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OKNA, DRZWI, 
BRAMY GARA OWE

Bramy gara owe

Emilia Ros aniec

Cztery
Wymiar otworu wjazdowego, miejsce w gara u i przed nim, gara  ogrzewany lub nie 

– to elementy, które decyduj  o tym, jaki rodzaj bramy gara owej nale y wybra . Uk ad

artyku u pomo e Ci w prosty sposób dostosowa  najlepsze rozwi zanie do twojego ga-

ra u i przestrzeni wokó  niego. 

Bramy uchylne 
Zbudowane s  z jednego skrzyd a o konstrukcji p ytowej (blacha usztywniona p as-

kownikami stalowymi) b d  ramowej (stalowa lub drewniana rama wype niona bla-

ch  stalow , deskami lub poszyciem ze sklejki). Bramy wyst puj  w dwóch wersjach:

z prowadnicami górnymi (mocowanymi do sufitu) lub bocznymi, stanowi  je pro-

file, po których przesuwa si  mechanizm unosz cy bram  (mocowane do cian o cie-

a) zajmuj  mniej miejsca ni  prowadnice górne;

bezprowadnicowe z no ycowym mechanizmem podnosz cym.

Monta . Bramy uchylne mo na montowa  w wietle otworu wjazdowego lub za 

nim. Pierwszy sposób powoduje, e po otwarciu brama zmniejsza wysoko  gara u

o ok. 20 cm. Drugi sposób pozawala zaoszcz dzi  10 cm szeroko ci i 5 cm wysoko ci 

wjazdu w porównaniu do poprzedniego. 

Przed monta em bram uchylnych ciany gara u musz  by  ju  wyko czone, ale 

posadzki nie powinny by  jeszcze po o one. W przypadku monta u bramy w wietle 

otworu wjazdowego nie nale y wcze niej otynkowywa  wewn trznych powierzchni 

tego otworu, tzw. glifów. Trzeba pami ta  o zabezpieczeniu foli  zamontowanej bra-

my, by podczas wykonywania tzw. prac mokrych (tynkowania i malowania) nie za-

chlapa  jej tynkiem czy farb .

Posadzk  w gara u wykonuje si  ju  po zamontowaniu bramy, poniewa  próg bra-

my powinien by  zabetonowany wewn trz pomieszczenia. 

Wymiar otworu wjazdowego, miejsce w gara u i przed nim, gara  ogrzewany lub nie

– to elementy, które decyduj  o tym, jaki rodzaj bramy gara owej nale y wybra . Uk ad

rozwi zania
fot. Krispol

Dobór rodzaju bramy 

gara owej zale y od 

kilku podstawowych 

czynników. Sprawd

co wzi  pod uwag ,

aby wybra  najlepsze 

rozwi zanie do twojego 

gara u.
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Bramy gara owe

Nap d. Do bram uchylnych stosuje si

przewa nie standardowe nap dy wyposa o-

ne w odpowiednie rami . Mo na tak e wy-

bra  specjalne nap dy tylko do tego typu 

bram, montowane na skrzydle od strony ga-

ra u. Si ownik jest po czony z pr tem meta-

lowym pod czonym do mechanizmu poru-

szaj cego skrzyd o. Po uruchomieniu nap du

si ownik, obracaj c si  na pr cie, przekr ca 

skrzyd o i unosi je.

bra spec

bram, mo
REKLAMA

 Brama uchylna. Wymaga 50–100 cm wolnej 

przestrzeni przed gara em

fo
t.

 H
o

rm
a

n
n

nadpro e:

min. 7 cm (przy monta u w otworze)

od 10 cm (przy monta u za otworem)

wysoko

otworu

system spr yn

d ugo  wolnej przestrzeni pod sufitem 

– zale nie od wysoko ci bramy

miejsce przed gara em:

min. 50 cm, zalecane – 100 cm

Brama uchylna

Standardowe wymiary:

szeroko  – nie wi ksza ni  3 m

wysoko  – 2,3 m

Odleg o  od bocznych kraw dzi otworu – niewymagane
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Bramy segmentowe
Zbudowane s  z trzech lub sze ciu seg-

mentów (szeroko ci 50–61 cm) po czo-

nych zawiasami. Segmenty wyposa one s

w uszczelki chroni ce przed przenikaniem 

wody i wiatru. 

