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Wygodna

i bezpieczna
Bramy
garaĝowe
Olimpia Wolf

Czym siÚ kierowaÊ, ĝeby dokonaÊ
dobrego wyboru? Czy moĝna
znaleěÊ niedrogÈ bramÚ, która
bÚdzie wygodna w uĝytkowaniu?
Czym róĝni siÚ brama uchylna
od segmentowej?
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Brama garaĝowa usytuowana jest zazwyczaj blisko wejĂcia do domu,
wiÚc warto, by byïa wykoñczona w takiej samej stylistyce co drzwi
wejĂciowe: wielu producentów oferuje takie wïaĂnie zestawy.
Na poczÈtek trzeba okreĂliÊ sumÚ, jakÈ jesteĂmy gotowi wydaÊ na
bramÚ, a wiÚc czy wybieraÊ bÚdziemy wĂród najtañszych bram rozwieranych i uchylnych, droĝszych segmentowych czy najdroĝszych
– rolowanych. Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe za niestandardowe wymiary czy
wyszukane kolory oraz za napÚd elektryczny trzeba bÚdzie dopïaciÊ.
Z drugiej strony – nie warto przesadnie oszczÚdzaÊ i rezygnowaÊ
z napÚdu, jeĂli samochodem wyjeĝdĝaÊ bÚdziemy codziennie, bo wtedy w kaĝdÈ niesprzyjajÈcÈ pogodÚ bÚdziemy tego ĝaïowaÊ.

Bramy rozwierane, czyli skrzydïowe
Tradycyjne bramy: niegdyĂ bardzo popularne, obecnie wybierane
coraz rzadziej. SÈ proste, wiÚc stosunkowo tanie: od 900 do 2000 zï.
Brama rozwierana skïada siÚ z oĂcieĝnicy i skrzydeï umocowanych
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na zawiasach. Jak kaĝdy rodzaj, bramy te
produkuje siÚ w wersji nieocieplonej oraz
izolowane weïnÈ mineralnÈ lub styropianem. Poszycie zewnÚtrzne stanowi profilowana blacha stalowa, ocynkowana lub powlekana.
Bramy rozwierane moĝna otwieraÊ
rÚcznie lub za pomocÈ siïownika sterujÈcego. Do otwarcia takiej bramy potrzeba
duĝo miejsca, a zimÈ trzeba sprzed niej odgarniaÊ Ănieg.

a

b

c

d

Bramy uchylne
Na rynku polskim dostÚpne od kilkunastu
lat. CieszÈ siÚ sporÈ popularnoĂciÈ, gïównie
ze wzglÚdu na wygodÚ uĝytkowania oraz
przystÚpnÈ cenÚ – od 900 do 2000 zï.
Profile stalowe, z których wykonane sÈ
oĂcieĝnice, peïniÈ funkcjÚ bocznych prowadnic, po których przesuwa siÚ mechanizm unoszÈcy skrzydïo.
Warto kupiÊ takÈ bramÚ uchylnÈ, która
ma amortyzujÈcy ukïad unieruchamiajÈcy
otwartÈ bramÚ, co zapobiega jej samoczynnemu zamykaniu.
Nawet gdy brama uchylna nie ma napÚdu
elektrycznego (lub gdy jest przerwa w dostawie prÈdu), jej otwieranie i zamykanie nie

Brama uchylna (a), brama rolowana (b), brama segmentowa boczna (c), brama segmentowa górna (d)
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Przeszklenia
W bramie moĝna zamontowaÊ Ăwietliki
lub mniejsze czy wiÚksze okna ze szkïa
gruboĂÊ przeszklenia to 4–16 mm: jeĂli
brama jest ocieplana, okna i Ăwietliki
powinny mieÊ podwójnÈ szybÚ gruboĂci co najmniej 30 mm.

fot. Normstahl

Moĝna zamówiÊ przeszklenia gïadkie,
przezroczyste, mleczne, wzorzyste
– w dowolnym ksztaïcie: jednolite, dzielone szprosami lub z naklejonymi listewkami imitujÈcymi szprosy.

Aby otworzyÊ bramÚ segmentowÈ bocznÈ,
w garaĝu potrzebna jest dodatkowa wolna
przestrzeñ wzdïuĝ jednej ze Ăcian

Uwaga! Przeszkleñ nie stosuje siÚ
w bramach rolowanych.

wymaga wielkiej siïy, poniewaĝ wyposaĝona jest w sprÚĝyny, które uïatwiajÈ wykonanie tej czynnoĂci. Po rÚcznym opuszczeniu
bramy skrzydïo moĝna zamknÈÊ na klucz,
co uruchamia system ryglowania (jedno-,
dwu-, trzy-, a nawet czteropunktowy).
Brama uchylna wymaga podjazdu wydïuĝonego od 1 do 2 metrów (w zaleĝnoĂci
od wysokoĂci skrzydïa). Tyle bowiem miejsca przed garaĝem zajmuje otwierajÈce siÚ
skrzydïo: samochód czekajÈcy na otwarcie
siÚ bramy nie moĝe wiÚc stawaÊ przed niÈ
zbyt blisko.

