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Wygodna

bo... nowa

fot. Krispol

Wymiana bramy
garaĝowej
Olimpia Wolf

Czas wymieniÊ starÈ bramÚ garaĝowÈ.
Nowa powinna byÊ oczywiĂcie bardziej
funkcjonalna, ale... co to znaczy?
Czy ma byÊ uchylna, czy moĝe segmentowa
albo rolowana? Czy zdecydowaÊ siÚ na
napÚd automatyczny?
A moĝe przy okazji dokupiÊ nowe drzwi
do domu w takiej samej stylistyce?
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Nie tylko na takie pytania warto sobie odpowiedzieÊ. WymieniajÈc starÈ bramÚ na nowÈ, trzeba tÚ pierwszÈ zdemontowaÊ i przystosowaÊ
otwór garaĝowy do nowej. Zakres zwiÈzanych
z tym robót zaleĝy m.in. od rodzaju i wielkoĂci
nowej bramy.

Przygotowania do montaĝu
Brama segmentowa lub rolowana. Otwór do
zamontowania takiej bramy powinien byÊ wykoñczony, a Ăciany wewnÚtrzne garaĝu, do których brama bÚdzie montowana – wyrównane
i gïadkie. Po zamontowaniu bramy nie naleĝy
juĝ wykonywaÊ obróbek tynkarskich, poniewaĝ
zachlapanie zaprawÈ pïaszcza bramy i prowadnic mogïoby spowodowaÊ ich uszkodzenie.
Brama uchylna. Przygotowania zaleĝÈ od
sposobu montaĝu. JeĂli brama ma byÊ montowana w otworze, to trzeba go pozostawiÊ w stanie niewykoñczonym (wykañcza siÚ go dopiero

Wymiana bramy garaĝowej

wysokoĂÊ nadproĝa

przestrzeñ
boczna

fot. Hörmann

przestrzeñ
boczna

BramÚ uchylnÈ moĝna ociepliÊ takĝe po jej zamontowaniu
szerokoĂÊ otworu
wjazdowego

wysokoĂÊ otworu
wjazdowego

gïÚbokoĂÊ garaĝu z wolnÈ
przestrzeniÈ pod sufitem

Wymiary jakie trzeba podaÊ podczas zakupu bramy

Brama garaĝu na samochód osobowy powinna
mieÊ minimum 225 cm szerokoĂci i 187,5 cm
wysokoĂci w Ăwietle otworu; szerokoĂÊ bramy
do garaĝu dwustanowiskowego powinna wynosiÊ minimum 500 cm, a najlepiej 600 cm.
BramÚ najlepiej kupiÊ w standardowych wymiarach, a jeĂli otwór garaĝowy do takiej nie
pasuje, moĝna go trochÚ poszerzyÊ lub zwÚziÊ.
Wprawdzie dystrybutorzy sprzedajÈ równieĝ
bramy o niestandardowych wymiarach, ale sÈ
one droĝsze o 20–50%. Jakie sÈ standardowe
wymiary bram konkretnych producentów?
O to najlepiej zapytaÊ lokalnych dystrybutorów – chÚtnie udzielÈ takiej informacji telefo-

Ocieplona
czy nie?

JeĂli garaĝ jest wolno stojÈcy i nieogrzeZasiÚg pilota moĝna powiÚkszyÊ nawet do 40 m, jeĂli do odbiornika
wany, moĝna kupiÊ
podïÈczy siÚ antenÚ zamontowanÈ na zewnÈtrz garaĝu
bramÚ nieocieplanÈ.
Do garaĝu ocieplanego, wbudowanego w bryïÚ domu, powinno siÚ zamontowaÊ bramÚ ocieBramy najczÚĂciej wykonuje siÚ z blachy staplanÈ. Jest 20–40% droĝsza, ale ten wydalowej lub aluminiowej, rzadziej – z drewna.
tek szybko siÚ zwróci, bo ocieplenie uchroni
Blacha aluminiowa jest malowana lakierem:
przed stratami energii. Bramy segmentowe
i rolowane sprzedawane sÈ w wersjach ociew ten sposób chroni siÚ jÈ przed porysowaplanych lub nieocieplanych i juĝ zamontoniami i korozjÈ. Bramy moĝna kupiÊ z przewanych nie da siÚ ociepliÊ.
tïoczeniami pionowymi, poziomymi oraz kaMateriaïem termoizolacyjnym jest zazwysetonowymi.
czaj polistyren ekstrudowany, pianka poliBramy dostÚpne sÈ takĝe z przeszkleniami
uretanowa lub weïna mineralna.

