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BRAMÊ GARA¯OW¥

WYBIERAMY I KUPUJEMY
Inwestycja w bramê gara¿ow¹ to – wbrew pozorom
– z³o¿one przedsiêwziêcie. Koszty zale¿¹ przede wszystkim
od typu bramy oraz tego, czy jest to zamówienie standardowe
czy te¿ nietypowe. To pierwsze jest znacznie tañsze.

Czyli, co tak naprawdê powinieneœ wiedzieæ, zanim wydasz
pieni¹dze na bramê gara¿ow¹.
EMILIA ROS£ANIEC
ale otwarcie jednego skrzyd³a nie powoduje strat ciep³a w s¹siedniej czêœci, a ponadto w takim podzielonym podwójnym
gara¿u jedno z pomieszczeñ mo¿na
w razie potrzeby przerobiæ na inne pomieszczenie.

Kiedy zamawia siê bramê gara¿ow¹,
trzeba okreœliæ jej parametry:
Q wysokoœæ i szerokoœæ otworu;
Q wysokoœæ nadpro¿a;
Q szerokoœæ muru po lewej i prawej
stronie oraz
Q wymiary wolnej przestrzeni pod sufitem (do bramy uchylnej).
W gara¿ach na samochód osobowy brama powinna mieæ przynajmniej 2,3 m
szerokoœci i minimum 2 m wysokoœci
w wersji pojedynczej oraz minimum
5 m szerokoœci w wersji podwójnej. Decyduj¹c siê na tê drug¹ wersjê, nale¿y
postanowiæ, czy bardziej odpowiada
nam du¿e podwójne skrzyd³o czy te¿
oddzielne dwa skrzyd³a obok siebie.
Skrzyd³a podwójne zapewniaj¹ wiêksz¹
swobodê manewrowania, ale s¹ ciê¿sze,
a wiêc trudniej siê je otwiera i zamyka
(a warto siê liczyæ z tym, ¿e czasem – ze
wzglêdu na wy³¹czenie pr¹du – trzeba
bêdzie to zrobiæ rêcznie). Dwa oddzielne skrzyd³a umo¿liwiaj¹ wydzielenie
œcian¹ obydwu stanowisk, co wprawdzie
nieco utrudnia manewry samochodem,

Jak ma siê otwieraæ

fot. WIŒNIOWSKI

Standardowym zamkniêciem bram uchylnych jest
zamek z wk³adk¹ umieszczony w centralnym
miejscu bramy

Niezale¿nie od tego, czy brama ma byæ
pojedyncza czy podwójna, trzeba wybraæ sposób, w jaki bêdzie siê otwieraæ.
Ka¿dy ma swoje dobre i z³e strony.
Q Rozwieralne.
Najstarszy rodzaj
bram. Mog¹ byæ jedno- lub dwuskrzyd³owe (te drugie zajmuj¹ mniej miejsca
w trakcie otwierania). Nie s¹ wygodne
w u¿ytkowaniu, a zatem ma³o popularne i praktycznie nieprodukowane seryjnie.
Skrzyd³a wykonywane s¹ zazwyczaj
z drewna sosnowego, dêbowego lub
œwierkowego. Zazwyczaj obs³uguje siê
je rêcznie. Zim¹ czêsto przysparzaj¹
k³opotów, bo zanim siê je otworzy,
sprzed gara¿u trzeba odgarn¹æ œnieg.
Zalet¹ bram rozwieralnych jest stosunkowo niewysoki koszt i ³atwoœæ monta¿u, bo konstrukcyjnie zbli¿one s¹ do
zwyk³ych drzwi.
Q Uchylne. Zwykle maj¹ szerokoœæ nie
wiêksz¹ ni¿ 3 m i wysokoœæ do 2,3 m.
Dostêpne s¹ w dwóch odmianach konstrukcyjnych:
– p³ytowej – o konstrukcji z blachy
usztywnionej p³askownikami stalowymi i wierzchni¹ warstw¹ z ocynkowanej
blachy stalowej pokrytej poliestrem;
– ramowej – o konstrukcji ramowej ze
stali lub drewna. Tê konstrukcjê mo¿na
pokryæ blach¹ stalow¹ wykoñczon¹ poliestrem, deskami drewnianymi lub poszyciem ze sklejki.