Przed zakupem
Do zamówienia bramy potrzebne sÈ nastÚpujÈce wymiary:
wysokoĂÊ i szerokoĂÊ otworu garaĝowego,
wysokoĂÊ nadproĝa,
szerokoĂÊ muru po lewej i prawej
stronie.

Bramy segmentowe,
inaczej sekcyjne

Zabezpieczenia

SÈ popularne m.in. ze wzglÚdu na wygodÚ
otwierania i zamykania, choÊ nie sÈ tanie:
kosztujÈ 2400–4400 zï. Nazwa tych bram
pochodzi od poïÈczonych specjalnymi zawiasami dwuĂciennych segmentów (sekcji),
z których skïada siÚ skrzydïo takiej bramy.
Segmenty skrzydeï majÈ konstrukcjÚ stalowÈ lub aluminiowÈ wypeïnionÈ piankÈ poli-

kupowaÊ z dwoma nastÚpujÈcymi zabezpieczeniami:
mechanizm (listwa pneumatyczna
lub fotokomórka na podczerwieñ) reagujÈcy wyïÈczeniem silnika napÚdu
w razie napotkania przeszkody,
wielosprzÚĝynowy ukïad zabezpieczajÈcy bramÚ przed samoczynnym opadaniem.

Jaki kolor?
Bramy standardowo dostÚpne sÈ w kolorach brÈzowym i biaïym; za inne do-

fot. Nowoferm

pïaca siÚ ok. 20% caïkowitej wartoĂci,
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Bramy uchylne przeznaczone sÈ gïównie
do garaĝy na jeden samochód, poniewaĝ ich
standardowa szerokoĂÊ nie przekracza zwykle
3 metrów

uretanowÈ, a poszycie – ze stali, aluminium
lub okleiny drewnopochodnej.
W dolnym segmencie sÈ zamaskowane
szczeliny wentylacyjne i uszczelka progowa.
Ze wzglÚdu na duĝÈ szczelnoĂÊ, bramy te
polecane sÈ do garaĝy ogrzewanych.
Bramy segmentowe produkuje siÚ w dwóch
wersjach – górnej i bocznej.
Segmentowe górne. Podczas otwierania
taka brama unosi siÚ nad progiem, a segmenty przesuwajÈ siÚ wzdïuĝ prowadnic i chowajÈ pod sufitem, prowadzone na

2,3 m
szerokoĂci

– takie sÈ minimalne wymiary bram
garaĝowych na jeden samochód

2m
wysokoĂci

BramÚ z napÚdem elektrycznym warto

Bramy segmentowe nadajÈ siÚ do garaĝy,
których otwór ma niestandardowy ksztaït – na
przykïad ïukowy
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fot. Bramgar

akrylowego lub poliwÚglanu. PrzeciÚtna

choÊ sÈ firmy, w których w podstawowej
ofercie sÈ wiÚcej niĝ dwa kolory.

umieszczonych tam szynach. Ciche i niezawodne dziaïanie mechanizmu zapewniajÈ
ïoĝyskowane rolki z tworzyw sztucznych,
zamontowane na ruchomych zawiasach.
Producenci oferujÈ kilka sposobów montaĝu takich bram: z prowadzeniem niskim,
standardowym lub wysokim – zaleĝnie od
wysokoĂci nadproĝa, które moĝe wynosiÊ
od kilku do kilkudziesiÚciu centymetrów.
Do garaĝu z niskim nadproĝem wybiera siÚ
bramÚ z prowadzeniem niskim itp.
Segmentowe boczne. Skrzydïa takiej
bramy przesuwajÈ siÚ do wnÚtrza garaĝu
wzdïuĝ jego bocznej Ăciany. Èczy ona w ten
sposób zalety bramy uchylnej (nie ma szyn
podsufitowych) z zaletami segmentowej
(nie zajmuje miejsca przed garaĝem). Nie
wymaga ĝadnego mechanizmu wspomagajÈcego otwieranie, bo jej otwarcie nie wymaga
uĝycia duĝej siïy. Pasuje do kaĝdego garaĝu
i – w przeciwieñstwie do bram segmento-
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wych górnych – do kaĝdego nadproĝa, bo jego wysokoĂÊ nie ma tu
znaczenia.
ZaletÈ bram segmentowych jest to, ĝe nie wymagajÈ miejsca na
zewnÈtrz podczas otwierania, poniewaĝ chowajÈ siÚ do Ărodka
garaĝu. Do takiej bramy moĝna wiÚc podjechaÊ samochodem
bardzo blisko: jest to szczególnie waĝne, jeĂli garaĝ wychodzi
bezpoĂrednio na ulicÚ lub gdy manewruje siÚ autem na podjeědzie ïukowym.

