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Bram

    gara ow

Aleksandra Ku mierczyk

Jaka brama b dzie najlepsza 

na niewielkim podje dzie? 

Czy najta sza, otwierana jak 

wrota, jest niewygodna? Czy 

starczy pieni dzy na nap d? 
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Brama

    na Twoj

 kiesze
Bezpiecze stwo
Wa nym warunkiem bezpiecze stwa 

u ytkowania bramy jest jej solidna kon-

strukcja i nienaganny monta , a tak e:

zamek antyw amaniowy klasy C

z atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 

i Laboratorium Komendy G ównej Policji. 

Oprócz wzgl dnego spokoju zapewni wy-

miern  korzy : obni on  stawk  ubez-

pieczeniow  gara u lub nawet domu. 

Zamek kupuje si  razem z bram .

zamek uruchamiany za pomoc

pilota (jest trudniejszy do sforsowania 

od zwyk ego zamka) oraz nap d z blo-

kad  dociskow , która podtrzymuje 

bram  w zamkni tej pozycji, gdy kto

chce podwa y  j  od do u. 

blokada antyw amaniowa. Stosuje 

si  j  – jako dodatkowe  zabezpieczenie 

– w bramach rolowanych i montuje na 

wale nawijaj cym.

Uwaga! Je li obok bramy zamontowa-

no drzwi prowadz ce do gara u, na-

le y zadba  o to, by i one mia y klas

antyw amaniow  C, co znaczy, e po-

winny by  solidnie wykonane, z mocno 

zakotwion  w cianie o cie nic  oraz 

zamkiem rygluj cym skrzyd o w wie-

lu punktach.

Zastanawiasz si , jak  bram  wybra ?

Zdecyduj, jak  sum  na to przeznaczasz, 

a my podpowiemy Ci wybór.

Twoja kwota: 1,5 tys. z

Nasza propozycja: brama rozwierana

Chocia  najta sza, wcale nie musi by  wy-

borem chybionym. 

To jedna z najbardziej rozpowszechnio-

nych konstrukcji. Mo e mie  jedno lub 

dwoje skrzyde , osadzonych na zawia-

sach i otwieranych na zewn trz gara u. 

Skrzyd a mog  by  wykonane z wielu ró -

nych materia ów: blachy stalowej, pane-

li PVC, drewna, a wi c dlatego atwo je do-

bra  do koloru elewacji i wygl du domu. 

Monta  nie jest skomplikowany.

Minusy. Bramy rozwierane wymaga-

j sporo miejsca przed gara em, gdy  po 

otwarciu skrzyde , które maj  przeci t-

nie 1–1,5 m szeroko ci, musz  si  mie ci

w granicach dzia ki. Najcz ciej do takich 

bram nie montuje si  nap du (jego cena 

dwukrotnie podniesie koszty bramy), mog

wi c by  troch  niewygodne w u ytkowa-

niu. Zim  w zasi gu skrzyde  trzeba z pod-

jazdu cz sto odgarnia nieg, inaczej nie 

da si  ich otworzy .

Uwaga! Koszty bramy zale  od jej typu, 

wielko ci, ocieplenia, nap du oraz monta u.

Twoja kwota: 2,5 tys. z

Nasza propozycja: brama uchylna

Ma solidn  konstrukcj  i mechanizm pod-

nosz cy j  tak, e najpierw wysuwa si

przed gara , a potem wsuwa pod jego sufit.  

Prowadnice skrzyd a umieszcza si  w cia-

Brama rozwierana

Brama uchylna



nie gara u, rzadziej – pod sufitem (je li jest na to miejsce). W sprze-

da y dost pne s  te  bramy uchylne bez prowadnic, a jedynie z me-

chanizmem no ycowym. Konstrukcja bramy mo e by  dwojaka:

p yta usztywniona p askownikami stalowymi;

rama z drewna lub stali wype niona blach  stalow , drewnem lub 

sklejk .

Bram  uchyln atwo otworzy  nawet r cznie, gdy  pomagaj

w tym spr yny po bokach skrzyd a. Do bramy mo na zamontowa

nap d. 

Minusy. Do wysuni cia podczas otwierania i zamykania bramy 

przed gara em potrzebne jest co najmniej 1–2 m, a wi c w tej odleg-

o ci nie mo na swobodnie parkowa  samochodu.

Uwaga! Bram  uchyln  mo na zamontowa  dwojako: 

w przekroju ciany – wtedy odleg o  mi dzy górn  kraw dzi

otworu a sufitem powinna wynie  co najmniej 7 cm,

tu  za cian , wewn trz gara u: wtedy odleg o  ta musi by

wi ksza ni  10 cm.

