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WYBIERAMY
I KUPUJEMY
Bramy
garaĝowe
Aleksandra KuĂmierczyk

Wymiary
Bramy majÈ standardowe wymiary (tab. 1)
– i takie sÈ najtañsze, choÊ nie kaĝdy producent za standard uwaĝa to samo. Dlatego zanim wybierze siÚ konkretnÈ firmÚ, warto dopytaÊ, za jakie wymiary kaĝe sobie dopïaciÊ.
Moĝe chodziÊ o niemaïe sumy: niekiedy na
nietypowy wymiar trzeba wydaÊ nawet 50%
wiÚcej. Warto teĝ czasem poszukaÊ producenta lub dystrybutora, który za niestandardowe
wymiary nie pobiera dodatkowych opïat, ale
takie oferty nie zdarzajÈ siÚ czÚsto.
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Po ile bramy?
fot. WiĂniowski

Wybieramy
Ok. 1000 zï – bramy rozwierane
Najprostsza i najtañsza. Taka brama skïada siÚ z zwykle z dwóch skrzydeï zawieszonych w oĂcieĝnicy na zawiasach i otwieranych na zewnÈtrz garaĝu. Konstrukcja i poszycie najczÚĂciej sÈ stalowe, choÊ stosuje siÚ teĝ poszycia z paneli PVC lub drewna.
BramÚ rozwieranÈ moĝna zamontowaÊ pod warunkiem, ĝe przed garaĝem jest na to
doĂÊ miejsca: otwarte skrzydïa, które majÈ przeciÚtnie 1–1,5 m szerokoĂci, muszÈ siÚ mieĂciÊ na podjeědzie, a do tego trzeba doliczyÊ jeszcze dïugoĂÊ samochodu,tak by
moĝna byïo bez problemu zaparkowaÊ, nie
tamujÈc ruchu. SÈ jeszcze inne
niedogodnoĂci: zimÈ trzeba sprzÈtaÊ
z podjazdu Ănieg, aby dostaÊ siÚ do garaĝu.
ChoÊ jest to moĝliwe, bram rozwieralnych raczej nie wyposaĝa siÚ w napÚd, bo
to zwiÚkszyïoby ich koszt prawie dwufot. Legbud Gargula

Czego wymagaÊ od bramy?
Powinna dobrze wyglÈdaÊ,
ïatwo siÚ otwieraÊ, ale teĝ
skutecznie chroniÊ przed
wïamaniem i nie zabieraÊ za
wiele miejsca, a wszystko to
– za rozsÈdnÈ cenÚ.

Dwuskrzydïowa brama rozwieralna najczÚĂciej
nie jest wyposaĝana w napÚd, dlatego moĝe byÊ trochÚ niewygodna w uĝytkowaniu

Bramy garaĝowe

krotnie, a wiÚc brama taka jest zwykle maïo wygodna w uĝytkowaniu – zwïaszcza dla osób starszych lub niepeïnosprawnych.
1500–3000 zï – bramy uchylne
atwe w obsïudze, lekkie i nie za drogie. Brama taka jest osadzona w oĂcieĝnicy z profili stalowych. Otwiera siÚ jÈ tak, ĝe najpierw jej dolna czÚĂÊ wysuwa siÚ ok. 1 m na zewnÈtrz, a potem
wraz z obrotem wsuwa siÚ pod sufit. Bramy uchylne moĝna zatem
stosowaÊ na dziaïkach o odpowiednio dïugim podjeědzie, na którym da siÚ zaparkowaÊ co najmniej 1 metr od wjazdu do garaĝu.
BramÚ uchylnÈ moĝna zamontowaÊ na dwa sposoby:
w otworze – wtedy odlegïoĂÊ pomiÚdzy górnÈ krawÚdziÈ otworu a sufitem powinna wynosiÊ co najmniej 7 cm;
za otworem – wtedy odlegïoĂÊ ta powinna wynieĂÊ co najmniej
10 cm.
BramÚ uchylnÈ moĝna wyposaĝyÊ w napÚd montowany pod sufitem lub na skrzydle bramy od wewnÈtrz.
brama osadzona jest w stalowej oĂcieĝnicy, montowanej do Ăcian wewnÈtrz garaĝu albo w Ăwietle oĂcieĝnicy; po profilach bocznych
oĂcieĝnicy przesuwa siÚ mechanizm unoszÈcy bramÚ