Podczas otwierania skrzyd o przesuwa si

na rolkach po prowadnicy i chowa wewn trz 

gara u – pod sufitem lub wzd u ciany (za-

le nie od rodzaju).

Monta . Bramy segmentowe mo na mon-

towa  jedynie za otworem wjazdowym w ju

wyko czonym gara u – z gotow  posadzk

i otynkowanymi cianami. Unikamy w ten 

sposób zabrudze  mechanizmów bramy pod-

czas prac tynkarskich.

Nap d. Do bram segmentowych górnych

nadaje si  ka dy nap d. Podwiesza si  go pod 

sufitem gara u i czy ze skrzyd em rucho-

mym ramieniem. 

Do bram segmentowych bocznych – mo -

na równie  dobra  dowolny nap d, z tym e

trzeba zainstalowa  go tu  nad nadpro em

lub na której  ze cian bocznych. Dodatkowo 

nap d musi by  wyposa ony w specjal-

ne ramie umo liwiaj ce ci gni cie bramy. 

Powinien te  charakteryzowa  si  zwi kszo-

n  si  ci gni cia i pchania.

REKLAMA

wysoko

nadpro a

– 10–22 cm

d ugo  wolnej przestrzeni pod 

sufitem – zale nie od wysoko ci bramy

miejsce przed gara em – niewymagane

Brama segmentowa górna

Standardowe wymiary:

szeroko  – 2–5,5 m

wysoko  – 1,9–3 m

Odleg o  od bocznych kraw dzi otworu – 7–10 cm

Brama segmentowa boczna

Standardowe wymiary:

szeroko  – do 3 m

wysoko  – 2–2,3 m

Wysoko  nadpro a – ok. 10 cm

d ugo ciany na któr  nasuwa si

skrzyd o równa jest jego szeroko ci

odleg o  od bocznych kraw dzi

otworu do ciany na któr  brama 

si  nasuwa – 40–45 cm

odleg o  od bocznych kraw dzi

otworu do ciany przeciwleg ej do 

tej, na któr  nasuwa si  brama 

– ok. 5 cm
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Bramy rolowane 
Zbudowane s  z w skich elastycznie po czonych profili. Podczas 

otwierania profile nawijaj  si  na b ben zamontowany pod sufitem 

gara u lub w kasecie mocowanej na zewn trz.

Bramy rolowane najlepiej sprawdzaj  si  w gara ach, w których:

 nie ma miejsca pod sufitem na bram ;

 otwór wjazdowy ma nietypowy kszta t;

 nie ma mo liwo ci podwieszenia prowadnic podsufitowych. 

Monta . Bramy rolowane montuje si  w nadpro u, które musi 

mie  co najmniej 30 cm wysoko ci. Montuje si  je wtedy, gdy gara

jest ca kowicie wyko czony. Po zako czeniu prac monta owych nie 

mo na wykonywa adnych prac tynkarskich, najmniejsze bowiem 

zachlapanie prowadnic mo e prowadzi  do ich uszkodzenia. Nie 

mo na te  montowa  bramy w gara u, w którym ciany i posadzka 

ca kowicie nie wysch y.

Nap d. Do bram rolowanych stosuje si  wy cznie nap d elek-

tryczny. Jest on integraln  cz ci  takiej bramy, s  one bowiem 

sprzedawane z nap dem elektrycznym wbudowanym w mecha-

nizm nawijaj cy. Zepsuty nap d mo na wymieni , najlepiej gdy 

zrobi to za nas producent, dobieraj c go odpowiednio do masy 

bramy i rednicy wa ka nawijaj cego.
R

E
K

L
A

M
A

Brama rolowana

Standardowe wymiary:

szeroko  – 1,8–2,3 m

wysoko  – do 9 m

Odleg o  od bocznych kraw dzi otworu do cian – 7–11 cm

miejsce przed gara em – niewymagane

wolna przestrze

do wykorzystania

wysoko  nadpro a

musi wynosi  tyle, 

aby mo na by o

zmie ci  tam b ben 

bramy, je eli nie ma 

na niego miejsca 

wewn trz bramy, 

nale y umie ci

go na zewn trz 

w specjalnej kasecie

g boko

skrzynki

Brama rolowana boczna

Nie zajmuje miejsca pod sufitem

odleg o  od 

bocznych kraw dzi

otworu do cian musi 

wynosi  tyle, aby 

mo na by o zmie ci

b ben bramy
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Bramy rozwieralne 
Zbudowane s  z dwóch skrzyde  poruszaj cych si  na zawiasach 

i mocowanych w o cie nicy. 

