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Bezpieczeñstwo
Waĝnym warunkiem bezpieczeñstwa
uĝytkowania bramy jest jej solidna konstrukcja i nienaganny montaĝ, a takĝe:
zamek antywïamaniowy klasy C
z atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
i Laboratorium Komendy Gïównej Policji.
Oprócz wzglÚdnego spokoju zapewni wymiernÈ korzyĂÊ: obniĝonÈ stawkÚ ubezpieczeniowÈ garaĝu lub nawet domu.
Zamek kupuje siÚ razem z bramÈ.
zamek uruchamiany za pomocÈ
pilota (jest trudniejszy do sforsowania
od zwykïego zamka) oraz napÚd z blokadÈ dociskowÈ, która podtrzymuje
bramÚ w zamkniÚtej pozycji, gdy ktoĂ
chce podwaĝyÊ jÈ od doïu.
blokada antywïamaniowa. Stosuje
siÚ jÈ – jako dodatkowe zabezpieczenie
– w bramach rolowanych i montuje na
wale nawijajÈcym.
Uwaga! JeĂli obok bramy zamontowano drzwi prowadzÈce do garaĝu, naleĝy zadbaÊ o to, by i one miaïy klasÚ
antywïamaniowÈ C, co znaczy, ĝe powinny byÊ solidnie wykonane, z mocno
zakotwionÈ w Ăcianie oĂcieĝnicÈ oraz
zamkiem ryglujÈcym skrzydïo w wielu punktach.
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fot. Hörmann

Jaka brama bÚdzie najlepsza
na niewielkim podjeědzie?
Czy najtañsza, otwierana jak
wrota, jest niewygodna? Czy
starczy pieniÚdzy na napÚd?

na TwojÈ
kieszeñ

Zastanawiasz siÚ, jakÈ bramÚ wybraÊ?
Zdecyduj, jakÈ sumÚ na to przeznaczasz,
a my podpowiemy Ci wybór.

Twoja kwota: 1,5 tys. zï
Nasza propozycja: brama rozwierana
Chociaĝ najtañsza, wcale nie musi byÊ wyborem chybionym.
To jedna z najbardziej rozpowszechnionych konstrukcji. Moĝe mieÊ jedno lub
dwoje skrzydeï, osadzonych na zawiasach i otwieranych na zewnÈtrz garaĝu.
Skrzydïa mogÈ byÊ wykonane z wielu róĝnych materiaïów: blachy stalowej, paneli PVC, drewna, a wiÚc dlatego ïatwo je dobraÊ do koloru elewacji i wyglÈdu domu.
Montaĝ nie jest skomplikowany.
Minusy. Bramy rozwierane wymagajÈ sporo miejsca przed garaĝem, gdyĝ po
otwarciu skrzydeï, które majÈ przeciÚtnie 1–1,5 m szerokoĂci, muszÈ siÚ mieĂciÊ
w granicach dziaïki. NajczÚĂciej do takich
bram nie montuje siÚ napÚdu (jego cena
dwukrotnie podniesie koszty bramy), mogÈ
wiÚc byÊ trochÚ niewygodne w uĝytkowaniu. ZimÈ w zasiÚgu skrzydeï trzeba z podjazdu czÚsto odgarniaÊ Ănieg, inaczej nie
da siÚ ich otworzyÊ.
Uwaga! Koszty bramy zaleĝÈ od jej typu,
wielkoĂci, ocieplenia, napÚdu oraz montaĝu.

Brama rozwierana

Twoja kwota: 2,5 tys. zï
Nasza propozycja: brama uchylna
Ma solidnÈ konstrukcjÚ i mechanizm podnoszÈcy jÈ tak, ĝe najpierw wysuwa siÚ
przed garaĝ, a potem wsuwa pod jego sufit.
Prowadnice skrzydïa umieszcza siÚ w ĂciaBrama uchylna

