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Wygodna

Czym si  kierowa , eby dokona

dobrego wyboru? Czy mo na 

znale  niedrog  bram , która 

b dzie wygodna w u ytkowaniu? 

Czym ró ni si  brama uchylna 

od segmentowej?

PRZEGL D RYNKU
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Brama gara owa usytuowana jest zazwyczaj blisko wej cia do domu, 

wi c warto, by by a wyko czona w takiej samej stylistyce co drzwi 

wej ciowe: wielu producentów oferuje takie w a nie zestawy. 

  Na pocz tek trzeba okre li  sum , jak  jeste my gotowi wyda  na 

bram , a wi c czy wybiera  b dziemy w ród najta szych bram roz-

wieranych i uchylnych, dro szych segmentowych czy najdro szych 

– rolowanych. Nale y pami ta , e za niestandardowe wymiary czy 

wyszukane kolory oraz za nap d elektryczny trzeba b dzie dop aci .

Z drugiej strony – nie warto przesadnie oszcz dza  i rezygnowa

z nap du, je li samochodem wyje d a  b dziemy codziennie, bo wte-

dy w ka d  niesprzyjaj c  pogod  b dziemy tego a owa .

Bramy rozwierane, czyli skrzyd owe 
Tradycyjne bramy: niegdy  bardzo popularne, obecnie wybierane 

coraz rzadziej. S  proste, wi c stosunkowo tanie: od 900 do 2000 z .

Brama rozwierana sk ada si  z o cie nicy i skrzyde  umocowanych 



Bramy gara owe

BUDUJEMY DOM 10/2008 125

na zawiasach. Jak ka dy rodzaj, bramy te 

produkuje si  w wersji nieocieplonej oraz 

izolowane we n  mineraln  lub styropia-

nem. Poszycie zewn trzne stanowi profilo-

wana blacha stalowa, ocynkowana lub po-

wlekana. 

Bramy rozwierane mo na otwiera

r cznie lub za pomoc  si ownika steruj ce-

go. Do otwarcia takiej bramy potrzeba 

du o miejsca, a zim  trzeba sprzed niej od-

garnia nieg.

Bramy uchylne
Na rynku polskim dost pne od kilkunastu 

lat. Ciesz  si  spor  popularno ci , g ównie 

ze wzgl du na wygod  u ytkowania oraz 

przyst pn  cen  – od 900 do 2000 z .

Profile stalowe, z których wykonane s

o cie nice, pe ni  funkcj  bocznych pro-

wadnic, po których przesuwa si  mecha-

nizm unosz cy skrzyd o. 

Warto kupi  tak  bram  uchyln , która 

ma amortyzuj cy uk ad unieruchamiaj cy 

otwart  bram , co zapobiega jej samoczyn-

nemu zamykaniu.

Nawet gdy brama uchylna nie ma nap du

elektrycznego (lub gdy jest przerwa w dosta-

wie pr du), jej otwieranie i zamykanie nie 

d
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Brama uchylna (a), brama rolowana (b), brama segmentowa boczna (c), brama segmentowa górna (d)

REKLAMA
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wymaga wielkiej si y, poniewa  wyposa o-

na jest w spr yny, które u atwiaj  wykona-

nie tej czynno ci. Po r cznym opuszczeniu 

bramy skrzyd o mo na zamkn  na klucz, 

co uruchamia system ryglowania (jedno-, 

dwu-, trzy-, a nawet czteropunktowy). 

Brama uchylna wymaga podjazdu wy-

d u onego od 1 do 2 metrów (w zale no ci 

od wysoko ci skrzyd a). Tyle bowiem miej-

sca przed gara em zajmuje otwieraj ce si

skrzyd o: samochód czekaj cy na otwarcie 

si  bramy nie mo e wi c stawa  przed ni

zbyt blisko.

Bramy segmentowe, 
inaczej sekcyjne
S  popularne m.in. ze wzgl du na wygod

otwierania i zamykania, cho  nie s  tanie: 

kosztuj  2400–4400 z . Nazwa tych bram 

pochodzi od po czonych specjalnymi za-

wiasami dwu ciennych segmentów (sekcji), 

z których sk ada si  skrzyd o takiej bramy. 