Monta . Bramy rozwieralne montuje si  przed otworem wjazdo-

wym na ka dym etapie budowy. Ich monta  podlega tym samym 

regu om, co monta  zwyk ych drzwi (patrz str. 80).  

Nap d. Do takich bram raczej nie stosuje si  automatyki. Je li 

jednak chcieliby my wyposa y  je w nap d, nale y wybra  model 

tradycyjny i dokupi  specjalne ramiona, które b d  ci gn  i pcha

skrzyd a. Nadaj  si  do bram, których szeroko  nie przekracza 

2,8 m. 

Brama ocieplona

Warto j  kupi  do gara y ogrzewanych lub po czo-

nych cian  z domem. 

Zapewni ona lepsz  izolacj  termiczn . W bra-

mach najpopularniejszymi izolatorami s  pianka 

poliuretanowa, polistyren ekstrudowany lub sty-

ropian. Najlepsza jest pianka poliuretanowa – daje 

dwa razy lepsz  izolacj  ni  niektóre wk ady sty-

ropianowe. 

Straty ciep a mog  zmniejszy  tak e uszczelki 

dolne oraz te w prowadnicach bramy.

Zabezpieczenia przed w amaniem

Zale nie od potrzeb mo na wybra  poni sze rodza-

je zabezpiecze  zwi kszaj cych ochron  bramy 

przed w amaniem:

zamek antyw amaniowy klasy C z atestem 

Instytutu Mechaniki Precyzyjnej i Laboratorium 

Komendy G ównej Policji; trzeba go zamówi  ra-

zem z bram ;

zamek uruchamiany pilotem; sygna y wysy a-

ne przez pilota mog  mie  ró norodne kombinacje 

kodów, które trudniej z ama  ni  sforsowa  trady-

cyjny zamek.

Wed ug 
zapotrzebowania

REKLAMA

czyli sterowany elektronicznie silnik z przek adniami mechanicznymi. Nap d zbu-

dowany jest z g owicy, szyny jezdnej, a cucha, elementu przeniesienia nap du i ci -

gna cz cego system nap dowy z bram .

Gara , w którym ma by  zamontowany nap d, musi mie  nadpro e o wysoko ci

umo liwiaj cej monta  g owicy nap du – tj. od 35 cm.

Nap d uruchamia si  przyciskiem, kluczykiem, zamkiem kodowym lub pilotem. 

Nap d dobierany jest do konkretnej bramy, do której fachowcy przystosowuj

poni sze parametry:  

si  ci gni cia i pchania – w najs abszych wersjach jest to 400 N, w najmocniej-

szych nawet 1200 N

pr dko  przesuwu – podawana w cm/s; standar-

dem s  nap dy o pr dko ci przesuwu ok. 12 cm/s

Uwaga! Ka dy dobry nap d powinien by  wyposa-

ony w regulacj  si y. Cz sto podczas monta u usta-

wia si  t  si  na najwy szym poziomie – nie jest to 

konieczne i powoduje szybsze zu ywanie nap du.

Nap d elektryczny...

Szyn  mocuje si  pod sufitem;

jej d ugo  odpowiada mniej 

wi cej wysoko ci bramy

Na ko cu szyny umieszczona jest g owica, pod jej 

obudow  znajduj  si : silnik zasilany napi ciem 12 lub 

24 V, transformator, o wietlenie i centrala steruj ca

fo
t.

 F
a

a
c

Brama rozwieralna

Standardowe wymiary:

szeroko  – 1–1,5 m (jedno skrzyd o)

wysoko  – 2–2,2 m

miejsce przed gara em 

– równe co najmniej szeroko ci 

pojedy czego skrzyd a

(1–1,5 m)

wolna przestrze

do wykorzystania

nadpro e – brak 

wymaga
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