fot. Hörmann

RAPORT
OKNA, DRZWI,
BRAMY GARA¿OWE
Bramy garaĝowe
Aleksandra KuĂmierczyk

JakÈ bramÚ
wybraÊ do garaĝu?
OtwieranÈ na
boki czy do góry?
DrewnianÈ czy
z przetïaczanych
kasetonów? TakÈ,
którÈ otworzymy
sami, czy teĝ ona
zrobi to za nas?
I wreszcie – tÚ
droĝszÈ czy moĝe
trochÚ tañszÈ?
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bramo,

pokaĝ siÚ!
Co zrobiÊ, by brama, na którÈ siÚ zdecydujemy, byïa funkcjonalna i dobrze wkomponowana w bryïÚ domu? Zobaczmy, co róĝni poszczególne typy bram oraz jakie sÈ
plusy i minusy rozwiÈzañ oferowanych na naszym rynku.

Rodzaje bram – od skrzydïowych po rolowane
Bramy rozwierane, zwane teĝ skrzydïowymi. Do niedawna najbardziej rozpowszechnione, obecnie powoli odchodzÈ w niepamiÚÊ. MogÈ byÊ dwu- lub jednoskrzydïowe, ale te ostatnie wybiera siÚ bardzo rzadko, bo sÈ najmniej funkcjonalne.
Bramy rozwierane to wrota o konstrukcji zïoĝonej z oĂcieĝnicy z metalowych elementów oraz jednego lub dwóch skrzydeï osadzonych na zawiasach. Skrzydïa mogÈ
byÊ wykonane z:

Budowa drzwi antywïamaniowych

fot. WiĂniowski
fot. Nice

profilowanej blachy stalowej (ocynkowanej lub powlekanej),
paneli PVC,
drewna: sosnowego, Ăwierkowego lub
dÚbowego (na taki materiaï decydujÈ siÚ
zazwyczaj wïaĂciciele tradycyjnych domów, do których nie pasujÈ nowoczesne
elementy).
Bramy te najczÚĂciej otwiera siÚ rÚcznie
na zewnÈtrz garaĝu, czasami mechanicznie za pomocÈ siïownika sterujÈcego. Nie
wszystkie modele bram skrzydïowych da siÚ
jednak wyposaĝyÊ w taki siïownik.
BramÚ skrzydïowÈ moĝna zamontowaÊ
tylko wtedy, gdy ma siÚ miejsce przed garaĝem. Otwarte skrzydïa bramy muszÈ siÚ
bowiem mieĂciÊ w obrÚbie dziaïki. Ale to
nie jedyny mankament: zimÈ, by otworzyÊ
skrzydïa bramy, trzeba najpierw odgarnÈÊ
Ănieg zalegajÈcy na podjeědzie.
Bramy skrzydïowe sÈ proste w wykonaniu
i ïatwe w montaĝu. Ich zaletÈ jest niewysoka cena – wspóïmierna do niskiej funkcjonalnoĂci, która moĝe byÊ uciÈĝliwa dla osób
starszych lub niepeïnosprawnych.
Bramy uchylne – pïytowe. To obecnie
najpopularniejszy typ bram. Otwiera siÚ je
do góry, rÚcznie lub mechanicznie. ChoÊ
sprawiajÈ wraĝenie masywnych, sÈ lekkie,
a dziÚki bocznym sprÚĝynom równowaĝÈcym ciÚĝar – ïatwe w obsïudze.
Skrzydïo bramy uchylnej moĝe mieÊ konstrukcjÚ:
ramowÈ – wykonanÈ z drewna lub stali;
pïytowÈ ze stali, usztywnionÈ pïaskownikami stalowymi;
Pïyta pokryta jest okïadzinÈ – z profilowanej, ocynkowanej blachy stalowej wykoñczonej poliestrem lub drewnem.
Na bocznych Ăcianach garaĝu lub
w Ăwiet le otworu wjazdowego montuje siÚ
prowadnice stalowe, po których przesuwa
siÚ pïytÚ bramy. W wielu modelach bram
uchylnych prowadnice zakïada siÚ takĝe pod sufitem garaĝu. Aby brama otwieraïa siÚ lekko, w górnych jej naroĝach montuje
siÚ teflonowe rolki.
Uwaga! Bramy uchylne wymagajÈ drobnej
konserwacji – raz na jakiĂ czas trzeba prowadnice posmarowaÊ smarem silikonowym
w pïynie. Nie naleĝy do tego uĝywaÊ smaru staïego.
Podczas otwierania brama uchylna wsuwa
siÚ górnÈ czÚĂciÈ do Ărodka garaĝu, dolnÈ zaĂ
wysuwa siÚ na zewnÈtrz. TakÈ bramÚ moĝna zatem zastosowaÊ tylko wtedy, gdy podjazd
jest odpowiednio dïugi, bo samochód trzeba
zatrzymywaÊ najmniej o 1–2 m przed niÈ.