udane

parko w
BEZPIECZEÑSTWO
Bramy musz¹ przede wszystkim niezawodnie chroniæ nasz samochód, dlatego przy
jej zakupie trzeba pamiêtaæ tak¿e o odpowiednim systemie jej zamykania – najlepiej zamkiem klasy C. Najwa¿niejszym jego
elementem jest rygiel, który wspó³dzia³a
z uchwytem s³u¿¹cym do rêcznego otwierania i zamykania skrzyd³a.
Skrzyd³a podwójne w gara¿ach dwustanowiskowych warto wyposa¿yæ w wiêksz¹
liczbê rygli i zamków b¹dŸ w system umo¿liwiajacy blokowanie wielu rygli jednym
zamkiem.

NIE TYLKO ZDOBI¥
Skrzyd³o bramy gara¿owej mo¿e byæ czêœciowo przeszklone œwietlikami. Poniewa¿
s¹ one odporne na uderzenia, nie zmniejszaj¹ bezpieczeñstwa – czego czêsto obawiaj¹ siê inwestorzy. Przeszklenia wykonuje siê ze szk³a akrylowego o gruboœci
4-16 mm, poliwêglanu lub szk³a (szyby
bezpieczne, przeciww³amaniowe a nawet
pancerne). Przeszklenia zapewniaj¹
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2312 z³*

Bram-Stal

Hörmann

Brama uchylna nieocieplana, blat bramy o poszyciu
trapezowym, pionowym z blachy stalowej, poszycie
usztywnione jest profilowanymi poprzecznymi
wzmocnieniami z blachy stalowej.

Brama segmentowa ocieplana EPU 40 bia³a
z przet³oczeniami. Segmenty stalowe ocynkowane ogniowo, pokryte obustronnie warstw¹ gruntuj¹cej farby poliestrowej.

2468 z³**

2562 z³*

Beditom

Wimont

Brama segmentowa ocieplana Eko w kolorze:
ciemny d¹b z panelem pokrytym ok³adzin¹
winylow¹.

Brama segmentowa ocieplana, t³oczona
w kasetony. Standardowe kolory: bia³y i br¹zowy.
Mo¿liwoœæ obs³ugi rêcznej lub automatycznej.

2808 z³*

2996 z³*

Krispol

Hörmann

Brama segmentowa ocieplana K2 RC E. w dekorze
orzech.
Poszycie zewnêtrzne paneli: blacha stalowa
ocynkowana ogniowo i powlekana poliestrem,
przet³oczenia poziome w¹skie.

Brama segmentowa ocieplana EPU 40 Decograin
w kolorze z³oty d¹b.
Segmenty stalowe ocynkowane ogniowo pokryte
na zewn¹trz drewnopodobn¹ oklein¹ foliow¹
z tworzywa sztucznego.

fot. DEMIT

853 z³*

e

o wanie

fot. DOMET

dop³yw œwiat³a do wnêtrza gara¿u i zwiêkszaj¹ jego walory estetyczne. Powinny byæ
uszczelniane uszczelkami EPDM, choæ dopuszczalne s¹ równie¿ PVC – o tym jednak
decyduje materia³, z jakiego wykonano
bramê. Do wyboru s¹ ró¿ne rodzaje przeszkleñ: g³adkie, przezroczyste, mleczne,
ornamentowe, a nawet witra¿owe. Dodatkowo szybki mog¹ byæ dzielone szprosami;
mo¿na te¿ kupiæ szablony imituj¹ce szprosy, które nakleja siê na szybê. Szprosy
mo¿na ³atwo zdj¹æ – przez co mycie przeszkleñ lub zmiana szablonu na inny nie jest
k³opotliwe. W bramie zamiast albo obok
przeszkleñ
mo¿na zastosowaæ otwory
wentylacyjne.

W przegl¹dzie prezentujemy ró¿ne typy bram
gara¿owych dla otworu: szer.: 2,5 m,
wys.: 2,125 m wraz z cenami brutto
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3416 z³*
Wiœniowski

4217 z³*
Mirola
Brama rolowana ocieplana z automatyk¹,.
Otwierana elektrycznie, skrzynka i prowadnice
aluminiowe, pancerz z aluminiowych lameli.