Bramy rolowane
Nie sÈ tak bardzo popularne jak pozostaïe typy bram, poniewaĝ sÈ
najdroĝsze – kosztujÈ od 3000 do 6000 zï.
Brama rolowana dziaïa podobnie jak rolety okienne – po uruchomieniu silnika profile unoszÈ siÚ i nawijajÈ jeden po drugim na specjalny waï, który znajduje siÚ wewnÈtrz garaĝu lub na jego Ăcianie
zewnÚtrznej w specjalnej skrzynce. Zamontowanie bramy rolowanej wymaga nadproĝa o wysokoĂci co najmniej 30 cm. Skrzydïo bramy wykonane jest z wÈskich dwuĂciennych profili stalowych lub
aluminiowych, które poïÈczone sÈ ze sobÈ na peïne lub perforowane zaczepy. Wypeïnieniem profili jest pianka poliuretanowa, która
usztywnia profile i zapewnia izolacjÚ cieplnÈ.
Standardowym wyposaĝeniem bram rolowanych sÈ:
zabezpieczenia utrudniajÈce podniesienie i wywaĝenie skrzydïa oraz uniemoĝliwiajÈce przyciĂniÚcie przeszkody w pïaszczyěnie, wzdïuĝ której opuszcza siÚ pancerz rolety (tÈ przeszkodÈ moĝe
byÊ czïowiek lub zwierzÚ, a takĝe przedmiot zostawiony w progu
garaĝu),
napÚd elektryczny, sterowany wyïÈcznikiem lub pilotem.
Bramy rolowane, podobnie jak segmentowe, podczas otwierania
chowajÈ siÚ do Ărodka garaĝu, na ich otwarcie moĝna wiÚc czekaÊ
w samochodzie stojÈcym praktycznie pod samÈ ĂcianÈ garaĝu.

Garaĝ podwójny
W garaĝach na dwa samochody dobrze sprawdzi siÚ jedna szeroka
brama segmentowa górna. Warto jÈ wybraÊ zwïaszcza wtedy, gdy
garaĝ jest ogrzewany lub znajduje siÚ w bryle domu, poniewaĝ jedna podwójna brama segmentowa lepiej chroni przed stratami ciepïa niĝ dwie pojedyncze. Ponadto jedna szeroka brama jest tañsza
niĝ dwie mniejsze. JeĂli poszukujemy tañszego wariantu, moĝna

fot. Novoferm

Zwykle bramy oferowane sÈ w kolorze biaïym lub brÈzowym
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fot. Wimont

fot. Demit
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Pojedyncza uchylna brama garaĝowa

O bezpieczeñstwie decyduje takĝe solidnoĂÊ konstrukcji i montaĝu bramy

kupiÊ dwie bramy
uchylne: skuteczniej zapobiegnÈ stratom energii niĝ jedna wiÚksza.

Bezpieczny garaĝ
Najprostsze zabezpieczenie garaĝu to
dobry zamek antywïamaniowy klasy
C. Dobrym zabezpieczeniem jest teĝ

NapÚdy

zamek uruchamiany za pomoca pilota oraz napÚd z blokadÈ dociskowÈ.

Bramy otwiera siÚ
rÚcznie lub za pomocÈ napÚdu elektrycznego uruchamianego przyciskiem,
kluczykiem, zamkiem kodowym lub
pilotem – ten ostatni jest najwygodniejszy, bo gdy jest zimno i pada deszcz, nie
trzeba wysiadaÊ z samochodu, aby otworzyÊ
bramÚ. Do wyboru sÈ tañsze piloty ze staïym, fabrycznie zaprogramowanym kodem
oraz droĝsze z kodem zmiennym.
Oprócz otwierania bramy w standardowy
sposób napÚd elektryczny umoĝliwia:
delikatny start i domykanie bramy: po
uruchomieniu skrzydïo rusza wolno, potem
przyspiesza, i na koniec pïynnie zwalnia
i cicho zamyka drzwi,
otwieranie równieĝ bramy wjazdowej,
wïÈczanie oĂwietlenia wewnÈtrz domu.
Kaĝda taka dodatkowa funkcja pilota sprzÚĝonego z bramÈ podnosi koszt caïoĂci.
JeĂli prÈd zostanie wyïÈczony, bramÚ z napÚdem elektrycznym moĝna odblokowaÊ od