nie garaĝu, rzadziej – pod sufitem (jeĂli jest na to miejsce). W sprzedaĝy dostÚpne sÈ teĝ bramy uchylne bez prowadnic, a jedynie z mechanizmem noĝycowym. Konstrukcja bramy moĝe byÊ dwojaka:
pïyta usztywniona pïaskownikami stalowymi;
rama z drewna lub stali wypeïniona blachÈ stalowÈ, drewnem lub
sklejkÈ.
BramÚ uchylnÈ ïatwo otworzyÊ nawet rÚcznie, gdyĝ pomagajÈ
w tym sprÚĝyny po bokach skrzydïa. Do bramy moĝna zamontowaÊ
napÚd.
Minusy. Do wysuniÚcia podczas otwierania i zamykania bramy
przed garaĝem potrzebne jest co najmniej 1–2 m, a wiÚc w tej odlegïoĂci nie moĝna swobodnie parkowaÊ samochodu.
Uwaga! BramÚ uchylnÈ moĝna zamontowaÊ dwojako:
w przekroju Ăciany – wtedy odlegïoĂÊ miÚdzy górnÈ krawÚdziÈ
otworu a sufitem powinna wynieĂÊ co najmniej 7 cm,
tuĝ za ĂcianÈ, wewnÈtrz garaĝu: wtedy odlegïoĂÊ ta musi byÊ
wiÚksza niĝ 10 cm.
a

b

Twoja kwota: 3,5–4 tys. zï
Nasza propozycja: brama segmentowa
Bramy te nazywa siÚ inaczej sekcyjnymi, bo skïadajÈ siÚ z segmentów (sekcji) z odpornej na korozjÚ stali ocynkowanej. Sekcje
poïÈczone sÈ zawiasami i zabezpieczone uszczelkami, chroniÈcymi od wody i wiatru.
Brama segmentowa
Liczba sekcji moĝe byÊ
róĝna, przeciÚtnie jest ich
5 lub 6. W bramach ocieplanych segmenty sÈ wypeïnione piankÈ poliuretanowÈ.
Bramy segmentowe
mogÈ siÚ otwieraÊ:
do góry – wtedy segmenty chowajÈ siÚ pod sufitem; polecane do garaĝy
o wysokim nadproĝu,
w bok – wtedy segmenty przesuwajÈ siÚ na jednÈ ze Ăcian; polecane do maïych garaĝy.
Uwaga! Ze wzglÚdu na zmiennÈ liczbÚ segmentów bramy segmentowe boczne ïatwiej dopasowaÊ do garaĝy o nietypowych ksztaïtach
oraz do otworów o niestandardowych wymiarach.

REKLAMA

Montaĝ bramy uchylnej: za ĂcianÈ, wewnÈtrz garaĝu (a) i w przekroju
Ăciany (b)

Zaïoĝenia:
wycena bramy garaĝowej do garaĝu na jeden samochód
wymiary otworu: szerokoĂÊ – 2125 mm, wysokoĂÊ – 2500 mm
kolor: dowolny, napÚd: dowolny

ROZWIERALNE

1458 zï

1989 zï*

LEGBUD GARGULA

GRUPA WI¥NIOWSKI

model: dwuskrzydïowa
materiaï: blacha trapezowa T-10, ocynkowana poliestrowo, nieocieplona
elementy dodatkowe: brak
napÚd: brak
gwarancja:
12 miesiÚcy

model: dwuskrzydïowa
materiaï: blacha trapezowa T-10, ocynkowana poliestrowo
elementy dodatkowe: drzwi przejĂciowe, kratka wentylacyjna, ocieplenie,
przeszklenia
napÚd:
brak
gwarancja: 2 lata

*cena bramy o wymiarach: 2500 × 2100 mm

UCHYLNE

2300 zï

2465 zï

HÖRMANN

GRUPA WI¥NIOWSKI

model: N 80
materiaï: blacha stalowa ocynkowana
elementy dodatkowe: brak
kolor: brÈzowy
napÚd: ProMatic
gwarancja: 10 lat
cena: bramy – 1210 zï, napÚdu – 1090 zï

model: Komfort
materiaï: blacha stalowa ocynkowana trapezowa T-10, powlekana poliestrowo
elementy dodatkowe: drzwi przejĂciowe,
kratka wentylacyjna, ocieplenie, przeszklenia, kolor: brÈzowy, napÚd: Optimum 600
gwarancja: 2 lata