12 650 z³**
Allbud
Brama Segmentowa Drewniana ocieplana „A2RD
D¥B”. Segmenty wykonane z drewna dêbowego,
kolor – wed³ug ¿yczenia klienta.

* cena nie zawiera kosztów monta¿u
** cena zawiera koszty monta¿u

fot. BELU TEC

fot. WIŒNIOWSKI

Brama segmentowa ocieplana UniPro. Skrzyd³o
zbudowane z paneli stalowych, trzy wzory
– przet³oczenia poziome, kasetonowe lub bez
przet³oczeñ.

Bramy uchylne wymagaj¹ pozostawienia miejsca
na podjeŸdzie, tak aby skrzyd³o nie zawadza³o
o samochód

Bramy segmentowe zbudowane s¹ z pojedynczych
sekcji (segmentów) o konstrukcji dwuœciennej typu
sandwich, po³¹czonych zawiasami

Bramy uchylne s¹ ³atwe w obs³udze
i bezpieczne dla u¿ytkowników, a ich
otwarcie nie wymaga u¿ycia du¿ej si³y,
poniewa¿ ruch ten wspomagany jest
przez sprê¿yny. Po opuszczeniu skrzyd³a bramê mo¿na zamkn¹æ na klucz.
Standardowym zamkniêciem jest zamek z wk³adk¹ umieszczony w centralnym miejscu bramy, wspó³pracuj¹cy
z jedno- lub dwupunktowym uk³adem
ryglowania. Mo¿na tak¿e wybraæ zamek
z wk³adk¹ patentow¹ i ryglowaniem
trzy- lub czteropunktowym.
Q Segmentowe. Bramy te, nazywane
tak¿e sekcyjnymi, doskonale sprawdzaj¹ siê w gara¿ach, z których wyje¿d¿a siê
bezpoœrednio na ulicê, nie zajmuj¹ bowiem miejsca przed podjazdem i tym
samym nie utrudniaj¹ w niczym manewrowania samochodem – nawet na
podjazdach ³ukowych.
Bramy te zbudowane s¹ z pojedynczych
sekcji (segmentów) o konstrukcji dwuœciennej typu sandwich, po³¹czonych
zawiasami. Segmenty maj¹ konstrukcjê
z profili ze stali ocynkowanej, a ich poszyciem jest blacha stalowa malowana
farb¹ proszkow¹ albo pokryta poliestrem lub te¿ wykoñczona oklein¹
drewnopochodn¹.
W czasie otwierania bramy jej segmenty
przemieszczaj¹ siê wzd³u¿ prowadnic
i wsuwaj¹ do wnêtrza gara¿u.
Bramy segmentowe produkuje siê
w dwóch odmianach:
– górnej, której segmenty ustawione s¹
poziomo i poruszaj¹ siê na rolkach po
prowadnicy stalowej przykrêconej do
œcian gara¿u i sufitu, oraz
– bocznej z segmentami ustawionymi
pionowo i prowadnic¹ zamontowan¹
w dolnej czêœci otworu; taka brama nasuwa siê podczas otwierania na jedn¹ ze
œcian gara¿u.

Bramy segmentowe wyposa¿one s¹
w zewnêtrzny i wewnêtrzny uchwyt
z tworzywa, specjalny zamek z jednostronn¹ wk³adk¹ bêbenkow¹ i zapadki
rygluj¹ce.
Q Rolowane. Te bramy to nic innego
jak masywne rolety z poziomych profili
dwuœciennych, wype³nionych bezfreonow¹ piank¹ poliuretanow¹ i po³¹czonych na pe³ne lub perforowane zaczepy.
Brama taka rozwija siê ze skrzynki zawieszonej bezpoœrednio nad wjazdem
do gara¿u. Mo¿na j¹ montowaæ na dwa
sposoby – przed otworem (na zewn¹trz)
lub za otworem (wewn¹trz).
Bramy rolowane wyposa¿one s¹ w napêd elektryczny, który uruchamiany
jest za pomoc¹ przycisków na skrzynce
sterowniczej. Niektórzy producenci oferuj¹ korbê do awaryjnego otwierania
i zdalne sterowanie napêdem zintegro-

IZOLACJA CIEPLNA
Do gara¿y ogrzewanych lub po³¹czonych
jedn¹ œcian¹ z domem warto kupiæ bramê ocieplan¹. Do izolacji bram u¿ywa siê
najczêœciej pianki poliuretanowej, polistyrenu ekstrudowanego lub styropianu.
Najlepsza jest pianka poliuretanowa.
Dodatkowe zabezpieczenie przed stratami ciep³a zapewni¹ uszczelki dolne i to
umieszczone w prowadnicach.

