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W
ybieraj¹c bramê gara¿ow¹ nale-

¿y kierowaæ siê, oczywiœcie, jej

wygl¹dem, ale warto te¿

uwzglêdniæ kilka innych czynników. Jed-

nym z nich jest iloœæ miejsca jak¹ dyspo-

nujemy na podjeŸdzie. Je¿eli nie ma go

zbyt wiele, to racjonalniej bêdzie wybraæ

taki typ bramy, który chowa siê wewn¹trz

gara¿u.

O miejscu do parkowania samochodów

warto pomyœleæ ju¿ na etapie projektowa-

nia domu. Poniewa¿ producenci oferuj¹

bramy o wymiarach standardowych, war-

to takie w³aœnie wymiary zaplanowaæ

w naszym gara¿u, gdy¿ uda siê nam za-

oszczêdziæ w ten sposób sporo pieniêdzy.

Skrzyd³a gara¿owe wykonywane „na wy-

miar” s¹ czêsto o kilkadziesi¹t procent

dro¿sze od typowych.

Z ca³¹ pewnoœci¹ warto kupowaæ bramy

od znanych i licz¹cych siê na rynku pro-

ducentów. Marka o ugruntowanej pozycji

daje nam gwarancjê sprawnego dzia³ania

oznaczonych ni¹ produktów oraz kom-

pletnego serwisu w razie wyst¹pienia ja-

kichkolwiek k³opotów.

RODZAJE BRAM
Na rynku dostêpnych jest kilka rodzajów

bram gara¿owych, które dosyæ mocno ró¿-

ni¹ siê budow¹, sposobem otwierania oraz

cen¹.

Najbardziej tradycyjnym rozwi¹zaniem

s¹ bramy rozwierane (skrzyd³owe).

Dzisiaj stosowane s¹ jednak coraz rza-

dziej poniewa¿ komfort ich u¿ytkowa-

nia jest raczej niski. Skrzyd³a zajmuj¹

du¿o miejsca (co jest istotne na krót-

kich podjazdach), a w dodatku trzeba

zamykaæ je osobno. Dodatkowe k³opoty

pojawiaj¹ siê zim¹. Kiedy spadnie œnieg

otworzenie bramy nie jest mo¿liwe bez

uprzedniego odgarniêcia zwa³ów bia³e-

go puchu sprzed gara¿u. Do niew¹tpli-

wych zalet bram skrzyd³owych nale¿y

prostota konstrukcji oraz niewysoka ce-

na. Nadaj¹ siê znakomicie do zamyka-

nia du¿ych gara¿y, poniewa¿  ich szero-

koœæ mo¿e przekraczaæ 6 m, a wysokoœæ

4 m. Na bramy rozwierane decyduj¹ siê
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O bramie gara¿owej warto myœleæ w sposób perspekty-
wiczny. Je¿eli nawet w momencie jej monta¿u nie staæ nas
na napêd elektryczny i automatykê, to mimo wszystko
warto wybraæ taki typ, w którym bêdzie je mo¿na kiedyœ
zamontowaæ

Dawniej wrota gara¿owe

by³y ciê¿kie, otwierane

rêcznie, a ich skrzyd³a

zajmowa³y du¿o miejsca.

Wspó³czesne bramy s¹

zupe³nie inne. Mo¿na je

otworzyæ bez wysi³ku,

czêsto te¿ maj¹ napêd

elektryczny. Wœród wielu

typów s¹ równie¿ takie,

które chowaj¹ siê 

wewn¹trz gara¿u i nie

wymagaj¹ wolnego

miejsca na podjeŸdzie.

MAREK ¯̄ELKOWSKI
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czêsto w³aœciciele domów starych lub

stylizowanych, w których u¿ycie nowo-

czesnych rozwi¹zañ konstrukcyjnych

psu³oby ogólne wra¿enie.

Zupe³nie innym rodzajem s¹ bramy

segmentowe (sekcyjne). Z rozmaitych

statystyk wynika, ¿e ciesz¹ siê one obec-

nie najwiêkszym zainteresowaniem

klientów. Ich zalet¹ jest to, ¿e podczas

otwierania nie zajmuj¹ miejsca na pod-

jeŸdzie. Nadaj¹ siê wiêc doskonale do

gara¿y, które wychodz¹ bezpoœrednio na

ulicê. Inn¹ niew¹tpliw¹ zalet¹ bram

sekcyjnych jest mo¿liwoœæ zamontowa-

nia ich we wjazdach o ró¿nych kszta³-

tach (nadaj¹ siê nawet do otworów wy-

koñczonych ³ukowo). W czasie unosze-

nia skrzyd³a poszczególne segmenty

przesuwaj¹ siê wzd³u¿ prowadnic i cho-

waj¹ wewn¹trz gara¿u. Istniej¹ dwa ro-

dzaje bram sekcyjnych: górne i boczne.