brama otwiera
siÚ do góry – jej
dolna czÚĂÊ wysuwa siÚ na zewnÈtrz, dlatego
podczas otwierania zajmuje
miejsce na podjeědzie, jeĂli zamontuje siÚ jÈ
w Ăwietle otworu, zwÚzi siÚ szerokoĂÊ wjazdu
o 17–20 cm

po otwarciu
brama ogranicza wysokoĂÊ garaĝu

Brama uchylna

2000–7000 zï – bramy segmentowe
SÈ funkcjonalne, ale co najmniej dwa razy droĝsze od bram rozwieranych (2000 zï to koszt najprostszych modeli). Segmenty
bramy – z ocynkowanych profili stalowych – poïÈczone sÈ zawiasami i zabezpieczone uszczelkami, które chroniÈ przed deszbrama zbudowana z poïÈczonych
pionowych segmentów, które przesuwajÈ siÚ po rolkach umieszczonych
w prowadnicach przytwierdzonych do
podïogi, nadproĝa i Ăciany garaĝu

odlegïoĂÊ miÚdzy bramÈ a ĂcianÈ, w kierunku
której przesuwa siÚ brama, musi wynieĂÊ
ok. 40–45 cm, odlegïoĂÊ miÚdzy bramÈ a drugÈ ĂcianÈ wystarczy, ĝe bÚdzie miaïa 5 cm

Brama segmentowa
boczna

REKLAMA

bramÚ moĝna
chowaÊ za specjalnÈ ĂciankÈ,
trzeba jednak
pamiÚtaÊ o tym,
ĝe zmniejszy ona
szerokoĂÊ garaĝu

aby wejĂÊ do
garaĝu, wystarczy
tylko czÚĂciowo
otworzyÊ bramÚ

BUDUJEMY DOM

7–8/2010

167

BRAMY SEGMENTOWE

1890 zï

(cena bez napÚdu)

2134 zï

(cena bez napÚdu)

LEGBUD GARGULA

model: UniPro
materiaï: panele gruboĂci 40 mm z blachy stalowej ocynkowanej, wypeïnione
bezfreonowÈ piankÈ poliuretanowÈ
kolor: 210 kolorów z palety RAL, 13 drewnopodobnych, biaïy, brÈzowy, antracyt
napÚd: Optimum, Optimum Eko
gwarancja: 2 lata

model: FUTURE
materiaï: skrzydïo gruboĂci 40 mm z paneli z blachy ocynkowanej gruboĂci 0,5 mm,
wypeïnione piankÈ poliuretanowÈ, od strony zewnÚtrznej faktura imitujÈca drewno
lub gïadka, wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie
kolor: biaïy, brÈzowy, za dopïatÈ zïoty
dÈb, orzech oraz mahoñ
napÚd: opcja dodatkowa
gwarancja: 1 rok

fot. Krispol

WI¥NIOWSKI

PoprosiliĂmy kilka firm o wycenÚ swoich najpopularniejszych rodzajów bram garaĝowych o wymiarach wjazdu
2,5 × 2 m. NajwiÚcej dostaliĂmy wycenionych bram segmentowych. Tylko jedna firma przysïaïa nam wycenÚ bramy rozwieralnej i tylko jedna uchylnej. Niektóre firmy podaïy nam ceny bramy wraz z napÚdem (nie podajÈc ceny
samego napÚdu), inne bez napÚdu (do takiej wyceny naleĝy wiÚc doliczyÊ okoïo 1–1,5 tys. zï za napÚd).

Brama segmentowa górna. NajczÚĂciej segmenty wykonane
sÈ z odpornej na korozjÚ stali ocynkowanej, poszycie – z blachy
pokrytej farbÈ lub okleinÈ drewnopochodnÈ

ceny brutto

2440 zï

(cena bez napÚdu)

2635 zï

(cena bez napÚdu)