Brama garaĝowa uchylna. Samochód musi byÊ
zaparkowany przynajmniej 1 m od skrzydïa bramy

Bramy uchylne to obecnie najpopularniejszy
rodzaj bram

brama osadzona jest w stalowej oĂcieĝnicy,
montowanej do Ăcian wewnÈtrz garaĝu albo
w jego Ăwietle, po profilach bocznych oĂcieĝnicy
przesuwa siÚ mechanizm unoszÈcy bramÚ,
czasami montuje siÚ teĝ prowadnice sufitowe

po otwarciu
brama ogranicza
wysokoĂÊ garaĝu

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
zawÚzi szerokoĂÊ
wjazdu o 17–20 cm

Brama uchylna

Brama moĝe byÊ zamontowana dwojako:
w otworze – wtedy odlegïoĂÊ miÚdzy górnÈ krawÚdziÈ otworu a sufitem powinna
wynieĂÊ co najmniej 7 cm;
za otworem, we wnÚtrzu garaĝu – tu odlegïoĂÊ miÚdzy sufitem a krawÚdziÈ otworu
powinna byÊ wiÚksza niĝ 10 cm.
Segmentowe inaczej sekcyjne. Kaĝda taka
brama skïada siÚ z kilku elementów (sekcji)
poïÈczonych zawiasami. Aby do garaĝu nie
przenikaïy wiatr i woda, miÚdzy segmentami montuje siÚ uszczelki. Segmenty wykonuje siÚ z odpornej na korozjÚ stali ocynkowanej, a ich poszycie – z blachy stalowej
pokrytej:

farbÈ proszkowÈ;
poliestrem;
okleinÈ drewnopodobnÈ.
W niektórych modelach poszycie wykonane jest z drewna lub z drewnianych listewek
naklejonych na sklejkÚ. SÈ teĝ takie, w których
blaszana konstrukcja (i zarazem poszycie segmentów) wypeïnione sÈ piankÈ poliuretanowÈ.
Bramy segmentowe produkuje siÚ w odmianach otwieranych na dwa sposoby:
sekcyjne górne – w górÚ; poziome segmenty, dziÚki rolkom umieszczonym w prowadnicy, przesuwajÈ siÚ stopniowo w górÚ
i chowajÈ pod sufitem; prowadnicÚ stalowÈ takiej bramy przymocowuje siÚ do Ăcian
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miÚdzy górnÈ
krawÚdziÈ otworu
a sufitem musi byÊ
odlegïoĂÊ 10–22 cm

Wyposaĝenie bram

brama zbudowana
z poïÈczonych ze sobÈ
poziomych segmentów

po otwarciu brama
zajmuje miejsce
pod sufitem garaĝu
z boku, po obu
stronach musi byÊ co
najmniej 7–11 cm
segmenty przesuwajÈ
siÚ dziÚki rolkom,
najpierw po
prowadnicach
bocznych, nastÚpnie
po sufitowych

Oto elementy, które zawsze dokupuje
siÚ osobno:
napÚd;
zamek i klamka;
kratka wentylacyjna;
awaryjne otwieranie;
bramy w innym kolorze niĝ standardowe, oferowane przez firmÚ;
przeszklenia;
lampy z czujnikiem ruchu.