W pierwszych elementy skrzyd³a cho-

waj¹ siê pod sufitem, w drugich wzd³u¿

bocznej œciany. Ich zamykanie jest bar-

dzo ciche, gdy¿ konstrukcja wyposa¿o-

na jest w ³o¿yskowe rolki z tworzywa

sztucznego. Podejmuj¹c decyzjê o zaku-

pie bramy segmentowej górnej trzeba

pamiêtaæ, i¿ aby j¹ zamontowaæ nie-

zbêdne jest dosyæ szerokie nadpro¿e

(min. 70 mm). Przy rozwi¹zaniu bocz-

nym wysokoœæ nadpro¿a nie ma nato-

miast znaczenia. Z racji swej szczelno-

œci bramy sekcyjne polecane s¹ do gara-

¿y ogrzewanych.

Kiedy przed kilkunastu laty pojawi³y siê

na polskim rynku pierwsze bramy uchyl-

ne, bardzo szybko znalaz³y wielu nabyw-

ców, gdy¿ s¹ bardzo wygodne w u¿ytko-

waniu oraz stosunkowo niedrogie.

Oœcie¿nica wykonana jest w tych kon-

strukcjach z profili stalowych mocowa-

nych do œcian gara¿u. Profile te pe³ni¹ ro-

lê bocznych prowadnic, dziêki którym

przesuwa siê mechanizm unosz¹cy skrzy-

d³o. W zamykanie bramy nie trzeba wk³a-

daæ wiele wysi³ku, gdy¿ zaopatrzona jest

ona w sprê¿yny, które bardzo tê czynnoœæ

u³atwiaj¹. Wad¹ opisywanego rozwi¹zania

jest to, ¿e wymaga ono du¿ej iloœci miej-

sca przed gara¿em, gdy¿ dolna czêœæ

skrzyd³a wysuwa siê w stronê podjazdu

i nie mo¿na zatrzymaæ samochodu zbyt

blisko bramy.

Gara¿e ma³e, które maj¹ krótki podjazd

warto wyposa¿yæ w bramy rolowane.
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Bramy uuchylne wwymagaj¹ ddu¿ej iiloœci mmiejsca
przed ggara¿em, ggdy¿ ddolna cczêœæ sskrzyd³a wwysuwa
siê ww sstronê ppodjazdu

Zalet¹ bbram ssegmentowych ooraz rrolowanych jjest mmo¿liwoœæ zzamontowania iich wwe wwjazdach oo rró¿nych
kszta³tach ((nadaj¹ ssiê nnawet ddo ootworów wwykoñczonych ³³ukowo)

Brama rrozwieralna ((skrzyd³owa)

Brama ssegmentowa bboczna

Brama ssegmentowa ggórna

Brama uuchylna

Brama rrolowana
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Wa¿n¹ ich zalet¹ jest to, ¿e w ofercie

wielu firm napêd elektryczny stanowi

standardowe wyposa¿enie. Mo¿na nim

sterowaæ wy³¹cznikiem lub pilotem.

W przypadku przerwy w dop³ywie pr¹-

du skrzyd³o mo¿na otworzyæ za pomoc¹

korbki. Poniewa¿ brama rolowana roz-

wija siê ze skrzynki zawieszonej bezpo-

œrednio nad wjazdem do gara¿u, jej za-

montowanie wymaga przynajmniej

30 cm nadpro¿a. Ten rodzaj skrzyd³a

jest dosyæ szczelny (m.in. dziêki

uszczelkom w prowadnicach, nadpro¿u

oraz dolnej krawêdzi bramy).

W¥SKA
CZY SZEROKA?
Rosn¹ca zamo¿noœæ spo³eczeñstwa spra-

wia, ¿e przy domach coraz czêœciej poja-

wiaj¹ siê wiêksze gara¿e przeznaczone

na dwa samochody. Inwestor staje wów-

czas przed dylematem, czy wybraæ jedn¹

szerok¹ bramê, czy te¿ dwie pojedyncze.

W dosyæ zgodnej opinii designerów

bramy podwójne nie wygl¹daj¹ zbyt

³adnie. Ich wad¹ jest równie¿ to, ¿e

zwiêkszony ciê¿ar nie u³atwia otwiera-

nia oraz zamykania takich skrzyde³.