W bramach rolowanych moĝna zamontowaÊ blokadÚ antywïamaniowÈ na wale
nawijajÈcym.
Zabezpieczenia antywïamaniowe warto
zastosowaÊ nie tylko w bramie, ale teĝ w
drzwiach do garaĝu i do domu: powin-

fot. Demit

ny to byÊ drzwi klasy C, z oĂcieĝnicÈ so-
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Pilot moĝe byÊ zamontowany w samochodzie
obok skrzyni biegów
Do bramy segmentowej nadaje siÚ kaĝdy napÚd

winny mieÊ zamek ryglujÈcy skrzydïo
w wielu punktach.

wewnÈtrz ciÚgïem umieszczonym przy szynie prowadzÈcej. JeĂli do garaĝu nie ma oddzielnego wejĂcia, do klamki bramy przymocowuje siÚ linkÚ stalowÈ, a samÈ klamkÚ
zabezpiecza zamkiem z wkïadkÈ patentowÈ.
Moĝna teĝ zainstalowaÊ zestaw zasilania
awaryjnego na baterie.

fot. Hörmann

fot. WiĂniowski

Podwójna uchylna brama garaĝowa

lidnie zakotwionÈ w Ăcianie. Drzwi po-

fot. Faac
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Warto wiedzieÊ
– moĝliwoĂci napÚdów
Na rynku dostÚpne sÈ napÚdy do bram garaĝowych, które
otwierajÈ je w ciÈgu kilku sekund, dziÚki czemu moĝna szybko i bezpiecznie zaparkowaÊ samochód. WaĝnÈ rolÚ odgrywa
przy tym aspekt bezpieczeñstwa. Jeĝeli garaĝ graniczy bezpoĂrednio z ruchliwÈ ulicÈ, to stojÈcy na jezdni samochód nie
hamuje ruchu, co zmniejsza ryzyko wypadku.
Zamontowany w bramie
garaĝowej napÚd ma teĝ
niowe. Automatyczne ryglowanie bramy po jej zamkniÚciu uniemoĝliwia jej

fot. Hörmann

wïaĂciwoĂci antywïama-

NapÚdy np. z prÚdkoĂciÈ otwierania 22 cm/s sÈ przydatne
szczególnie w przypadku bram segmentowych, które – ze wzglÚdu
na swojÈ konstrukcjÚ – wyposaĝone sÈ w wolniejszy napÚd i dlatego
otwierajÈ siÚ wolniej niĝ automatyczne bramy uchylne

podwaĝenie. W ten sposób garaĝ oraz
dom (jeĂli sÈ poïÈczone przejĂciem) sÈ
chronione przed nieproszonymi goĂÊmi, a brama jest zabezpieczona przed
wyïamaniem. Takie mechaniczne ryglowanie bramy, sprawdza siÚ takĝe
fot. Hörmann

w przypadku odciÚcia dostawy prÈdu. Dlatego napÚd moĝna wyïÈczyÊ
w przypadku dïuĝszej nieobecnoĂci
Warto zabezpieczyÊ
bramÚ garaĝowÈ przed
niepoĝÈdanymi goĂÊmi

w domu, spowodowanej np. wyjazdem na urlop.
Niektóre napÚdy posiadajÈ opcjÚ po-

zwalajÈcÈ na zaprogramowanie dowolnej wysokoĂci otwierania bramy, stosownie do indywidualnych po-

NapÚdy do bram garaĝowych mogÈ
byÊ wyposaĝone w moduï solarny,
który zapewnia doïadowanie akumulatora i sprawia, ĝe napÚd jest caïkowicie niezaleĝny od zewnÚtrznego
ěródïa zasilania

przykïad do przewietrzania garaĝu

fot. Hörmann

trzeb uĝytkownika. Funkcja ta moĝe sïuĝyÊ na

bez koniecznoĂci caïkowitego otwarcia bramy.
Jeszcze innym rozwiÈzaniem jest zastosowanie czytników linii papilarnych,
które zamiast kluczy uruchamiajÈ napÚdy i otwierajÈ bramy oraz drzwi wejĂciowe do budynków. Specjalne czytniki
wïaĂcicieli i tylko im otwierajÈ drzwi,
eliminujÈc koniecznoĂÊ noszenia kluczy lub pilota do bramy.
Automatyczny ukïad odïÈczajÈcy natychmiast zatrzymuje bramÚ
po napotkaniu na przeszkodÚ i lekko unosi jÈ do góry, uwalniajÈc
osobÚ lub przedmiot, co jest bardzo bezpiecznym rozwiÈzaniem
przede wszystkim dla dzieci
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fot. Hörmann

zapamiÚtujÈ rysunek linii papilarnych
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