Tylko bramy segmentowe mogÈ byÊ
zakoñczone ïukowo

odlegïoĂÊ miÚdzy
górnÈ krawÚdziÈ
otworu a sufitem
powinna wynieĂÊ
10 cm

fot. Domet

Brama segmentowa górna

brama zbudowana z poïÈczonych pionowych
segmentów, które przesuwajÈ siÚ po rolkach
umieszczonych w prowadnicach przytwierdzonych
do podïogi, nadproĝa i Ăciany garaĝu
Brama segmentowa moĝe mieÊ uszczelkÚ
umieszczonÈ przy podïodze

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

aby wejĂÊ do garaĝu
wystarczy tylko
czÚĂciowo otworzyÊ
bramÚ

fot. Krispol

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

Brama segmentowa boczna

garaĝu, a w dolnym segmencie umieszcza uszczelkÚ progowÈ i specjalne szczeliny wentylacyjne; nadproĝe nad takÈ bramÈ
powinno mieÊ co najmniej 7 cm szerokoĂci,
bowiem inaczej konstrukcja bramy moĝe nie
zmieĂciÊ siÚ pod sufitem;
boczne – w bok, skïadajÈ siÚ z pionowych
segmentów, które nie chowajÈ siÚ pod sufi-
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tem, tylko przesuwajÈ siÚ po jednej ze Ăcian
garaĝu, a zatem wymagajÈ wzdïuĝ niej wolnej przestrzeni. ProwadnicÚ takiej bramy
umieszcza siÚ na nadproĝu, na Ăcianie lub
podïodze (w tym ostatnim wariancie trzeba
jÈ regularnie oczyszczaÊ z liĂci, piasku, kawaïków lodu itp.). W tym przypadku wysokoĂÊ nadproĝa nie ma znaczenia.

Bramy segmentowe sÈ bardzo funkcjonalne i nie zajmujÈ miejsca przed garaĝem.
Montuje siÚ je wewnÈtrz garaĝu – za otworem wjazdowym. Bramy te moĝna zamontowaÊ w otworze o ïukowym zakoñczeniu,
a takĝe w otworze o niestandardowych wymiarach, bo liczba segmentów moĝe byÊ
zmienna – od trzech do szeĂciu.

Zanim zamówisz bramÚ,
zmierz:
wysokoĂÊ otworu wjazdowego (H);
szerokoĂÊ otworu wjazdowego (B);
wysokoĂÊ nadproĝa (N);
przestrzeñ bocznÈ – odlegïoĂÊ miedzy ĂcianÈ a otworem wjazdowym (L, P);
gïÚbokoĂÊ garaĝu z wolnÈ przestrzeniÈ pod sufitem (E, F).

300-400 zï
to róĝnica w cenie miÚdzy
bramÈ nieogrzewanÈ a ogrzewanÈ

Ochrona przed wïamaniem

Bramy te sÈ szczelniejsze od bram uchylnych, dlatego zaleca
siÚ je do garaĝy ogrzewanych.
Roletowe, inaczej rolowane lub ĝaluzjowe. Brama taka zbudowana jest z wÈskich, poïÈczonych ze sobÈ, dwuĂciennych ele-