W przypadku napêdu elektrycznego ko-

nieczne jest natomiast zastosowanie moc-

niejszego, a co za tym idzie dro¿szego sil-

nika. Niew¹tpliw¹ zalet¹ podwójnego

skrzyd³a jest natomiast wiêksza swoboda

podczas manewrowania samochodami.

Brama zamykaj¹ca podwójny gara¿ mo¿e

siê okazaæ znacznie tañsza od dwóch poje-

dynczych. Zale¿y to od jej wymiarów oraz

tego, czy da siê dopasowaæ do otworu wer-

sjê standardow¹. Znacznie ³atwiej jest to

jednak zrobiæ w przypadku bram poje-

dynczych. Przeliczaj¹c koszty warto rów-

nie¿ uwzglêdniæ fakt, ¿e dwa mniejsze

skrzyd³a bêd¹ potrzebowa³y dwóch osob-

nych napêdów.

ESTETYKA
I FUNKCJONALNOŒÆ
Bramy zamykaj¹ce gara¿ mog¹ byæ wyko-

nane z ró¿nych materia³ów oraz mieæ bar-

dzo urozmaicony wygl¹d i kolorystykê.

Bez trudu mo¿na wiêc dobraæ tak¹, która

bêdzie pasowa³a do wygl¹du domu. 

Licz¹c koszty warto jednak pamiêtaæ, ¿e

standardowa oferta producentów obejmu-

je przewa¿nie tylko kilka kolorów oraz ro-

dzajów wyt³oczeñ. W przypadku innych

oczekiwañ musimy mieæ œwiadomoœæ, ¿e

za wszystkie dodatkowe elementy przyj-

dzie nam dop³aciæ.

Bramy gara¿owe wykonywane s¹ najczê-

œciej z blachy stalowej (zabezpieczonej

przed korozj¹ i pokrytej lakierem polie-

strowym lub foli¹), aluminium (anodo-

wanego lub lakierowanego), a tak¿e

z drewna (odpowiednio impregnowane-

go). Skrzyd³a mog¹ byæ wyposa¿one
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w okienka (matowe lub przezroczyste), które dodatkowo doœwietla-

j¹ gara¿.

Warto pamiêtaæ, ¿e do gara¿y, które s¹ ogrzewane op³aca siê kupiæ

bramê ocieplon¹. Zapobiegnie ona niepotrzebnym stratom energii

oraz wyt³umi ewentualny ha³as. Do izolacji stosowana jest najczê-

œciej pianka poliuretanowa, polistyren, albo styropian. Niektórzy

producenci oferuj¹ bramy, które mo¿na ociepliæ w póŸniejszym

okresie specjalnymi wk³adami. Przed stratami ciep³a chroni¹ rów-

nie¿ uszczelki dolne oraz te znajduj¹ce siê w prowadnicach. Usz-

czelki te zabezpieczaj¹ równie¿ gara¿ przed wod¹ i py³em.

Wyposa¿enie bramy w napêd elektryczny oraz system zdalnego stero-

wania jest dla u¿ytkownika du¿ym udogodnieniem. Zestaw tego rodza-

ju sk³ada siê z si³ownika, szyny, odbiornika radiowego i pilota. Auto-

matyka pozwala otworzyæ bramê bez wysiadania z samochodu, co przy-

daje siê w czasie ch³odnych oraz deszczowych dni. Praca bramy, a wiêc

równie¿ bezpieczeñstwo u¿ytkowników, kontrolowana jest przez sys-

tem fotokomórek oraz hamulec bezpieczeñstwa (montowany standar-

dowo) we wszystkich bramach maj¹cych wiêcej ni¿ 9 m2 powierzchni.

W miesi¹cach zimowych, kiedy chwyci mróz mog¹ siê pojawiæ k³o-

poty z otwieraniem bramy. Warto zatem pod progiem gara¿u, a tak-

¿e w œcianach na obrze¿u zamontowaæ kable przeciwoblodzeniowe,

dziêki którym unikniemy zamarzania mechanizmu. Komfort korzy-

stania z gara¿u w znacz¹cym stopniu podnios¹ równie¿: lampy

z czujnikiem ruchu, kratki wentylacyjne oraz przeszklenia bramy.