Segmenty skrzyde  maj  konstrukcj  stalo-

w  lub aluminiow  wype nion  piank  poli-

uretanow , a poszycie – ze stali, aluminium 

lub okleiny drewnopochodnej.

  W dolnym segmencie s  zamaskowane 

szczeliny wentylacyjne i uszczelka progowa. 

Ze wzgl du na du  szczelno , bramy te 

polecane s  do gara y ogrzewanych. 

  Bramy segmentowe produkuje si  w dwóch 

wersjach – górnej i bocznej. 

Segmentowe górne. Podczas otwierania

taka brama unosi si  nad progiem, a seg-

menty przesuwaj  si  wzd u  prowad-

nic i chowaj  pod sufitem, prowadzone na 

umieszczonych tam szynach. Ciche i nieza-

wodne dzia anie mechanizmu zapewniaj

o yskowane rolki z tworzyw sztucznych, 

zamontowane na ruchomych zawiasach. 

Producenci oferuj  kilka sposobów monta-

u takich bram: z prowadzeniem niskim, 

standardowym lub wysokim – zale nie od 

wysoko ci nadpro a, które mo e wynosi

od kilku do kilkudziesi ciu centymetrów. 

Do gara u z niskim nadpro em wybiera si

bram  z prowadzeniem niskim itp.

Segmentowe boczne. Skrzyd a takiej 

bramy przesuwaj  si  do wn trza gara u

wzd u  jego bocznej ciany. czy ona w ten 

sposób zalety bramy uchylnej (nie ma szyn 

podsufitowych) z zaletami segmentowej 

(nie zajmuje miejsca przed gara em). Nie 

wymaga adnego mechanizmu wspomagaj -

cego otwieranie, bo jej otwarcie nie wymaga 

u ycia du ej si y. Pasuje do ka dego gara u

i – w przeciwie stwie do bram segmento-

 Bramy segmentowe nadaj  si  do gara y, 

których otwór ma niestandardowy kszta t – na 

przyk ad ukowy

Do zamówienia bramy potrzebne s  na-

st puj ce wymiary:

 wysoko  i szeroko  otworu gara o-

wego,

 wysoko  nadpro a,

 szeroko  muru po lewej i prawej 

stronie.

Przed zakupem

Bramy standardowo dost pne s  w ko-

lorach br zowym i bia ym; za inne do-

p aca si  ok. 20% ca kowitej warto ci, 

cho  s  firmy, w których w podstawowej 

ofercie s  wi cej ni  dwa kolory. 

Jaki kolor?

Bram  z nap dem elektrycznym warto 

kupowa  z dwoma nast puj cymi za-

bezpieczeniami:

 mechanizm (listwa pneumatyczna 

lub fotokomórka na podczerwie ) re-

aguj cy wy czeniem silnika nap du

w razie napotkania przeszkody,

 wielosprz ynowy uk ad zabezpie-

czaj cy bram  przed samoczynnym opa-

daniem.

Zabezpieczenia 

 Bramy uchylne przeznaczone s  g ównie 

do gara y na jeden samochód, poniewa  ich 

standardowa szeroko  nie przekracza zwykle 

3 metrów

W bramie mo na zamontowa wietliki 

lub mniejsze czy wi ksze okna ze szk a

akrylowego lub poliw glanu. Przeci tna 

grubo  przeszklenia to 4–16 mm: je li 

brama jest ocieplana, okna i wietliki 

powinny mie  podwójn  szyb  grubo-

ci co najmniej 30 mm.

Mo na zamówi  przeszklenia g adkie, 

przezroczyste, mleczne, wzorzyste 

– w dowolnym kszta cie: jednolite, dzie-

lone szprosami lub z naklejonymi li-

stewkami imituj cymi szprosy.

Uwaga! Przeszkle  nie stosuje si

w bramach rolowanych.

Przeszklenia

 Aby otworzy  bram  segmentow  boczn ,

w gara u potrzebna jest dodatkowa wolna 

przestrze  wzd u  jednej ze cian
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2,3 m 
szeroko ci

– takie s  minimalne wymiary bram 

gara owych na jeden samochód

2 m
wysoko ci
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wych górnych – do  ka dego nadpro a, bo jego wysoko  nie ma tu 

znaczenia. 