JAK DBAÆ O BRAMÊ
Aby zakupiona brama gara¿owa funkcjonowa³a sprawnie przez d³ugi czas, warto
pamiêtaæ o systematycznych przegl¹dach, które przed³u¿aj¹ jej ¿ywotnoœæ
i poprawiaj¹ funkcjonowanie. Najlepiej
jeœli przegl¹dem zajmie siê ekspert autoryzowanego dystrybutora.
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fot. MIROLA
fot. KRISPOL

fot. WIŒNIOWSKI

wybieramy bramê gara¿ow¹

Brama rolowana nie musi stanowiæ jednolitej p³aszczyzny; sposobem na jej urozmaicenie mog¹ byæ, np.
prostok¹tne elementy pe³ni¹ce funkcje lusterek

Zarówno bramy segmentowe jak i rolowane
zapewniaj¹ komfort parkowania

Napêd mo¿e byæ uruchamiany drog¹ radiow¹ za
pomoc¹ pilota

wanym z odbiornikiem radiowym. Bramy
te wyposa¿one s¹ w blokadê uniemo¿liwiaj¹c¹ podwa¿enie przez intruza; mo¿e
to byæ – oprócz blokady silnikiem – dodatkowa blokada mechaniczna, na przyk³ad zapadki segmentowe lub zamek
z wk³adk¹ bêbenkow¹ klasy C.

Napêd elektryczny

stawowe elementy to: g³owica, szyna
jezdna, ³añcuch, element przeniesienia
napêdu i ciêgno ³¹cz¹ce system napêdowy z bram¹. Szynê mocuje siê pod sufitem; jej d³ugoœæ wynosi oko³o 250400 cm. Na koñcu szyny umieszczona
jest g³owica, pod której obudow¹ znaj-

Ka¿d¹ bramê mo¿na otwieraæ jednym
przyciskiem, jeœli wyposa¿y siê j¹ w napêd elektryczny, czyli sterowany elektronicznie silnik elektryczny z przek³adniami mechanicznymi. Jego pod-

REKLAMA
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fot. NICE

z prêtem metalowym pod³¹czonym do
mechanizmu poruszaj¹cego bramê. Po
uruchomieniu napêdu si³ownik, obracaj¹c siê na prêcie, przekrêca bramê i unosi j¹.
Q W bramach rozwieralnych najczêœciej nie stosuje siê napêdu. Jeœli jednak
chcielibyœmy go zamontowaæ, nale¿y
wybraæ model tradycyjny, tj. taki, który
stosuje siê tak¿e we wjazdowych bramach rozwieralnych i dokupiæ specjalne
ramiona, które bêd¹ ci¹gn¹æ i pchaæ
skrzyd³a. Nadaj¹ siê do bram, których
szerokoœæ nie przekracza 2,8 m.

Si³ownik elektromechaniczny do bram skrzyd³owych
z wbudowan¹ central¹

Si³ownik elektromechaniczny do bram gara¿owych
uchylnych i sekcyjnych

duj¹ siê silnik zasilany napiêciem 12
lub 24 V, transformator, oœwietlenie
i centrala steruj¹ca.

W bramach segmentowych bocznych jest podobnie, z tym ¿e napêd
trzeba zainstalowaæ tu¿ nad nadpro¿em
lub na którejœ ze œcian bocznych. Dodatkowo musi on byæ wyposa¿ony
w specjalne ramiê umo¿liwiaj¹ce ci¹gniêcie tego rodzaju skrzyd³a. Powinien
siê te¿ odznaczaæ wiêksz¹ si³¹ ci¹gniêcia
i pchania.
Q Bramy uchylne wyposa¿a siê w napêdy montowane na skrzydle bramy od
strony gara¿u. Si³ownik jest po³¹czony

Napêd a rodzaj bramy

fot. MIROLA

Napêd powinien byæ dostosowany do
rodzaju bramy.
Q Do segmentowej górnej stosuje siê
najczêœciej napêd podwieszany pod
sufitem gara¿u i po³¹czony ze skrzyd³em za poœrednictwem ruchomego ramienia.