KRISPOL

KRISPOL

model: MISTRAL (K2 RC)
materiaï: segmenty z blach stalowych
ocynkowanych ogniowo i powlekanych
poliestrem, wypeïnione bezfreonowÈ
piankÈ poliuretanowÈ gruboĂci 40 mm,
konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo
kolor: biaïy lub brÈzowy, powierzchnia
woodgrain lub gïadka
napÚd: szynowy, sterowanie nadajnikiem
radiowym
(Nice,
Beninca,
Marantec,
Somfy)
gwarancja:
5 lat

model: PASAT (K2 RS)
materiaï: segmenty z blach stalowych
ocynkowanych ogniowo i powlekanych poliestrem, wypeïnione bezfreonowÈ piankÈ
poliuretanowÈ gruboĂci 40 mm, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo
kolory: biaïy lub brÈzowy, przetïoczenia poziome szerokie, powierzchnia woodgrain
lub gïadka
napÚd: szynowy, sterowanie nadajnikiem radiowym (Nice,
Beninca,
Marantec,
Somfy)
gwarancja:
5 lat

3385 zï

4868 zï

(cena z napÚdem)

(cena z napÚdem)

HÖRMANN

NORMSTAHL

model: RenoMatic 75
materiaï: segmenty stalowe ocynkowane
ogniowo, wypeïnione piankÈ poliuretanowÈ
(bez freonu)
kolor: biaïy w strukturze silkgrain, drewnopodobna okleina decograin w kolorze
golden oak
i dark oak
oraz okleina
decograin
w kolorze titan metalic
napÚd:
ProMatic
gwarancja:
10 lat

model: segmentowa górna automatyczna
EUROSTYLE
materiaï: panele z ocynkowanej blachy
stalowej, wypeïnione piankÈ poliuretanowÈ gruboĂci 40 mm
kolor: w standardzie 13 kolorów z palety
RAL i 13 oklein
w dekorze imitujÈcym drewno lub kamieñ,
za dopïatÈ dowolny kolor
z palety RAL
lub NCS
napÚd: Ultra
gwarancja:
10 lat

czem i wiatrem. NajczÚĂciej stosuje siÚ takie bramy
otwierane do góry, ale warunkiem jest odpowiednio wysokie nadproĝe garaĝu. Mniej popularne sÈ
bramy segmentowe otwierane w bok – na ĂcianÚ
garaĝu – polecane do niskich garaĝy. Warto pamiÚtaÊ o tym, ĝe ĂcianÚ, na którÈ otwiera siÚ brama trudniej zagospodarowaÊ, nie bÚdzie moĝna
na niej ustawiÊ regaïów, wieszaÊ póïek ani haków
na rowery.
Na bramÚ segmentowÈ nie trzeba miejsca przed
garaĝem. Montuje siÚ jÈ za otworem wjazdowym,
wiÚc moĝe on mieÊ dowolny ksztaït (nawet ïukowy) i niestandardowe wymiary, bo moĝna wybraÊ
dwa segmenty, ale moĝna teĝ i szeĂÊ.
BramÚ segmentowÈ wyposaĝa siÚ w kaĝdy rodzaj napÚdu:
górnÈ – w napÚd zawieszany pod sufitem, który
ïÈczy siÚ ze skrzydïem ruchomym ramieniem;
bocznÈ – w napÚd montowany tuĝ nad nadproĝem lub na Ăcianie bocznej; napÚd (silniejszy niĝ
górny) musi mieÊ specjalne ramiÚ, które umoĝliwi
ciÈgniÚcie bramy.
4000–10000 zï – bramy rolowane
SÈ najdroĝsze, bo majÈ doĂÊ skomplikowany mechanizm podnoszÈcy i sÈ zawsze sprzedawane z napÚdem elektrycznym.
Brama rolowana skïada siÚ z wÈskich listewek
aluminiowych lub stalowych i dziaïa podobnie
jak roleta okienna: listewki sÈ unoszone i za poĂrednictwem ciÚgïa nawijajÈcego siÚ na waï chowajÈ siÚ wewnÈtrz lub w kasecie na zewnÈtrz garaĝu.
Bramy rolowane sÈ bardzo wygodne w uĝytkowaniu – ïatwo siÚ uruchamiajÈ i nie zajmujÈ miejsca przed garaĝem, ale w czasie awarii zasilania
otwieranie ich wymaga siïy, poniewaĝ sÈ ciÚĝkie.
Moĝna je montowaÊ w otworach o nietypowych
ksztaïtach.