REKLAMA

Do garaĝu warto kupiÊ bramÚ z zamkiem antywïamaniowym
– najlepiej klasy C, z atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
i Laboratorium Komendy Gïównej Policji. Oprócz wzglÚdnego
spokoju zapewni nam to wymiernÈ korzyĂÊ: obniĝonÈ stawkÚ
ubezpieczeniowÈ garaĝu lub nawet domu. Zamek kupuje siÚ
razem z bramÈ.
Dobrym zabezpieczeniem jest teĝ zamek uruchamiany za
pomocÈ pilota oraz napÚd z blokadÈ dociskowÈ, która podtrzymuje bramÚ w zamkniÚtej pozycji, gdy ktoĂ chce podwaĝyÊ jÈ od doïu. W bramach rolowanych dodatkowym zabezpieczeniem moĝe byÊ blokada antywïamaniowa montowana na
wale nawijajÈcym.
Uwaga! Zïodzieje wypróbowujÈ bardziej i mniej wyszukane
sposoby dostania siÚ do budynku, w tym – przecinanie bramy
garaĝowej lub wypychanie jej z prowadnic. Dlatego o bezpieczeñstwie decyduje takĝe solidnoĂÊ konstrukcji i montaĝu bramy.
JeĂli obok bramy zamontowano drzwi prowadzÈce do garaĝu,
naleĝy zadbaÊ o to, by i one byïy antywïamaniowe (takĝe klasy
C), solidnie wykonane z mocno zakotwionÈ w Ăcianie oĂcieĝnicÈ
oraz zamkiem ryglujÈcym skrzydïo w kilku punktach naraz.
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odlegïoĂÊ miÚdzy
górnÈ krawÚdziÈ
otworu a sufitem
powinna wynieĂÊ
18–35 cm
brama zwija
siÚ na waï
umieszczony
wewnÈtrz
albo na
zewnÈtrz
garaĝu

po bokach
potrzeba
minimum
10 cm

fot. Mirola

prowadnice
montuje siÚ po obu
stronach otworu

zbudowana z profili aluminiowych najczÚĂciej
wypeïniona piankÈ poliuretanowÈ

Standardowo bramy rolowane wyposaĝone sÈ
wyïÈcznie w napÚd elektryczny

Brama rolowana

Od farby po kluczyk

mentów, wykonanych z aluminium lub
stali. Dziaïa jak rolety okienne: po uruchomieniu silnika profile unoszÈ siÚ i nawijajÈ
kolejno na specjalny waï umieszczony wewnÈtrz garaĝu lub na jego Ăcianie zewnÚtrznej w specjalnej kasecie, która chroni go
przed wpïywami atmosferycznymi. W bramach rolowanych odlegïoĂÊ miÚdzy stropem a nadproĝem nie moĝe byÊ mniejsza
niĝ 30 cm.
ZaletÈ tych bram jest duĝa funkcjonalnoĂÊ – nie zajmujÈ miejsca przed garaĝem,
ïatwo siÚ uruchamiajÈ i prawie zawsze sÈ
wyposaĝone w fotokomórkÚ. WadÈ – wysoka cena.

Garaĝ buduje siÚ zazwyczaj od frontu
domu, co jest z jednej strony – najbardziej
funkcjonalne, a z drugiej – kïopotliwe ze
wzglÚdu na to, ĝe nie jest on atrakcyjnym
elementem bryïy budynku. Dlatego teĝ jeĂli stanowi jej czÚĂÊ, dobrze, by byï zaprojektowany w tej samej co dom stylistyce –
ïÈcznie z kolorem elewacji i detali. Takie
same zasady dotyczÈ bram garaĝowych –
najlepiej, aby byïy one nie tylko funkcjonalne, ale takĝe estetyczne, bezpieczne
i nowoczesne.
Kolor. WiÚkszoĂÊ bram oferowana jest
w kolorze biaïym i brÈzowym, za inne kolory trzeba dodatkowo zapïaciÊ – najczÚĂciej 20% ich caïkowitej wartoĂci. Warto
jednak wydaÊ wiÚcej, by brama wtapiaïa siÚ