”

Brama garaĝowa moĝe mieÊ
system zabezpieczajÈcy
przed przytrzaĂniÚciem,
czyli fotokomórki
i sprzÚgïo bezpieczeñstwa.
Tak wyposaĝona
brama zatrzymuje siÚ
automatycznie, gdy wykryje
przeszkodÚ, na przykïad
samochód lub czïowieka

”

Bramy segmentowe sÈ bardzo funkcjonalne: nie
zajmujÈ miejsca przed garaĝem, dlatego wybiera siÚ je do garaĝy przylegajÈcych bezpoĂrednio do
ulicy lub takich, przed którymi jest bardzo maïy
podjazd.
Minusy. Bramy otwierane na bok zajmujÈ czÚĂÊ
Ăciany garaĝu, a wiÚc ta jego czÚĂÊ, gdzie siÚ chowa
skrzydïo, nie moĝe byÊ w inny sposób uĝytkowana
(nie moĝna tam ustawiaÊ regaïów, umieszczaÊ wieszaków na narzÚdzia ani na rowery czy narty itp.).

Konserwacja bram
Bramy garaĝowe uchylne i segmentowe i ich
napÚd powinno siÚ konserwowaÊ raz do roku.
Konserwacja polega na:
sprawdzeniu ogólnego stanu technicznego bramy
i napÚdu,
wywaĝeniu równowaĝenia pïyty skrzydïa bramy
i w razie potrzeby dokonania korekty naciÈgu sprÚĝyn,
regulacji elementów blokujÈcych bramÚ i rolek
bieĝnych,
kontroli urzÈdzeñ zabezpieczajÈcych.

Twoja kwota: 4 tys. zï
Nasza propozycja: brama rolowana
Wysoki koszt wynika z doĂÊ skomplikowanego
mechanizmu podnoszÈcego, który musi byÊ napÚdzany elektrycznie. NapÚd elektryczny jest standardowym wyposaĝeniem tego typu bram. Do
Brama rolowana

2630 zï
ceny ïÈczne brutto

LEGBUD GARGULA
model: Garsta Pro
materiaï: blacha ocynkowana poliestrowo
trapezowa T-10, nieocieplona
elementy dodatkowe: zamek top i urzÈdzenie rozsprzÚglania Lux
kolor: brÈzowy
napÚd: Baseline
gwarancja: 12 miesiÚcy

Bramy garaĝowe

fot. Krispol

SEGMENTOWE

Bramy segmentowe sÈ najczÚĂciej wybieranym typem
bram. ZajmujÈ niewiele miejsca i sÈ funkcjonalne

pozostaïych typów moĝna, ale nie trzeba go kupowaÊ.
Skrzydïo bramy rolowanej to konstrukcja zbudowana z poïÈczonych ze sobÈ wÈskich listewek
aluminiowych lub stalowych – jedno- lub dwuĂciennych. Dziaïa podobnie jak roleta okienna:
elementy unoszÈ siÚ pionowo i nawijajÈ kolejno na
waï umieszczony wewnÈtrz lub teĝ na zewnÈtrz
garaĝu (umieszczony na zewnÈtrz wymaga osïoniÚcia specjalnÈ kasetÈ).
Bramy rolowane sÈ bardzo funkcjonalne – nie
zajmujÈ miejsca przed garaĝem, ïatwo siÚ je uruchamia i moĝna je montowaÊ w otworach o nietypowych ksztaïtach.
Minusy. SÈ ciÚĝkie, dlatego podczas przerw
w dostawie prÈdu trzeba je otwieraÊ za pomocÈ
specjalnej korby, ale to wymaga uĝycia siïy.