Bramy garaĝowe

brama zwija siÚ na waï
umieszczony wewnÈtrz
albo na zewnÈtrz garaĝu

zbudowana z profili aluminiowych
najczÚĂciej wypeïniona piankÈ poliuretanowÈ

po bokach
potrzeba
minimum
10 cm

prowadnice montuje siÚ
po obu stronach otworu

Brama rolowana

Kupujemy
Wybór rodzaju bramy garaĝowej to nie koniec. Przed podjÚciem ostatecznej decyzji warto rozwaĝyÊ poniĝsze kwestie:
1. Wybór producenta. Warto dokïadnie przeszukaÊ strony internetowe, porównaÊ oferty kilku albo nawet kilkunastu producentów i skupiÊ siÚ na róĝnicach. Moĝna teĝ poczytaÊ, co piszÈ internauci na forach dyskusyjnych, ale trzeba pamiÚtaÊ, ĝe informacje z tego ěródïa
nie zawsze sÈ wiarygodne. Lepiej zatem pytaÊ o rekomendacje znajo-

fot. Hörmann

odlegïoĂÊ miÚdzy górnÈ krawÚdziÈ otworu
a sufitem powinna wynieĂÊ
18–35 cm

Najpopularniejsze sÈ bramy w kolorze biaïym. Za kaĝdy kolor inny niĝ
standardowy trzeba dopïaciÊ. Warto wybieraÊ taki, który pasuje do okien lub
dachu i dobrze komponuje siÚ z caïoĂciÈ

mych lub osoby, które w ostatnim czasie montowaïy bramÚ garaĝowÈ. Najbezpieczniej jest oczywiĂcie zdecydowaÊ siÚ na renomowanÈ firmÚ, bo taka – szanujÈc swe dobre imiÚ – nie sprzeda nam
kota w worku.
2. Ocieplenie. Bramy z ociepleniem sÈ 20–40% droĝsze od nieocieplonych, zatem owego dodatkowego wydatku warte sÈ przede
wszystkim garaĝe ogrzewane albo graniczÈce ze ĂcianÈ domu. Na
ocieplenie uĝywa siÚ pianki poliuretanowej, polistyrenu ekstrudowanego lub styropianu.
REKLAMA
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BRAMA ROZWIERNA

BRAMA ROLOWANA

WYBIERAMY I KUPUJEMY

240 zï

2530 zï

WI¥NIOWSKI

WI¥NIOWSKI

model: jedno- lub dwuskrzydïowa
materiaï: skrzydïa z ksztaïtowników stalowych zamkniÚtych ocynkowanych, poszycie
– blacha stalowa ocynkowana profilowana – trapez T-10 w ukïadzie pionowym lub
poziomym
kolor: 10 kolorów standardowych (brÈzowy,
ciemnobrÈzowy, popielaty,
biaïy, srebrny,
bordo, ceglasty,
oliwkowy, zïoty
dÈb, orzech)
napÚd: tylko
wersja rÚczna
gwarancja: 2
lata

model: BR-77e
materiaï: profile aluminiowe wypeïnione
bezfreonowÈ piankÈ poliuretanowÈ
kolor: 7 kolorów standardowych
napÚd: siïownik rurowy w standardzie
gwarancja: 2 lata

(cena z napÚdem)