Materiaï na bramÚ

Komfort uĝytkowania

”

SzerokoĂÊ bramy
do garaĝu
dwustanowiskowego
powinna wynosiÊ
minimum 500 cm,
a najlepiej 600 cm

”

Komfort uĝytkowania bramy zaleĝy od tego,
jakie udogodnienia w niej zastosujemy.
WiÚkszoĂÊ bram segmentowych i rolowanych sprzedawana jest z napÚdem elektrycznym; moĝna go teĝ zamontowaÊ do bram
uchylnych. MoĝliwoĂÊ otwierania bramy pilotem docenia siÚ zwïaszcza nocÈ i w deszczowÈ czy ĂnieĝnÈ pogodÚ. Niektóre napÚ-

– maïymi Ăwietlikami lub wiÚkszymi oknami:
w ten sposób moĝna dodatkowo doĂwietliÊ garaĝ

fot. Mirola

WielkoĂÊ bramy

nicznie, moĝna teĝ jÈ
znaleěÊ na ich stronach internetowych.
BramÚ dopasowuje siÚ do istniejÈcego otworu garaĝowego: trzeba wiÚc znaÊ
wymiary podane na
rysunku powyĝej.

fot. Faac

po zamontowaniu bramy). Jeĝeli brama ma
byÊ zamontowana za otworem, Ăciana wokóï
niego (od Ărodka garaĝu) powinna byÊ wyrównana i wykoñczona.
Niezaleĝnie od wybranego sposobu montaĝu bramy uchylnej, trzeba przygotowaÊ
w posadzce miejsce na próg, a zatem skuÊ
posadzkÚ. Z reguïy czynnoĂÊ tÚ wykonuje
ekipa montujÈca bramÚ.
Uwaga! Na czas wykonywania obróbek
tynkarskich bramÚ powinno siÚ zabezpieczyÊ foliÈ.
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Montaĝ bramy segmentowej

RamÚ skrÚconÈ z czterech profili ustawia siÚ
pionowo, dokïadnie wyrównuje i unieruchamia
w pozycji montaĝowej

Do podïogi bramÚ przytwierdza siÚ za pomocÈ
Ărub i dybli

WstÚpnie zmontowane prowadnice górne osadza
siÚ w oĂcieĝnicy i przymocowuje Ărubami

CaïÈ ramÚ (profile górne i szynÚ koñcowÈ)
mocuje siÚ do Ăcian za pomocÈ wysuwanego
profilu

Prowadnice podwiesza siÚ za pomocÈ
wczeĂniej zamocowanego uchwytu. Dyble
i Ăruby wkrÚca siÚ do stropu. W ten sposób
wykonuje siÚ i usztywnia konstrukcjÚ bramy

Segmenty prowadzone sÈ na rolkach z tworzywa
sztucznego. Rolki mocuje siÚ do uchwytów
przykrÚconych do zawiasów zewnÚtrznych

Poszczególne segmenty ïÈczy siÚ za pomocÈ
blachowkrÚtów i odpowiednio uksztaïtowanych
zawiasów w miejscu, w którym znajdujÈ siÚ
wczeĂniej przygotowane fabrycznie otwory

Uruchamia siÚ próbnie bramÚ i okreĂla siÚ
odpowiedni naciÈg sprÚĝyn, który umoĝliwia
zrównowaĝenie jej ciÚĝaru

LinkÚ stalowÈ ïÈczÈcÈ bramÚ ze sprÚĝynami
mocuje siÚ na dolnym segmencie przy
mocowaniu rolki

Próbne otwarcie i zamkniÚcie bramy pokaĝe
nam, czy naciÈg linki wymaga dalszej regulacji.
JeĂli jest prawidïowy, brama otwarta do poïowy
powinna siÚ zatrzymaÊ
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fot. Hörmann × 12

Boczne profile ramy przymocowuje siÚ do
Ăciany garaĝu, przykrÚcajÈc kÈtownik

Brama zamontowana

Wymiana bramy garaĝowej

”

JeĂli z garaĝu do domu prowadzÈ
drzwi, powinny byÊ zabezpieczone
przed wïamaniem tak samo jak drzwi
wejĂciowe do domu