Standardowy kolor bram to biaïy i brÈzowy,
za kaĝdy inny trzeba dopïaciÊ

w tïo elewacji lub pasowaïa do koloru okien,
drzwi wejĂciowych czy dachu.
Przeszklenia. Moĝna je montowaÊ we
wszystkich typach bram garaĝowych.
Oprócz szyb tradycyjnych na przeszklenia
uĝywa siÚ szkïa akrylowego i poliwÚglanów.
JeĂli montowane bÚdÈ w bramach nieocieplanych, w których segmenty sÈ jednoĂcienne, najlepiej wybraÊ akrylowe, trzymilimetrowe szyby pojedyncze. Jeĝeli brama jest
ocieplana, okna powinny mieÊ podwójnÈ
szybÚ o gruboĂci co najmniej 30 mm. MogÈ
to byÊ maïe okienka albo duĝe przeszklenia,
które czÚĂciowo lub w caïoĂci zastÚpujÈ wybrany segment bramy. Bez wzglÚdu na to, na
które rozwiÈzanie siÚ zdecydujemy – mamy
w czym wybieraÊ. Okienka i oszklenia dostÚpne sÈ w róĝnych ksztaïtach, wymiarach,

JeĂli garaĝ nie ma dodatkowego wejĂcia, moĝna w bramie zamontowaÊ (za dodatkowÈ opïatÈ) tak zwane drzwi serwisowe

fot. Dan Dav

Ocieplona czy nie?
Bramy ocieplone stosuje siÚ gïównie wtedy, gdy garaĝ stanowi czÚĂÊ domu. Ociepleniem
jest zwykle pianka poliuretanowa gruboĂci 40 mm. Niektóre rodzaje bram, np. bramy uchylne, moĝna ociepliÊ styropianem.
JeĂli garaĝ jest nieogrzewany i niewbudowany w bryïÚ budynku, nie ma sensu inwestowaÊ
w droĝszÈ bramÚ ocieplanÈ. Róĝnica w cenie pomiÚdzy nimi wynosi 300–400 zï (20–40%).

Bramy garaĝowe

O tym warto pamiÚtaÊ
fot. Faac

ZasiÚg
pilota wynosi
od 50 do
200 m, a po
zamontowaniu
odpowiedniej
anteny – moĝe
zwiÚkszyÊ siÚ
nawet do 400 m

kolorach i mogÈ mieÊ teĝ wymyĂlnÈ fakturÚ. U niektórych producentów moĝna zïoĝyÊ
zamówienie na okienka wykonane wedïug
wïasnego projektu.
NapÚd. Prawie kaĝdÈ bramÚ garaĝowÈ
moĝna wyposaĝyÊ w napÚd: siïownik, który
za pomocÈ silnika poruszaÊ bÚdzie skrzydïo
bramy oraz ukïad sterujÈcy umoĝliwiajÈcy
(nawet w 30 sekund) otwieranie bramy:
przyciskiem zlokalizowanym obok wejĂcia;
kluczykiem;
zamkiem kodowym;
pilotem.
Pilot jest najwygodniejszy, bo umoĝliwia
wjeĝdĝanie do garaĝu bez wysiadania z samochodu, co docenimy zwïaszcza zimÈ czy
o zmroku. Na rynku dostÚpne sÈ dwa rodzaje pilotów: tañsze – ze staïym, fabrycz-

Montaĝ. Najlepiej powierzyÊ firmie, w której kupuje siÚ bramÚ; kosztuje to zwykle 20–30%
jej wartoĂci. Zanim przedstawiciele firmy przywiozÈ bramÚ, powinni przyjechaÊ na miejsce,
aby dokonaÊ pomiarów: usïuga ta wliczona jest w cenÚ montaĝu. Niektóre firmy gwarantujÈ
takĝe bezpïatny transport, jeĂli kupujÈcy zamówi bramÚ razem z montaĝem.
Montaĝ bramy garaĝowej trwa zwykle od 2 do 6 godzin.
Gwarancja. Zgodnie z ustawÈ o prawach konsumenta kaĝdy produkt objÚty jest dwuletniÈ gwarancjÈ. Czasami sprzedawca lub producent moĝe wydïuĝyÊ czas gwarancji, nawet
do kilku lat. NajczÚĂciej dïuĝszÈ gwarancjÈ objÚte sÈ poszczególne elementy bramy, np. czÚĂci mechaniczne napÚdu. JeĂli gwarancja jest przedïuĝona, sprzedawca moĝe zaĝÈdaÊ pïatnych przeglÈdów serwisowych.