Zalet  bram segmentowych jest to, e nie wymagaj  miejsca na 

zewn trz podczas otwierania, poniewa  chowaj  si  do rodka 

gara u. Do takiej bramy mo na wi c podjecha  samochodem 

bardzo blisko: jest to szczególnie wa ne, je li gara  wychodzi 

bezpo rednio na ulic  lub gdy manewruje si  autem na podje -

dzie ukowym.

Bramy rolowane
Nie s  tak bardzo popularne jak pozosta e typy bram, poniewa  s

najdro sze – kosztuj  od 3000 do 6000 z .

Brama rolowana dzia a podobnie jak rolety okienne – po urucho-

mieniu silnika profile unosz  si  i nawijaj  jeden po drugim na spe-

cjalny wa , który znajduje si  wewn trz gara u lub na jego cianie 

zewn trznej w specjalnej skrzynce. Zamontowanie bramy rolowa-

nej wymaga nadpro a o wysoko ci co najmniej 30 cm. Skrzyd o bra-

my wykonane jest z w skich dwu ciennych profili stalowych lub 

aluminiowych, które po czone s  ze sob  na pe ne lub perforowa-

ne zaczepy. Wype nieniem profili jest pianka poliuretanowa, która 

usztywnia profile i zapewnia izolacj  ciepln .

Standardowym wyposa eniem bram rolowanych s :

zabezpieczenia utrudniaj ce podniesienie i wywa enie skrzy-

d a oraz uniemo liwiaj ce przyci ni cie przeszkody w p aszczy -

nie, wzd u  której opuszcza si  pancerz rolety (t  przeszkod  mo e

by  cz owiek lub zwierz , a tak e przedmiot zostawiony w progu 

gara u),

nap d elektryczny, sterowany wy cznikiem lub pilotem.

Bramy rolowane, podobnie jak segmentowe, podczas otwierania 

chowaj  si  do rodka gara u, na ich otwarcie mo na wi c czeka

w samochodzie stoj cym praktycznie pod sam cian  gara u.

Gara  podwójny 
W gara ach na dwa samochody dobrze sprawdzi si jedna szeroka 

brama segmentowa górna. Warto j  wybra  zw aszcza wtedy, gdy 

gara  jest ogrzewany lub znajduje si  w bryle domu, poniewa  jed-

na podwójna brama segmentowa lepiej chroni przed stratami cie-

p a ni  dwie pojedyncze. Ponadto jedna szeroka brama jest ta sza 

ni  dwie mniejsze. Je li poszukujemy ta szego wariantu, mo na 

 Zwykle bramy oferowane s  w kolorze bia ym lub br zowym
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kupi dwie bramy 

uchylne: skutecz-

niej zapobiegn  stra-

tom energii ni  jed-

na wi ksza. 

Nap dy
Bramy otwiera si

r cznie lub za pomo-

c  nap du elektrycz-

nego uruchamia-

nego przyciskiem, 

kluczykiem, zam-

kiem kodowym lub 

pilotem – ten ostat-

ni jest najwygodniej-

szy, bo gdy jest zim-

no i pada deszcz, nie 

trzeba wysiada  z samochodu, aby otworzy

bram . Do wyboru s  ta sze piloty ze sta-

ym, fabrycznie zaprogramowanym kodem 

oraz dro sze z kodem zmiennym.

Oprócz otwierania bramy w standardowy 

sposób nap d elektryczny umo liwia:

 delikatny start i domykanie bramy: po 

uruchomieniu skrzyd o rusza wolno, potem 

przyspiesza, i na koniec p ynnie zwalnia 

i cicho zamyka drzwi,

 otwieranie równie  bramy wjazdowej,

 w czanie o wietlenia wewn trz domu.

Ka da taka dodatkowa funkcja pilota sprz -

onego z bram  podnosi koszt ca o ci.

Je li pr d zostanie wy czony, bram  z na-

p dem elektrycznym mo na odblokowa  od 

wewn trz ci g em umieszczonym przy szy-

nie prowadz cej. Je li do gara u nie ma od-

dzielnego wej cia, do klamki bramy przy-

mocowuje si  link  stalow , a sam  klamk

zabezpiecza zamkiem z wk adk  patentow .