NapÚdy do bram

3168 zï

3606 zï

KRISPOL

HÖRMANN

model: Sirocco Classic
materiaï: konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, pïaszcz bramy: blacha stalowa ocynkowana ogniowo i powlekana
poliestrem, wypeïnienie: pianka poliuretanowa, bezfreonowa, gruboĂci 40 mm
elementy dodatkowe: wykoñczenie: faktura woodgrain – ciÚty cedr, zasuwa
kolor:
brÈzowy
napÚd:
Nice
gwarancja:
5 lat

model: EPU 40
materiaï: segmenty stalowe gruboĂci
42 mm, ocynkowane ogniowo, ocieplone
elementy dodatkowe: brak
kolor: biaïy
napÚd: ProMatic
gwarancja: 10 lat
cena: bramy – 2516 zï, napÚdu – 1090 zï

3671 zï

4379 zï*

LEGBUD GARGULA

GRUPA WI¥NIOWSKI

model: Future
materiaï: panele gruboĂci 40 mm, wypeïnione piankÈ poliuretanowÈ, przetïoczenia
elementy dodatkowe: brak
kolor: brÈzowy
napÚd: Baseline
gwarancja: 12 miesiÚcy

model: UniPro multi
materiaï: panele gruboĂci 40 mm,
z blachy stalowej ocynkowanej, wypeïnione bezfreonowÈ piankÈ poliuretanowÈ,
powlekane poliestrowo
elementy
dodatkowe:
zamek, zasuwa rÚczna
kolor: biaïy
napÚd:
Optimum Eko
gwarancja:
2 lata

NapÚd to urzÈdzenie uïatwiajÈce automatyczne
otwieranie i zamykanie bramy. Skïada siÚ z dobranego do wysokoĂci bramy siïownika z wbudowanÈ centralÈ sterujÈcÈ i silnikiem zasilanym napiÚciem 12 lub 24 V. W komplecie z napÚdem kupuje

*cena bramy o wymiarach: 2500 × 2100 mm

NapÚd z szynÈ jezdnÈ. DïugoĂÊ szyny dobiera siÚ do
wymiarów garaĝu

ROLOWANE

3977 zï*

3889 zï

GRUPA WI¥NIOWSKI

LEGBUD GARGULA

model: BR-77E, materiaï: profile aluminiowe
wypeïnione bezfreonowÈ piankÈ poliuretanowÈ i powlekane lakierami o wysokiej
odpornoĂci na Ăcieranie
elementy dodatkowe: fotokomórki, przeszklony profil, hamulec i listwa bezpieczeñstwa, blokada kurtyny bramy, nadajnik dwui czetrokanaïowy, kolor: biaïy
napÚd: zintegrowany
z bramÈ
gwarancja:
2 lata

model: LG-77
materiaï: panele aluminiowe, wypeïnione
piankÈ bezfreonowÈ, poliuretanowÈ
elementy dodatkowe: brak
kolor: brÈzowy
napÚd: Axrol
gwarancja: 12 miesiÚcy
ceny ïÈczne brutto

fot. Faac

*cena bramy o wymiarach: 2500 × 2100 mm

fot. Faac
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Zanim kupisz bramÚ...
...zdecyduj, czy wybraÊ wariant z ociepleniem, który jest 20–40%
droĝszy. Bramy ocieplone warto kupowaÊ do garaĝu ogrzewanego, który
stanowi czÚĂÊ domu.
...przemyĂl, czy potrzebne bÚdÈ drzwi do garaĝu. JeĂli tak, najlepiej
wybierz je w takim samym kolorze co brama. JeĂli nie ma na nie miejsca,
moĝesz za odpowiedniÈ dopïatÈ wybraÊ bramÚ z drzwiami serwisowymi
(zamontowanymi w skrzydle).
...rozwaĝ, czy w garaĝu potrzebne jest Ăwiatïo dzienne. Umoĝliwi
majsterkowanie w naturalnym oĂwietleniu i pomoĝe oszczÚdzaÊ energiÚ.
PamiÚtaj tylko, ĝe doĂwietlenie powinno byÊ dobrane do elewacji i charakteru caïego budynku. DoĂwietlenie moĝna zapewniÊ przez zamontowanie w bramie:
nieocieplanej – akrylowych, trzymilimetrowych szyb pojedynczych,
Do garaĝu na dwa samochody moĝna wybraÊ jednÈ
duĝÈ bramÚ (wtedy koniecznie trzeba kupiÊ do niej
napÚd) lub dwie pojedyncze (wiÚcej jest urzÈdzeñ do
konserwacji, ale garaĝ mniej siÚ wychïadza)