”

dy elektryczne umoĝliwiajÈ otwieranie nie tylko bramy garaĝowej,
ale takĝe wjazdowej oraz wïÈczajÈ Ăwiatïo na podjeědzie i w garaĝu. MogÈ mieÊ teĝ funkcjÚ zwolnionego startu i zatrzymania: na
poczÈtku brama otwiera siÚ wolno, potem przyspiesza do standardowej prÚdkoĂci i na koñcu ponownie zwalnia. OczywiĂcie za takie dodatkowe udogodnienie trzeba dopïaciÊ.
A co z automatycznym otwieraniem bramy, gdy jest przerwa
w dostawie prÈdu? KaĝdÈ bramÚ moĝna otworzyÊ rÚcznie: uchylnÈ po zwolnieniu blokady moĝna ïatwo otworzyÊ dziÚki sprÚĝynom,
a segmentowÈ i rolowanÈ odblokowuje siÚ od wewnÈtrz ciÚgïem
umieszczonym przy szynie prowadzÈcej lub linkÈ stanowÈ przymocowanÈ do klamki bramy.
JeĂli garaĝ nie ma oddzielnego wejĂcia, moĝna kupiÊ zestaw zasilania awaryjnego na baterie. Gdy do garaĝu wchodzi siÚ przez
osobne drzwi, moĝna zamontowaÊ od wewnÈtrz korbÚ, za pomocÈ której bÚdzie siÚ otwieraÊ bramÚ.

Montaĝ
Po przygotowaniu otworu garaĝowego do zamontowania nowej
bramy moĝna przystÈpiÊ do montaĝu; zleca siÚ go zazwyczaj ekipie dystrybutora, u którego byïa kupiona.
Koszt montaĝu bramy wynosi 10–20% jej wartoĂci, a koszt
montaĝu napÚdu – ok. 20% jego wartoĂci. Czas zamontowania caïoĂci wynosi ok. 4–10 godzin.

Bezpieczeñstwo
Zastosowanie w garaĝu specjalnych zabezpieczeñ jest tym bardziej
celowe, im wiÚksza jest wartoĂÊ samochodów, które w nim zostawiamy, zwiÚksza teĝ bezpieczeñstwo samego domu, jeĂli garaĝ jest
z nim poïÈczony bezpoĂrednim przejĂciem. Najprostszym zabezpieczeniem bramy garaĝowej jest zainstalowanie zamka antywïamaniowego klasy C: moĝna go zamówiÊ razem z bramÈ. Zamek otwierany za pomocÈ pilota jest trudniejszy do sforsowania. W bramach
rolowanych moĝna dodatkowo zastosowaÊ blokadÚ antywïamaniowÈ, którÈ montuje siÚ na wale nawijajÈcym.

REKLAMA

fot. Demit

Do nadproĝa ïukowego pasujÈ tylko bramy segmentowe i rolowane
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Rodzaje bram garaĝowych
Uchylne. Osadza siÚ je w oĂcieĝnicy z profili stalowych zamocowa-

do góry: segmenty, dziÚki rolkom umieszczonym w prowadnicy,

nych do Ăcian garaĝu. Brama jest sztywnÈ pïytÈ, która otwiera siÚ

przesuwajÈ siÚ w górÚ i chowajÈ pod sufitem. Prowadnica takiej bra-

przez uniesienie poïÈczone z obrotem do poziomu: dolna jej czÚĂÊ wy-

my przymocowana jest do Ăcian garaĝu; wysokoĂÊ nadproĝa powinna

suwa siÚ przy tym na zewnÈtrz garaĝu i w caïoĂci chowa pod sufitem.

wynieĂÊ 10–22 cm,

BramÚ moĝna otwieraÊ mechanicznie lub teĝ rÚcznie, co nie wymaga

w bok: segmenty przesuwajÈ siÚ w bok wzdïuĝ Ăciany garaĝu.

zbyt duĝego wysiïku, bo ciÚĝar bramy równowaĝÈ umieszczone po jej

Prowadnica takiej bramy moĝe byÊ zamontowana na nadproĝu, na

bokach sprÚĝyny.

Ăcianie lub podïodze. WysokoĂÊ nadproĝa moĝe byÊ dowolna.
Rolowane. SkïadajÈ siÚ
z wÈskich listew, inaczej
profili czy lamelek, które poïÈczone sÈ przegubowo na caïej dïugoĂci bramy. Pïaszcz,
który porusza siÚ w prozwija siÚ na specjalny waï umieszczony

fot. Mirola

fot. Novoferm

wadnicach bocznych,

w skrzynce zamonto-

BramÚ uchylnÈ zamyka siÚ na zamek z wkïadkÈ patentowÈ z trzy- lub
czteropunktowym ukïadem ryglowania

wanej wewnÈtrz garaĝu lub na jego Ăcianie
zewnÚtrznej.