7% VAT
doliczamy do ceny bramy,
jeĂli zamówimy jÈ z montaĝem

22% VAT
jeĂli kupimy bramÚ bez montaĝu

nie zaprogramowanym kodem i droĝsze,
ale bezpieczniejsze – z kodem dynamicznie
zmiennym.
Uwaga! Naleĝy zadbaÊ o to, by dzieci nie
bawiïy siÚ ani nie uĝywaïy pilotów i nadajników. Akcesoria te naleĝy przechowywaÊ
w miejscu niedostÚpnym i pozostajÈcym
poza wzrokiem najmïodszych.
WiÚkszoĂÊ napÚdów wyposaĝona jest
w bateriÚ, która zasila bramÚ w chwili, gdy
nagle zabraknie prÈdu.
JeĂli garaĝ nie ma oddzielnego wejĂcia, do
klamki w bramie montuje siÚ linkÚ
REKLAMA
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KtórÈ wybraÊ? Parametry, montaĝ, cena...
SzerokoĂÊ
[m]

WysokoĂÊ
[m]

Montaĝ bramy w Ăwietle
lub od wewnÈtrz
(za otworem)

Cena

Czy wymaga miejsca
przed garaĝem

skrzydïowa

2–3

4–5

w Ăwietle otworu

niska

tak

uchylna

2,5

2,3

w Ăwietle otworu
albo wewnÈtrz

niska

tak

2

1,9–2

wewnÈtrz

Ărednia

nie

2,5

2,25

wewnÈtrz

wysoka

nie

Rodzaj bramy

segmentowa
rolowana

Na co zwróciÊ szczególnÈ uwagÚ
przy montaĝu bram garaĝowych
Aby brama garaĝowa byïa sprawna i dziaïaïa przez dïugie lata, juĝ podczas jej montaĝu
muszÈ byÊ speïnione nastÚpujÈce warunki:
prowadnice pionowe i podsufitowe muszÈ byÊ prawidïowo wypoziomowane;
profile podczas dokrÚcania nie mogÈ zostaÊ odksztaïcone;
kotwy mocujÈce naleĝy dobraÊ do rodzaju Ăciany;
prowadnice pionowe mocuje siÚ do Ăcian za pomocÈ kÈtowników montaĝowych przynajmniej w czterech punktach, dolne kÈtowniki trzeba przykrÚciÊ nie niĝej niĝ 30 cm od posadzki, a górne nie bliĝej niĝ 20 cm od nadproĝa;
prowadnice podsufitowe montuje siÚ w dwóch punktach w metalowym podïoĝu za pomocÈ koïków metalowych (dybli), w sufitach z pustaków – przy uĝyciu kotew skrzydïowych,
muszÈ byÊ zamontowane prostopadle do Ăciany, w której jest otwór wjazdowy;
po zamontowaniu bramy naleĝy sprawdziÊ, czy zamyka siÚ ona do koñca i czy miÚdzy niÈ
a nadproĝem nie ma szczelin.