Twoja kwota: 3,5–4 tys. z

Nasza propozycja: brama segmentowa

Bramy te nazywa si  inaczej sekcyjnymi, bo sk adaj  si  z seg-

mentów (sekcji) z odpornej na korozj  stali ocynkowanej.  Sekcje 

po czone s  zawiasami i zabezpieczone uszczelkami, chroni -

cymi od wody i wiatru. 

Liczba sekcji mo e by

ró na, przeci tnie jest ich 

5 lub 6. W bramach ocie-

planych segmenty s  wy-

pe nione piank  poliure-

tanow .

Bramy segmentowe 

mog  si  otwiera :

do góry – wtedy seg-

menty chowaj  si  pod su-

fitem; polecane do gara y

o wysokim nadpro u,

w bok – wtedy segmen-

ty przesuwaj  si  na jedn  ze cian; polecane do ma ych gara y.

Uwaga! Ze wzgl du na zmienn  liczb  segmentów bramy segmen-

towe boczne atwiej dopasowa  do gara y o nietypowych kszta tach 

oraz do otworów o niestandardowych wymiarach. R
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Monta  bramy uchylnej: za cian , wewn trz gara u (a) i w przekroju 
ciany (b)

Brama segmentowa

a

b



Za o enia:

wycena bramy gara owej do gara u na jeden samochód

wymiary otworu: szeroko  – 2125 mm, wysoko  – 2500 mm

kolor: dowolny, nap d: dowolny

2300 z

HÖRMANN

model:  N 80
materia : blacha stalowa ocynkowana
elementy dodatkowe: brak
kolor: br zowy
nap d: ProMatic
gwarancja: 10 lat
cena: bramy – 1210 z , nap du – 1090 z

2465 z

GRUPA WI NIOWSKI

model: Komfort 
materia : blacha stalowa ocynkowana tra-
pezowa T-10, powlekana poliestrowo
elementy dodatkowe: drzwi przej ciowe, 
kratka wentylacyjna, ocieplenie, przeszkle-
nia, kolor: br zowy, nap d: Optimum 600
gwarancja: 2 lata

1458 z

LEGBUD GARGULA

model: dwuskrzyd owa
materia : blacha trapezowa T-10, ocynko-
wana poliestrowo, nieocieplona
elementy dodatkowe: brak
nap d: brak
gwarancja: 

12 miesi cy

2630 z

LEGBUD GARGULA

model: Garsta Pro
materia : blacha ocynkowana poliestrowo 
trapezowa T-10, nieocieplona
elementy dodatkowe: zamek top i urz dze-
nie rozsprz glania Lux
kolor: br zowy
nap d: Baseline
gwarancja: 12 miesi cy

1989 z *

GRUPA WI NIOWSKI

model: dwuskrzyd owa
materia : blacha trapezowa T-10, ocynko-
wana poliestrowo
elementy dodatkowe: drzwi przej cio-
we, kratka wentylacyjna, ocieplenie, 
przeszklenia
nap d: 

brak
gwaran-

cja: 2 lata
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ROZWIERALNE

UCHYLNE

Bramy segmentowe s  bardzo funkcjonalne: nie 

zajmuj  miejsca przed gara em, dlatego wybie-

ra si  je do gara y przylegaj cych bezpo rednio do 

ulicy lub takich, przed którymi jest bardzo ma y

podjazd.

Minusy. Bramy otwierane na bok zajmuj  cz

ciany gara u, a wi c ta jego cz , gdzie si  chowa 

skrzyd o, nie mo e by  w inny sposób u ytkowana 

(nie mo na tam ustawia  rega ów, umieszcza  wie-

szaków na narz dzia ani na rowery czy narty itp.).

Twoja kwota: 4 tys. z

Nasza propozycja: brama rolowana

Wysoki koszt wynika z do  skomplikowanego 

mechanizmu podnosz cego, który musi by  nap -

dzany elektrycznie. Nap d elektryczny jest stan-

dardowym wyposa eniem tego typu bram. Do 

Brama gara owa mo e mie

system zabezpieczaj cy

przed przytrza ni ciem, 

czyli fotokomórki 

i sprz g o bezpiecze stwa. 

Tak wyposa ona 

brama zatrzymuje si

automatycznie, gdy wykryje 

przeszkod , na przyk ad

samochód lub cz owieka

”

”

*cena bramy o wymiarach: 2500 × 2100 mm

Bramy gara owe uchylne i segmentowe i ich 

nap d powinno si  konserwowa  raz do roku. 