Mo na te  zainstalowa  zestaw zasilania 

awaryjnego na baterie.   

Bezpieczny gara

 Pojedyncza uchylna brama gara owa

 Podwójna uchylna brama gara owa

 Do bramy segmentowej nadaje si  ka dy nap d

 Pilot mo e by  zamontowany w samochodzie 

obok skrzyni biegów

 O bezpiecze stwie decyduje tak e solidno  konstrukcji i monta u bramy
fo
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Najprostsze zabezpieczenie gara u to 

dobry zamek antyw amaniowy klasy 

C. Dobrym zabezpieczeniem jest te

zamek uruchamiany za pomoca pilo-

ta oraz nap d z blokad  dociskow .

W bramach rolowanych mo na zamon-

towa  blokad  antyw amaniow  na wale 

nawijaj cym.

Zabezpieczenia antyw amaniowe warto 

zastosowa  nie tylko w bramie, ale te  w 

drzwiach do gara u i do domu: powin-

ny to by  drzwi klasy C, z o cie nic  so-

lidnie zakotwion  w cianie. Drzwi po-

winny mie  zamek rygluj cy skrzyd o

w wielu punktach.
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Na rynku dost pne s nap dy do bram gara owych, które 

otwieraj  je w ci gu kilku sekund, dzi ki czemu mo na szyb-

ko i bezpiecznie zaparkowa  samochód. Wa n  rol  odgrywa 

przy tym aspekt bezpiecze stwa. Je eli gara  graniczy bezpo-

rednio z ruchliw  ulic , to stoj cy na jezdni samochód nie 

hamuje ruchu, co zmniej-

sza ryzyko wypadku. 

   Zamontowany w bramie 

gara owej nap d ma te

w a ciwo ci antyw ama-

niowe. Automatyczne ry-

glowanie bramy po jej za-

mkni ciu uniemo liwia jej 

podwa enie. W ten sposób gara  oraz 

dom (je li s  po czone przej ciem) s

chronione przed nieproszonymi go -

mi, a brama jest zabezpieczona przed 

wy amaniem. Takie mechaniczne ry-

glowanie bramy, sprawdza si  tak e

w przypadku odci cia dostawy pr -

du. Dlatego nap d mo na wy czy

w przypadku d u szej nieobecno ci

w domu, spowodowanej np. wyjaz-

dem na urlop.  

   Niektóre nap dy posiadaj  opcj  po-

zwalaj c  na zaprogramowanie dowolnej wysoko ci otwie-

rania bramy, stosownie do indywidualnych po-

trzeb u ytkownika. Funkcja ta mo e s u y  na 

przyk ad do przewietrzania gara u

bez konieczno ci ca kowitego otwarcia bramy. 

   Jeszcze innym rozwi zaniem jest za-

stosowanie czytników linii papilarnych,

które zamiast kluczy uruchamiaj  nap -

dy i otwieraj  bramy oraz drzwi wej cio-

we do budynków.  Specjalne czytniki 

zapami tuj  rysunek linii papilarnych 

w a cicieli i tylko  im otwieraj  drzwi, 

eliminuj c konieczno  noszenia klu-

czy lub pilota do bramy. 

Warto wiedzie
– mo liwo ci nap dów

  Nap dy np. z pr dko ci  otwierania 22 cm/s s  przydatne 

szczególnie w przypadku bram segmentowych, które – ze wzgl du

na swoj  konstrukcj  – wyposa one s  w wolniejszy nap d i dlatego 

otwieraj  si  wolniej ni  automatyczne bramy uchylne

  Warto zabezpieczy

bram  gara ow  przed 

niepo danymi go mi

  Nap dy do bram gara owych mog

by  wyposa one w modu  solarny, 

który zapewnia do adowanie akumu-

latora i sprawia, e nap d jest ca ko-

wicie niezale ny od zewn trznego 

ród a zasilania 

  Automatyczny uk ad od czaj cy natychmiast zatrzymuje bram

po napotkaniu na przeszkod  i lekko unosi j  do góry, uwalniaj c

osob  lub przedmiot, co jest bardzo bezpiecznym rozwi zaniem 

przede wszystkim dla dzieci
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