stalowÈ, która odïÈcza napÚd, gdy zabraknie
zasilania. Klamka powinna byÊ wtedy zabezpieczona specjalnÈ wkïadkÈ patentowÈ.
Najlepiej wybraÊ napÚd wielofunkcyjny,
który najpierw otworzy bramÚ wjazdowÈ,
nastÚpnie garaĝowÈ, a na koniec zapali Ăwiatïo, które nastÚpnie automatycznie wyïÈczy po ustalonym przez nas czasie. Jeĝeli juĝ
podczas planowania domu wiemy, ĝe nasz
garaĝ bÚdzie wyposaĝony w napÚd uruchamiajÈcy Ăwiatïo obok bramy, gïówne oĂwietlenie garaĝu warto zamontowaÊ w gïÚbi pomieszczenia.
Zabezpieczenie. Brama garaĝowa moĝe mieÊ
system zabezpieczajÈcy przed przytrzaĂniÚciem: sprzÚgïo bezpieczeñstwa, zamki i fotokomórki. Tak wyposaĝona brama zatrzymuje
siÚ automatycznie, jeĝeli wykryje przeszkodÚ
w polu swojego dziaïania, bo fotokomórka natychmiast wyïÈcza napÚd. System zabezpieczajÈcy moĝe sygnalizowaÊ pulsujÈcÈ lampÈ
ostrzegawczÈ lub sygnaïem děwiÚkowym, ĝe
brama jest uruchomiona.
Niektóre modele wyposaĝone sÈ w mechanizm powodujÈcy spowolnienie ruchu bramy tuĝ przed jej zamkniÚciem lub otwarciem.
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Zestaw standardowy. Kaĝda brama, bez
wzglÚdu na rodzaj, ma klamkÚ umoĝliwiajÈcÈ rÚczne otwieranie i zamykanie oraz zamek. Bramy uchylne majÈ sprÚĝyny wspomagajÈce ruch.

Konserwacja
serwisowa
Bramy garaĝowe uchylne i segmentowe powinny byÊ serwisowane raz do roku.
Dotyczy to takĝe bram otwieranych automatycznie z napÚdem. Konserwacja polega na sprawdzeniu:
wyrównowaĝenia pïyty bramy, w razie
potrzeby dokonania poprawy naciÈgu sprÚĝyn;
regulacji elementów blokujÈcych bramÚ
i rolek bieĝnych;
urzÈdzeñ zabezpieczajÈcych;
ogólnego stanu technicznego bramy
i napÚdu.

Dane teleadresowe wiodÈcych producentów oraz przykïadowe ceny produktów podajemy na str. 132.

Zdaniem eksperta
Jaki rodzaj bramy wybraÊ do garaĝu na dwa samochody?
W garaĝach przeznaczonych na dwa samochody idealnie sprawdzajÈ siÚ bramy segmentowe. Ten typ bram otwiera siÚ poczÈtkowo pionowo w górÚ, a po otwarciu brama znajduje siÚ tuĝ pod sufitem, równolegle
do podïoĝa. Taki rodzaj otwierania pozwala na efektywne wykorzystanie
przestrzeni zarówno w garaĝu, jak i przed nim. Dla przykïadu, gdy jedno
Kamila Radomska-Woěniak, PR Manager auto zaparkowane jest przed garaĝem a drugim chcemy z tego garaĝu
z firmy Krispol
wyjechaÊ, moĝemy spokojnie otworzyÊ bramÚ bez koniecznoĂci przestawiania samochodu zaparkowanego przed garaĝem.
DecydujÈc siÚ na garaĝ dwustanowiskowy i wybierajÈc bramÚ do niego, naleĝy szczególnÈ uwagÚ zwróciÊ na jej jakoĂÊ. SÈ to bramy duĝe, a wiÚc i ciÚĝkie dlatego w ich przypadku muszÈ byÊ zastosowane najwyĝszej jakoĂci materiaïy, zabezpieczenia i urzÈdzenia uïatwiajÈce obsïugÚ. Warto wiÚc wybieraÊ spoĂród znanych i godnych zaufania producentów.
Brama do garaĝu przeznaczonego na dwa samochody jest szeroka, ma ok. 4,5 m co przy
Ăredniej wysokoĂci bramy – 2,25 m daje ciÚĝar 140 kg. Dlatego dla bezpieczeñstwa i komfortu uĝytkowania dobrze wyposaĝyÊ jÈ w napÚd elektryczny.