3. Dodatkowe drzwi do garaĝu. Za dodatkowÈ
dopïatÈ moĝna zamówiÊ wmontowane w bramie
drzwi zwane serwisowymi. SprawdzÈ siÚ wtedy,
gdy na wejĂcie do garaĝu nie ma miejsca w bryle domu. Drzwi warto dobraÊ kolorem lub okleinÈ
do koloru bramy.
4. Przeszklenia. PrzydadzÈ siÚ, jeĂli z garaĝu korzysta siÚ w czasie dnia, bo wtedy nie trzeba bÚdzie zapalaÊ w nim Ăwiatïa i jeĂli w garaĝu nie ma
okna. W bramach nieocieplonych przeszklenia
sÈ najczÚĂciej z trzymilimetrowych pojedynczych
szyb akrylowych, a w bramach ocieplonych
– z szyb gruboĂci co najmniej 30 mm. Okna do
bram garaĝowych dostÚpne sÈ w wielu wzorach, kolorach i ksztaïtach, ale warto je dobieraÊ z rozwagÈ, uwzglÚdniajÈc wyglÈd i charakter caïego domu.
5. Kolor. Standardem sÈ bramy w odcieniach brÈzu i bieli, ale moĝna teĝ znaleěÊ takie, które majÈ
kolor bïÚkitu lub czerwieni – zwykle ok. 20% droĝsze. Moĝna teĝ zamówiÊ bramÚ pomalowanÈ na
wybrany kolor. Lepiej kupowaÊ bramÚ w kolorach
dopasowanych do elewacji i detali, a nie eksponowaÊ nietypowej kolorystykÈ czy wykoñczeniem.
Zazwyczaj brama nie jest zbyt dekoracyjna, a nie
da siÚ jej ukryÊ, bo najczÚĂciej jest usytuowana od
frontu, gdyĝ tak jest najwygodniej.
6. NapÚd. Jest juĝ niemal standardem (nie dotyczy
to tylko bram rozwieranych), ale nie zawsze jest
wliczony w cenÚ. Tego zakupu nie warto odkïadaÊ
na póěniej, bo po roku czy dwóch zapewne bÚdzie
droĝej: ponownie bÚdzie trzeba wzywaÊ ekipÚ
montaĝowÈ, trudniej teĝ bÚdzie uzyskaÊ rabat.
7. Zabezpieczenia. Do ochrony przed przytrzaĂniÚciem moĝna kupiÊ sprzÚgïo bezpieczeñstwa
i fotokomórki: tak wyposaĝona brama zatrzymuje
siÚ automatycznie, jeĂli w polu swojego dziaïania

wymiary otworu montaĝowego: 2500 × 2100 mm (szer. × wys.)

BRAMY ROLOWANE

2938 zï

6478 zï

LEGBUD GARGULA

HÖRMANN

model: LG-77
materiaï: pïaszcz z profili aluminiowych
LG-77 wypeïnionych piankÈ poliuretanowÈ
bezfreonowÈ, aluminiowe prowadnice
kolor: ciemny brÈzowy, brÈzowy, biaïy
napÚd: w standardzie sterowanie przyciskiem góra-dóï
gwarancja: 1 rok

model: RollMatic
materiaï: profile aluminiowe wypeïnione
utwardzonÈ piankÈ poliuretanowÈ (bez
freonu), z wbudowanymi kotwami przeciwwiatrowymi
kolor: biaïy, rubinowy, granatowy stalowy,
ciemnozielony, szary, brÈzowy, czarny,
biaïe aluminium
oraz okleiny
drewnopodobne
napÚd:
RollMatic
(wyposaĝenie
standardowe)
gwarancja:
10 lat

NapÚdy sÈ uniwersalne – pasujÈ do wszystkich rodzajów bram, a takĝe sÈ wykonane tak, by moĝna je byïo sterowaÊ tym samym nadajnikiem, którym uruchamia siÚ
bramÚ wjazdowÈ, rolety czy alarm

945 zï

(cena bez napÚdu)

1080 zï

(cena bez napÚdu)

WI¥NIOWSKI

model: Pearl 75
materiaï: stal ocynkowana
kolor: biaïy, brÈzowy
napÚd: ProMatic – cena od 1090 zï
gwarancja: 10 lat

model: Komfort
materiaï: konstrukcja z ksztaïtowników
stalowych zamkniÚtych ocynkowanych,
poszycie – blacha stalowa ocynkowana
profilowana – trapez T-10
kolor: 10 kolorów standardowych: brÈzowy, ciemnobrÈzowy, popielaty, biaïy,
srebrny, bordo, ceglasty,
oliwkowy,
zïoty dÈb,
orzech
napÚd:
Optimum,
Optimum
Eko
gwarancja:
2 lata

ceny brutto

HÖRMANN
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fot. Nice

BRAMY UCHYLNE

WYBIERAMY I KUPUJEMY

Bramy garaĝowe

Kiedy montowaÊ
bramÚ?
SegmentowÈ – po wykoñczeniu garaĝu,
otynkowaniu Ăcian i uïoĝeniu posadzki.
UchylnÈ – w garaĝu z wykoñczonymi Ăcianami, ale jeĂli ma byÊ usytuowana w Ăwietle otworu, nie naleĝy przed montaĝem tynkowaÊ oĂcieĝa otworu wjazdowego.
RolowanÈ – po przeprowadzeniu wszelkich prac wykoñczeniowych i po wyschniÚfot. Normstahl

ciu posadzki.