Segmentowe. Inaczej nazywane sekcyjnymi, zbudowane sÈ z segmen-

OdlegïoĂÊ miÚdzy stropem a nadproĝem
w bramie rolowanej nie moĝe byÊ mniejsza
niĝ 30 cm, inaczej bowiem nie moĝna by byïo
zamontowaÊ skrzynki pod sufitem

tów poïÈczonych zawiasami. OtwierajÈ siÚ:
Rozwierane. SkïadajÈ
siÚ z dwóch skrzydeï
zawieszonych w oĂcieĝnicy na zawiasach.
Obecnie wybierane
sÈ coraz rzadziej ze
wzglÚdu na uciÈĝliwoĂÊ
rÚcznego otwierania.
PasujÈ do domów tra-

Bramy segmentowe najczÚĂciej produkowane sÈ z czterech lub szeĂciu
segmentów

wanych na stare.
fot. WiĂniowski

fot. Krispol

dycyjnych lub stylizo-

Niektóre bramy rozwierane przystosowane sÈ do
instalowania automatyki

Drzwi wejĂciowe do garaĝu
CzÚsto garaĝ jest miejscem, w którym nie tylko parkujemy
samochody, ale teĝ mamy tam maïy warsztat lub sprzÚt
ogrodniczy.
Wchodzenie do takiego garaĝu przez bramÚ garaĝowÈ jest doĂÊ
kïopotliwe, a pozostawienie jej otwartej na dïuĝej moĝe spowodowaÊ wyziÚbienie garaĝu i byÊ pokusÈ dla zïodziei.
W tak uĝytkowanym garaĝu warto zamontowaÊ zwykïe drzwi wej-

Drzwi wejĂciowe umoĝliwiajÈ korzystanie z garaĝu bez koniecznoĂci
otwierania bramy
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fot. Mirola

Ăciowe.

Wymiana bramy garaĝowej

Technologie
sterowania
kompleksowego
JeĂli wymieniamy bramÚ garaĝowÈ na nowoczesnÈ z napÚdem i chcemy teĝ zainstalowaÊ napÚd w bramie
wjazdowej, moĝemy pomyĂleÊ o podïÈczeniu tych urzÈdzeñ w inteligentny
system, który steruje nie tylko bramami, ale takĝe dziaïaniem okien dachowych, rolet, markiz, oĂwietlenia,
ogrzewania, klimatyzacji oraz systemów zabezpieczeñ.
rys. Hörman (IO HOMECONTROL)

WĂród systemów instalacji iteligentnej znajdujÈ siÚ m.in. XCOMFORT,
LCN, DUPLINE, LUTRON, LONWORKS, CRESTRON, EIB, IO
HOMECONTROL.
Przykïadowo, dziÚki jednemu z takich systemów, wyjeĝdĝajÈc z domu i
naciskajÈc jeden przycisk, moĝna zamknÈÊ drzwi wejĂciowe, bra-

wykonania zadania wyĂwietli siÚ po jego zakoñczeniu na pilocie,

mÚ garaĝowÈ i wyjazdowÈ oraz okna poïaciowe, a potwierdzenie

który trzymamy w rÚku.
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Typowy napÚd do bramy garaĝowej

Miejsce w garaĝu i przed nim
W garaĝu. NajwiÚcej miejsca w garaĝu zajmujÈ bramy segmentowe i uchylne, poniewaĝ ich
skrzydïa poruszajÈ siÚ po prowadnicach umieszczonych na stelaĝu. WysokoĂÊ garaĝu w czÚĂci zajÚtej przez stelaĝ zmniejsza siÚ nawet o 40 cm.
Tam, gdzie brama uchylna lub segmentowa górna
otwierajÈ siÚ i zasïaniajÈ czÚĂÊ sufitu, trudniej jest zawiesiÊ lampy, ale oczywiĂcie moĝna je zawiesiÊ na Ăcianach.
Najmniej miejsca w garaĝu zajmujÈ bramy skrzydïowe
i rolowane, poniewaĝ oĂcieĝnice pierwszych i prowadnice
drugich tylko trochÚ zawÚĝajÈ otwór wjazdowy.
Przed garaĝem. Bramy rolowane i segmentowe nie zajmujÈ miejsca przed garaĝem podczas otwierania: polecane sÈ
zwïaszcza tam, gdzie podjazd jest krótki albo niewygodny
– na przykïad wymaga manewrowania samochodem po
ïuku lub podjeĝdĝania pod górÚ.
Aby otworzyÊ bramÚ uchylnÈ lub rozwieranÈ, potrzeba pasa szerokoĂci 1–2 metrów, poniewaĝ tyle moĝe zajÈÊ
otwierajÈce siÚ skrzydïo.
ZimÈ sprzed bramy rozwieranej trzeba czÚsto odgarniaÊ
Ănieg, aby nie przeszkadzaï w jej otwieraniu.