Q

Zamawiaj¹c bramê gara¿ow¹ i drzwi (czêsto tak¿e okna) u jednego producemta, uzyskamy harmonijne po³¹czenie
wszystkich tych elementów

214
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Kamila
Radomska-W
WoŸniak
z firmy Krispol

Jak sprawdziæ, czy wybrana brama gara¿owa jest trwa³a i bêdzie s³u¿yæ przez lata?
Przede wszystkim nale¿y sprawdziæ jakich
materia³ów u¿yto do jej produkcji. Bramy gara¿owe segmentowe wysokiej jakoœci zbudowane s¹ z blach stalowych, najlepiej ocynkowanych ogniowo i powlekanych poliestrem. Najlepszym wype³nieniem sekcji jest
bezfreonowa pianka poliuretanowa.
Aby mieæ gwarancjê najwy¿szej jakoœci u¿ytych materia³ów, najlepiej skorzystaæ z oferty znanego producenta. Potwierdzeniem jakoœci bram s¹ certyfikaty, a tak¿e oznaczenia potwierdzaj¹ce, ¿e produkcja by³a zgodna z Systemami Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO
(np. ISO 9001: 2000).
Mam ma³e dzieci. Czy mogê mieæ pewnoœæ, ¿e
brama nie zrobi im krzywdy?
Nowoczesne segmentowe bramy gara¿owe wyposa¿one s¹ w systemy zapobiegaj¹ce ich gwa³townemu opadniêciu, nawet
w przypadku awarii – np. zabezpieczenie
na wypadek pêkniêcia sprê¿yn. Oprócz
tego, w przypadku napotkania przeszkody
brama wyposa¿ona w napêd elektryczny
powinna automatycznie zatrzymaæ siê
i podnieœæ. Do tego celu s³u¿¹ fotokomórki lub wy³¹czniki przeci¹¿eniowe. Nale¿y
te¿ zwróciæ uwagê na konstrukcjê bramy
– po³¹czenia pomiêdzy segmentami powinny uniemo¿liwiaæ przytrzaœniêcie palców.
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zakup kontrolowany

fot. S. KASPER

kupujemy z Czytelnikiem bramê gara¿ow¹

Krok po kroku
Przedsiêwziêcie rozpoczêliœmy od przejrzenia ofert firm produkuj¹cych segmentowe bramy gara¿owe. Na tym etapie liczy³ siê jedynie wygl¹d – cena nie mog³a
byæ wy¿sza ni¿ 4 tys. z³, resztê sumy pozostawiliœmy na automatykê. Wybór pad³
na bia³¹ bramê segmentow¹
K2RS z szerokimi przet³oczeniami firmy
Krispol. Nastêpnie zadzwoniliœmy do
producenta i zapytaliœmy o partnera firmowego z siedzib¹ po³o¿on¹ najbli¿ej
Piaseczna – miejsca zamieszkania naszego Czytelnika. Otrzymaliœmy namiary na
dwie firmy: jedna – tak jak prosiliœmy
znajduje siê ko³o Piaseczna, druga zaœ
– z siedzib¹ w Z¹bkach – oferuje rabaty
na wybran¹ przez nas bramê. Postanowiliœmy dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej
o wspomnianych rabatach.

Propozycja
Jak siê okaza³o firma Akka z Z¹bek proponuje 50% rabatu na monta¿ bramy
z automatyk¹. Cena monta¿u samej bramy (bez automatyki, a co za tym idzie bez
rabatu) to 600 z³. Tak wiêc korzystaj¹c ze
zni¿ki zaoszczêdzimy 300 z³, a za monta¿

pl

POSZUKIWANA: Ocieplana segmentowa
brama gara¿owa. Otwór przystosowany do
bramy o wymiarach: wys. 2,125 m, szer.
2,5 m. Dom zosta³ wykoñczony w jasnym –
be¿owym kolorze, wybrana brama powinna
komponowaæ siê z t¹ elewacj¹, a wiêc tak¿e mieæ jasn¹ barwê. Zakup obejmuje tak¿e automatykê wraz z monta¿em. Inwestycja nie mo¿e przekroczyæ 5 tys. z³.