Konserwacja polega na: 

sprawdzeniu ogólnego stanu technicznego bramy 

i nap du,

wywa eniu równowa enia p yty skrzyd a bramy 

i w razie potrzeby dokonania korekty naci gu spr yn, 

regulacji elementów blokuj cych bram  i rolek 

bie nych, 

kontroli urz dze  zabezpieczaj cych.

Konserwacja bram

Brama rolowana



Bramy gara owe
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4379 z *

GRUPA WI NIOWSKI

model: UniPro multi
materia : panele grubo ci 40 mm, 
z blachy stalowej ocynkowanej, wype nio-
ne bezfreonow  piank  poliuretanow ,
powlekane poliestrowo
elementy 

dodatkowe: 

zamek, zasu-
wa r czna
kolor: bia y
nap d: 

Optimum Eko
gwarancja: 

2 lata

3168 z

KRISPOL

model: Sirocco Classic
materia : konstrukcja stalowa ocynkowa-
na ogniowo, p aszcz bramy: blacha sta-
lowa ocynkowana ogniowo i powlekana 
poliestrem, wype nienie: pianka poliureta-
nowa, bezfreonowa, grubo ci 40 mm
elementy dodatkowe: wyko czenie: fak-
tura woodgrain – ci ty cedr, zasuwa
kolor: 

br zowy 
nap d: 

Nice 
gwarancja: 

5 lat

3606 z

HÖRMANN

model: EPU 40
materia : segmenty stalowe grubo ci 
42 mm, ocynkowane ogniowo, ocieplone
elementy dodatkowe: brak
kolor: bia y
nap d: ProMatic
gwarancja: 10 lat
cena: bramy – 2516 z , nap du – 1090 z

3889 z

LEGBUD GARGULA

model: LG-77
materia : panele aluminiowe, wype nione 
piank  bezfreonow , poliuretanow
elementy dodatkowe: brak
kolor: br zowy 
nap d: Axrol
gwarancja: 12 miesi cy

3977 z *

GRUPA WI NIOWSKI

model: BR-77E, materia : profile aluminiowe 
wype nione bezfreonow  piank  poliure-
tanow  i powlekane lakierami o wysokiej 
odporno ci na cieranie
elementy dodatkowe: fotokomórki, prze-
szklony profil, hamulec i listwa bezpiecze -
stwa, blokada kurtyny bramy, nadajnik dwu- 
i czetrokana o-
wy, kolor: bia y
nap d: zinte-
growany 
z bram
gwarancja: 

2 lata

3671 z

LEGBUD GARGULA

model: Future
materia : panele grubo ci 40 mm, wy-
pe nione piank  poliuretanow , przet o-
czenia
elementy dodatkowe: brak
kolor: br zowy
nap d: Baseline
gwarancja: 12 miesi cy
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SEGMENTOWE

ROLOWANE

pozosta ych typów mo na, ale nie trzeba go ku-

powa .

Skrzyd o bramy rolowanej to konstrukcja zbu-

dowana z po czonych ze sob  w skich listewek 

aluminiowych lub stalowych – jedno- lub dwu-

ciennych. Dzia a podobnie jak roleta okienna: 

elementy unosz  si  pionowo i nawijaj  kolejno na 

wa  umieszczony wewn trz lub te  na zewn trz 

gara u (umieszczony na zewn trz wymaga os o-

ni cia specjaln  kaset ).

Bramy rolowane s  bardzo funkcjonalne – nie 

zajmuj  miejsca przed gara em, atwo si  je uru-

chamia i mo na je montowa  w otworach o niety-

powych kszta tach.

Minusy. S  ci kie, dlatego podczas przerw 

w dostawie pr du trzeba je otwiera  za pomoc

specjalnej korby, ale to wymaga u ycia si y. 

Nap dy do bram 
Nap d to urz dzenie u atwiaj ce automatyczne 

otwieranie i zamykanie bramy. Sk ada si  z dobra-

nego do wysoko ci bramy si ownika z wbudowa-

n  central  steruj c  i silnikiem zasilanym napi -

ciem 12 lub 24 V. W komplecie z nap dem kupuje 

 Nap d z szyn  jezdn . D ugo  szyny dobiera si  do 
wymiarów gara u

*
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 Bramy segmentowe s  najcz ciej wybieranym typem 
bram. Zajmuj  niewiele miejsca i s  funkcjonalne

fo
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fot. Faac

fot. Faac

*cena bramy o wymiarach: 2500 × 2100 mm
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...zdecyduj, czy wybra  wariant z ociepleniem, który jest 20–40% 

dro szy. Bramy ocieplone warto kupowa  do gara u ogrzewanego, który 

stanowi cz  domu.