ksztaïtach, wymiarach, kolorach, a ich szyby mogÈ mieÊ teĝ róĝnÈ fakturÚ. U niektórych producentów moĝna nawet zïoĝyÊ zamówienie na okno
wedïug wïasnego projektu.
...zdecyduj, czy napÚd ma byÊ uruchamiany pilotem. Nawet jeĂli
z poczÈtku pilot wydaje siÚ zbÚdny, lepiej wybraÊ bramÚ, do której bÚdzie
moĝna w przyszïoĂci go dokupiÊ.
... wybierz jej kolor. WiÚkszoĂÊ oferowanych bram gotowych ma kolor
biaïy lub brÈzowy; za inny trzeba dopïaciÊ najczÚĂciej 20%. Nie ĝaïuj na tÚ
dopïatÚ, jeĂli brama ma byÊ dopasowana do szczególnego koloru elewacji, okiem, dachu lub drzwi.

fot. Mirola

ocieplanej – okien z podwójnÈ szybÈ gruboĂci co najmniej 30 mm.
Okna do montowania w bramie garaĝowej dostÚpne sÈ w róĝnych

”

Wszystkie pomiary – wysokoĂÊ otworu
wjazdowego i wysokoĂÊ nadproĝa oraz
gïÚbokoĂÊ garaĝu z wolnÈ przestrzeniÈ
pod sufitem zleÊ firmie, która bÚdzie
montowaÊ bramÚ

Rodzaj

SzerokoĂÊ otworu WysokoĂÊ otworu

WysokoĂÊ

w Ăcianie garaĝu

w Ăcianie garaĝu

nadproĝa

[m]

[m]

[cm]

skrzydïowa

2–3

4–5

–

uchylna

2,5

2,3

7–10

2

1,9–2

10

2,5

2,25

30

bramy

REKLAMA

”

Wymiary bramy do garaĝu na jeden samochód

segmentowa
rolowana

siÚ szynÚ (prowadnicÚ), którÈ montuje siÚ pod sufitem. O klasie napÚdu ĂwiadczÈ dwa parametry:
– siïa ciÈgniÚcia i pchania (400–1200 N),
– prÚdkoĂÊ przesuwu (standardowo 12 cm/s).
NapÚd uruchamia siÚ przyciskiem zlokalizowanym obok wejĂcia,
kluczykiem, zamkiem kodowym lub pilotem.
Pilot jest najwygodniejszy, bo umoĝliwia wjeĝdĝanie do garaĝu
bez wysiadania z samochodu, co docenia siÚ zwïaszcza zimÈ czy
o zmroku. Na rynku dostÚpne sÈ dwa rodzaje pilotów: tañsze – ze
staïym, fabrycznie zaprogramowanym kodem i droĝsze, ale bezpieczniejsze – z kodem dynamicznie zmiennym.
WiÚkszoĂÊ napÚdów wyposaĝona jest w bateriÚ, która zasila bramÚ
w chwili, gdy nagle zabraknie prÈdu. Najlepiej wybraÊ napÚd wielofunkcyjny, który najpierw otworzy bramÚ wjazdowÈ, zapali Ăwiatïo przed garaĝem, (które wyïÈczy siÚ automatycznie po ustalonym
przez nas czasie) i na koniec otworzy bramÚ garaĝowÈ. JeĂli juĝ podczas planowania domu wiemy, ĝe garaĝ bÚdzie wyposaĝony w napÚd uruchamiajÈcy Ăwiatïo obok bramy, gïówne oĂwietlenie garaĝu
warto zamontowaÊ w gïÚbi pomieszczenia.
Uwaga! Nie naleĝy pozwalaÊ dzieciom, by bawiïy siÚ pilotami i nadajnikami, dlatego akcesoria te trzeba przechowywaÊ w miejscu dla
nich niewidocznym i niedostÚpnym.
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