(w okresie trwania promocji) bramy i automatyki zap³acimy 300 z³. Dowiedzieliœmy siê tak¿e, ¿e transport przy naszym
zamówieniu jest darmowy.
Ponadto zaproponowano nam dwuletni
okres napraw gwarancyjnych lub – na co
siê zdecydowaliœmy – podpisanie przy zakupie sta³ej umowy serwisowej (160 z³
brutto rocznie w zamian za okresowe
us³ugi serwisowe).
Teraz pozosta³o ju¿ tylko ustaliæ cenê samej bramy i napêdu.
Dobór automatyki powierzyliœmy pracownikom firmy. Zakupiony napêd to –
Spin 11 Flor firmy Nice. Marka Nice jest
rozpowszechniona na Mazowszu i nie powinno byæ k³opotów z ewentualnym serwisowaniem tego wyrobu. Poza tym Akka
ma w swojej ofercie napêdy i automatykê
do bram wjazdowych tej samej firmy
wiêc bezproblemowo mo¿na zsynchronizowaæ pracê obu bram przy pomocy jednego nadajnika (pilota). Do napêdu Spin
11 standardowo jest do³¹czany nadajnik
dwukana³owy wiêc pozostanie wolny
1 kana³ do wykorzystania w bramie wjazdowej (cena brutto napêdu Spin 11 Flor:
780 z³).

Wybrana brama K2RS wykonana jest ze
stali, panel ma gruboœæ 40 mm i jest wype³niony pian¹ poliuretanow¹. System
prowadzenia – sprê¿yny skrêtne, prowadnice ze stali ocynkowanej. (cena brutto
bramy K2RS – 2906 z³)
Druk zamówienia pobraliœmy ze strony
internetowej firmy; nale¿a³o umieœciæ
w nim podstawowe informacje: dane personalne, wysokoœæ i szerokoœæ gotowego
otworu, tj. po uwzglêdnieniu tynków
i pod³óg otworu, typ bramy oraz informacje o po¿¹danym terminie realizacji monta¿u (my chcieliœmy siê zmieœciæ w okresie objêtym promocj¹ i wyznaczyliœmy
czas trzech tygodni). Teraz pozosta³o ju¿
tylko czekaæ.

PODSUMOWANIE
Po podliczeniu koszty kszta³tuj¹ siê
nastêpuj¹co:
Transport – gratis
Monta¿ – 300 z³ (po rabacie)
Segmentowa brama gara¿owa
K2RS bia³a – 2906 z³
Napêd SPIN 11 Flor. 780 z³
Us³uga serwisowa – 160 z³
ceny brutto

z³
4146

Wiêcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku³y. Kliknij na www.budujemydom.pl

Z DOŒWIADCZEÑ CZYTELNIKÓW
ó³ roku temu kupi³am bramê gara¿ow¹
otwieran¹ na pilota. Niestety nie pomyœla³am wówczas, ¿e nale¿y zwróciæ
uwagê na g³oœnoœæ z jak¹ pracuje napêd –
obok gara¿u mam okno kuchenne i praca
automatyki jest naprawdê uci¹¿liwa. Polecam zwróciæ na to uwagê kupuj¹c bramê
z napêdem.
Renata z Bia³egostoku

P

rzy zakupie bramy z napêdem zachêcam wszystkich do zamówienia „awaryjnie” zamka na klucz. Ja niestety mam
bramê sterowan¹ tylko pilotem. I zdarzy³o
mi siê ju¿ zapomnieæ o wymianie baterii
– przez co nie mog³am dostaæ siê do gara¿u.
Jarek J.

P

ieszkam w ma³ej wsi po³o¿onej
w okolicach Pilawy, a wiêc dostêp do
znanych producentów bram gara¿owych
jest utrudniony. W zwi¹zku z tym kupi³em
bramê segmentow¹ od lokalnego producenta, z którym mam sta³y kontakt. Sprawdzi³a siê doskonale. Jak dot¹d nie nast¹pi³a ¿adna awaria.
Mirek Ostrowski
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