OCHRONA
Poniewa¿ jedn¹ z funkcji bramy gara¿owej jest ochrona samochodu

przed z³odziejami, musi ona stanowiæ zaporê, któr¹ nie³atwo jest

sforsowaæ. Sama konstrukcja skrzyd³a z natury rzeczy tworzy solid-

n¹ barierê, warto wiêc zadbaæ o odpowiedni system jej zamykania

(najlepiej jeœli jest to zamek klasy C). Najwa¿niejszym jego elemen-

tem jest rygiel, który wspó³dzia³a z uchwytem s³u¿¹cym do rêczne-
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Fotokomórka wwy³¹cza nnapêd bbramy ww rrazie pprzeciêcia jjej ppromienia

BRAMY GARA¯OWE
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Do zamykania bram gara¿owych najlepiej jest
stosowaæ zamki klasy C z atestami – Instytutu
Mechaniki Precyzyjnej oraz Laboratorium
Komendy G³ównej Policji
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go otwierania oraz zamykania skrzyd³a.

Obracanie siê uchwytu mo¿na skutecz-

nie zablokowaæ przy pomocy zamka.

W przypadku bram otwieranych za po-

moc¹ pilota, rygle zwalniane s¹ przez

silniczki elektryczne. Bramy szerokie

w gara¿ach dwustanowiskowych warto

wyposa¿yæ w wiêksz¹ liczbê rygli i zam-

ków, b¹dŸ w system umo¿liwiaj¹cy blo-

kowanie wielu rygli za pomoc¹ jednego

zamka. W sposób znacz¹cy u³atwia to

i przyspiesza otwieranie gara¿u.

Bramy gara¿owe mog¹ byæ otwierane

rêcznie lub przy pomocy napêdu elek-

trycznego (musi byæ dobrany odpo-

wiednio do ciê¿aru bramy oraz czêsto-

tliwoœci jej otwierania). Najczêœciej jest

on sterowany pilotem i umo¿liwia

otwarcie bramy ju¿ z odleg³oœci oko³o

30 metrów. W przypadku bramy z napê-

dem warto zadbaæ o zabezpieczenia.

Pierwszym jest mechanizm reaguj¹cy

wy³¹czeniem silnika w razie napotkania

na przeszkodê. Mo¿liwe s¹ dwa rozwi¹-

zania. Jedno z nich to listwa pneuma-

tyczna umieszczona z do³u skrzyd³a. Je-

œli dotknie ona przeszkody silnik wpra-

wiaj¹cy bramê w ruch jest natychmiast

wy³¹czany. Nowoczeœniejszym i nieco

dro¿szym rozwi¹zaniem jest zastosowa-

nie fotokomórki na podczerwieñ. Prze-

ciêcie promienia powoduje zatrzymanie

siê mechanizmu napêdowego. Drugie

zabezpieczenie, w jakie warto wyposa-

¿yæ bramê gara¿ow¹ to wielosprê¿yno-

wy uk³ad zabezpieczaj¹cy j¹ przed sa-

moczynnym opadaniem.                      n

REKLAMA

CO WWARTO WWIEDZIEÆ?
n Cena bramy gara¿owej zale¿y od jej

typu oraz od tego czy kupujemy bramê

standardow¹, czy zlecamy wykonanie jej

na wymiar.
n Jeœli w projekcie domu przewidziane

jest nadpro¿e ³ukowe, to niemo¿liwe jest

zastosowanie bramy uchylnej. W takim

przypadku nale¿y zastosowaæ bramê

segmentow¹ lub rolowan¹. 
n Zlecaj¹c wykonanie bramy musimy

podaæ nastêpuj¹ce wymiary: wysokoœæ,

szerokoœæ otworu, wysokoœæ nadpro¿a,

szerokoœci muru po lewej i prawej stronie

oraz (w przypadku bramy uchylnej

i segmentowej) iloœæ wolnego miejsca

pod sufitem.
n Bramy w gara¿ach dla samochodów

osobowych powinny mieæ przynajmniej

2,3 m szerokoœci i minimum 2 m wysokoœci

w przypadku wersji pojedynczej i minimum

5 m w przypadku podwójnej.
n W przypadku bramy segmentowej jedna

szeroka (dla dwóch samochodów) jest tañ-

sza ni¿ dwie w¹skie. W przypadku bramy

uchylnej jest natomiast odwrotnie.
n Je¿eli gara¿ nie ma dodatkowych drzwi

warto, aby znalaz³y siê one w skrzydle bra-

my (takie rozwi¹zanie nie jest mo¿liwe dla

wszystkich typów.
n W ofercie wiêkszoœci firm najtañsze s¹

bramy w kolorach: bia³ym i br¹zowym. Za

inne kolory trzeba dodatkowo p³aciæ (zda-

rzaj¹ siê jednak producenci, którzy maj¹

w ofercie a¿ kilkanaœcie kolorów). Za ok³a-

dzinê drewnian¹ tak¿e trzeba dodatkowo

zap³aciæ.
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