Brama do garaĝu na dwa samochody. JeĂli garaĝ jest ocieplony, a z samochodów korzysta siÚ w róĝnych
godzinach, lepiej zamontowwaÊ dwie mniejsze bamy, niĝ jednÈ wiÚkszÈ. Ograniczy siÚ wtedy straty ciepïa

Najpopularniejsze bramy segmentowe
z napÚdem i montaĝem kosztujÈ
w zaleĝnoĂci od wymiaru

Tabela 1. Standardowe wymiary bram garaĝowych

Rodzaj bram

SzerokoĂÊ [m]

WysokoĂÊ [m]

Segmentowe

1,9–3

2–5,5

Rolowane

1,8–11

do 9

Rozwieralne

3

2–2,2

Uchylne

3

2,3

wykryje przeszkodÚ. Niektóre modele wyposaĝone sÈ w mechanizm, który spowalnia bramÚ tuĝ przed jej zamkniÚciem lub
otwarciem.
Oprócz tego, ĝe brama musi byÊ bezpieczna dla uĝytkowników, powinna takĝe byÊ zabezpieczona przed wïamaniem.
Powinna mieÊ okreĂlonÈ klasÚ odpornoĂci na wïamanie, a nie tylko atestowany za-

RozwieralnÈ – na kaĝdym etapie budowy.

od

3 do 7 tys. zï

pïacimy mniej, bÚdziemy mieÊ pewnoĂÊ, ĝe
caïoĂÊ dobrze ze sobÈ harmonizuje. W cenie bramy czasami zawarta jest juĝ usïuga
montaĝu, a jeĂli jest inaczej, nie powinna
ona kosztowaÊ wiÚcej niĝ 10–20% wartoĂci bramy. Niektórzy producenci podajÈ przybliĝony koszt montaĝu, mieszczÈcy
siÚ w przedziale od 500 do 1 tys. zï. Jeszcze
inni ustalajÈ go indywidualnie zaleĝnie od
rozmiarów bramy.

mek. W sprzedaĝy sÈ równieĝ uruchamiane
pilotem zamki o bardzo licznych kombinacjach kodów, co utrudnia ich zïamanie.
8. Ceny. W obrÚbie omówionych grup mogÈ
siÚ znacznie róĝniÊ: na przykïad od moĝna kupiÊ bramÚ segmentowÈ za 2 tys. zï,
ale teĝ za 15 tys. zï. Warto poszukaÊ promocji, zapytaÊ o firmy, które oferujÈ bramy
wraz ze stolarkÈ okiennÈ – nie doĂÊ, ĝe za-

Co w standardzie,
a co nie?
fot. Hörmann

JeĂli chce siÚ mieÊ garaĝ o ïukowym zakoñczeniu, najlepiej wybraÊ bramÚ segmentowÈ bocznÈ. Taka
brama polecana jest teĝ do maïych garaĝy. Warto jednak pamiÚtaÊ o tym, ĝe w tego typu rozwiÈzaniach,
jednÈ ze Ăcian trzeba bÚdzie zostawiÊ niezagospodarowanÈ

Kaĝda firma w standardzie moĝe oferowaÊ
inny zestaw akcesoriów. Trzeba dokïadnie
dopytaÊ, za co zapïacimy dodatkowo. Warto
siÚ teĝ zastanowiÊ, czy wszystkie dodatki sÈ
nam potrzebne.
Czasami zapïacimy dodatkowo za ocieplenie,
drzwi serwisowe, drzwi boczne, przeszklenia, podwójne ryglowanie, metalowe klamki.
Innym razem w wyposaĝeniu standardowym
zajdÈ siÚ fotokomórki, zabezpieczenia przed
przytrzaĂniÚciem palców, pÚkniÚciem sprÚĝyn, zerwaniem linki czy opadniÚciem bramy. Niektórzy w cenie bramy oferujÈ hamulce
bezpieczeñstwa czy uszczelki, które gwarantujÈ mniejsze straty ciepïa. Prawie kaĝdy zaĝyczy sobie dodatkowÈ kwotÚ za czujniki linii
papilarnych czy pilot samochodowy montowany do gniazda zapalniczki.
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