...przemy l, czy potrzebne b d  drzwi do gara u. Je li tak, najlepiej 

wybierz je w takim samym kolorze co brama. Je li nie ma na nie miejsca, 

mo esz za odpowiedni  dop at  wybra  bram  z drzwiami serwisowymi 

(zamontowanymi w skrzydle).

...rozwa , czy w gara u potrzebne jest wiat o dzienne. Umo liwi 

majsterkowanie w naturalnym o wietleniu i pomo e oszcz dza  energi .

Pami taj tylko, e do wietlenie powinno by  dobrane do elewacji i cha-

rakteru ca ego budynku. Do wietlenie mo na zapewni  przez zamonto-

wanie w bramie:

nieocieplanej – akrylowych, trzymilimetrowych szyb pojedynczych,

ocieplanej – okien z podwójn  szyb  grubo ci co najmniej 30 mm. 

Okna do montowania w bramie gara owej dost pne s  w ró nych 

kszta tach, wymiarach, kolorach, a ich szyby mog  mie  te  ró n  faktu-

r . U niektórych producentów mo na nawet z o y  zamówienie na okno 

wed ug w asnego projektu.

...zdecyduj, czy nap d ma by  uruchamiany pilotem. Nawet je li 

z pocz tku pilot wydaje si  zb dny, lepiej wybra  bram , do której b dzie 

mo na w przysz o ci go dokupi .

... wybierz jej kolor. Wi kszo  oferowanych bram gotowych ma kolor 

bia y lub br zowy; za inny trzeba dop aci  najcz ciej 20%. Nie a uj na t

dop at , je li brama ma by  dopasowana do szczególnego koloru elewa-

cji, okiem, dachu lub drzwi. 

Zanim kupisz bram ...

Rodzaj 

bramy

Szeroko  otworu 

w cianie gara u

[m]

Wysoko  otworu 

w cianie gara u

[m]

Wysoko

nadpro a

[cm]

skrzyd owa 2–3 4–5 –

uchylna 2,5 2,3 7–10

segmentowa 2 1,9–2 10

rolowana 2,5 2,25 30

Wymiary bramy do gara u na jeden samochód

REKLAMA

si  szyn  (prowadnic ), któr  montuje si  pod sufitem. O klasie na-

p du wiadcz  dwa parametry:

– si a ci gni cia i pchania (400–1200 N), 

– pr dko  przesuwu (standardowo 12 cm/s).

Nap d uruchamia si  przyciskiem zlokalizowanym obok wej cia, 

kluczykiem, zamkiem kodowym lub pilotem.

Pilot jest najwygodniejszy, bo umo liwia wje d anie do gara u

bez wysiadania z samochodu, co docenia si  zw aszcza zim  czy 

o zmroku. Na rynku dost pne s  dwa rodzaje pilotów: ta sze – ze 

sta ym, fabrycznie zaprogramowanym kodem i dro sze, ale bez-

pieczniejsze – z kodem dynamicznie zmiennym. 

Wi kszo  nap dów wyposa ona jest w bateri , która zasila bram

w chwili, gdy nagle zabraknie pr du. Najlepiej wybra  nap d wie-

lofunkcyjny, który najpierw otworzy bram  wjazdow , zapali wia-

t o przed gara em, (które wy czy si  automatycznie po ustalonym 

przez nas czasie) i na koniec otworzy bram  gara ow . Je li ju  pod-

czas planowania domu wiemy, e gara  b dzie wyposa ony w na-

p d uruchamiaj cy wiat o obok bramy, g ówne o wietlenie gara u

warto zamontowa  w g bi pomieszczenia.

Uwaga! Nie nale y pozwala  dzieciom, by bawi y si  pilotami i na-

dajnikami,  dlatego akcesoria te trzeba przechowywa  w miejscu dla 

nich niewidocznym i niedost pnym. 

Do gara u na dwa samochody mo na wybra  jedn
du  bram  (wtedy koniecznie trzeba kupi  do niej 

nap d) lub dwie pojedyncze (wi cej jest urz dze  do 
konserwacji, ale gara  mniej si  wych adza)
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Wszystkie pomiary – wysoko  otworu 

wjazdowego i wysoko  nadpro a oraz 

g boko  gara u z woln  przestrzeni

pod sufitem zle  firmie, która b dzie 

montowa  bram

”

”