INFO RYNEK

brama segmentowa

brama uchylna

brama rozwierana

brama rolowana

OdlegïoĂÊ, na jakÈ ma podjechaÊ do garaĝu samochód, w zaleĝnoĂci od rodzaju
(sposobu otwierania) bramy

Ile kosztuje brama garaĝowa i automatyka do bram?
Zaïoĝenia: otwór garaĝowy o wymiarach 2,5 × 2,25 m

BRAMA GARA¿OWA

Koszt montaĝu bramy wynosi ok. 10–20% jej wartoĂci

brama uchylna – wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo i pokryta warstwÈ farby
poliestrowej; powierzchnia: przetïoczenia
pionowe lub kasetony, w róĝnych
wzorach;
kolor: dowolny
z palety RAL;
gwarancja: 10 lat
Hörmann,
1227
model N80
zï

brama segmentowa – ocieplona pianką poliuretanową o gr. 40 mm, skrzydáo z paneli ze
stali ocynkowanej, z przetáoczeniami poziomymi, z uchwytem do podnoszenia rĊcznego
i wewnĊtrzną zasuwką; kolor: okleina
w kolorze záotego dĊbu
o strukturze drewna;
gwarancja: 2 lata
Wichers,
3150
model T140
zï

AUTOMATYKA DO BRAM

5490
zï*

Koszt montaĝu napÚdu wynosi ok. 20% jego wartoĂci

siïownik z pïytÈ sterujÈcÈ – do bram uchylnych i segmentowych jedno- lub dwustanowiskowych, z systemem wykrywania przeszkody,
wbudowana lampa oĂwietlenia wewnÚtrznego, wbudowana pïyta sterujÈca z jednokanaïowym
dekoderem radiowym,
moĝliwoĂÊ podïÈczenie do
linii fotokomórek
Came,
731
model VER 900
zï*

brama rolowana – ocieplona pianką poliuretanową o gr. 15 mm, skrzydáo z paneli aluminiowych; kolor: brąz; napĊd elektryczny z dwoma
pilotami; gwarancja: 2 lata
Mirola,
model Brama
rolowana

siïownik do bram garaĝowych – uchylnych
i segmentowych o powierzchni bramy do
13 m², z systemem wykrywania przeszkody,
wbudowana lampa oĂwietlenia wewnÚtrznego,
moĝliwoĂÊ podïÈczenie do linii fotokomórek
Nice, model Spin

siïownik elektromechaniczny
– do bram sekcyjnych o powierzchni bramy do 20 m²
z technologiÈ BlueBus, programowane poïoĝenia krañcowe
bramy, moĝliwoĂÊ wspóïpracy
z radioodbiornikiem typu
SMXI/SMXIS
Nice, model Soon

987
zï

1800
zï

*cena zestawu z szybÈ V0679

– c e ny b r u t to –

PRZYDATNE ADRESY
ALUPROF
BIG TOR
BRAMGAR
CAME
DEMIT
HÖRMANN
KRISPOL
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033 819 53 00
052 345 28 82
061 813 41 52
022 836 99 20
058 306 98 54
061 819 73 00
061 438 84 53

pl
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www.aluprof.eu
www.bigtor.pl
www.bramgar.pl
www.came.pl
www.demit.pl
www.hormann.pl
www.krispol.pl

MIROLA
NICE
NORMSTAHL
NOVOFERM
WICHERS
WIMONT
WI¥NIOWSKI

032 221 57 50
022 759 40 00
022 771 88 92
061 827 95 65
022 787 52 52
032 240 03 96
018 447 71 11

www.mirola.pl
www.nice.pl
www.normstahl.com.pl
www.novoferm.pl
www.wichers.com.pl
www.wimont.com.pl
www.wisniowski.pl
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