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Olimpia Wolf

REMONT/MODERNIZACJA

Aby wymieni  star  bram  na now , trze-

ba t  pierwsz  zdemontowa  i przystosowa

otwór gara owy do nowej. Zakres zwi zanych 

z tym robót zale y m.in. od rodzaju i wiel-

ko ci nowej bramy. Oprócz skrzyde  trze-

ba wymieni  równie  o cie nic . Je li mamy 

o cie nic  drewnian , to jej usuni cie nie 

powinno sprawia  wi kszych k opotów. Po 

zdj ciu skrzyde  najwygodniej b dzie prze-

ci  futryn  w dwóch miejscach, wyj  wy-

ci ty fragment, a pozosta  cz  „z o y ” do 

rodka otworu, pos uguj c si apk  ciesiel-

sk . Je li o cie nica jest metalowa, to czeka 

nas wi cej pracy, zw aszcza gdy by a zabeto-

nowana w cianie. Niekiedy o cie nic  mo na

pozostawi  w otworze i po obci ciu zawiasów 

wykorzysta  j  do przymocowania prowad-

nic nowej bramy. Je li jednak zdecydujemy si

na jej usuni cie, to przyda nam si  szlifierka 

k towa wyposa ona w tarcze do ci cia meta-

lu i betonu. 

Uwaga! Czasem metalowa rama jest elemen-

tem konstrukcyjnym nadpro a, które pod-

trzymuje cian  nad otworem drzwiowym. 

Wtedy nie mo na jej usuwa , gdy  doprowa-

dzi oby to do p kania, a nawet zawalenia si

nadpro a. Demontuj c star  bram  zwró my 

uwag  na konstrukcj ciany oraz stan u y-

tych do jej budowy materia ów. Kiedy  gara-

e wolno stoj ce stawiane by y z materia ów

gorszej jako ci, które z biegiem czasu mog y

w znacznym stopniu straci  swoj  wytrzy-

ma o  i podczas energicznego wyjmowania 

starej ramy trzeba liczy  si  z mo liwo ci

uszkodzenia ciany. W razie w tpliwo ci co 

do wytrzyma o ci ciany, na czas usuwania 

ramy warto podstemplowa  o cie e.

Przygotowanie otworu 
drzwiowego
Je li star  bram  si  zdemontowa o, to trze-

ba odpowiednio przygotowa  otwór drzwio-

wy, aby bez problemów mo na by o za o-

y  nowe drzwi gara owe. Wymiary otworu 

powinny by  o ok. 2–3 cm wi ksze ni  ze-

wn trzne wymiary obramowania nowej 

bramy. Umo liwi to korekt  ustawienia 

prowadnic i wprowadzenie pianki uszczel-

niaj cej. Profil o cie a mo e by  prosty 

lub schodkowy, z tzw. w garkiem, za któ-

rym schowaj  si  prowadnice. W o cie ach 

w garkowych wiat o otworu, czyli odle-

g o  mi dzy najbardziej wystaj cymi ele-

mentami, nie mo e by  mniejsza ni  sze-

roko  skrzyd a bramy uchylnej plus 4 cm, 

gdy  w przeciwnym razie nie b dzie mo -

na jej otworzy . Podczas ustalania tej szero-

ko ci trzeba te  bra  pod uwag  grubo  wy-

ko czenia kraw dzi ciany. Przyk adowo, 

tynk wymaga powi kszenia wiat a bramy 

o 4–5 cm. Wyko czony w garek w bramach 

segmentowych nie powinien wystawa  poza 

prowadnice, poniewa  mo e sta  si  to przy-

czyn  blokowania ruchu bramy przez ewen-

tualne zanieczyszczenia. Gdy ustala si

miejsca zamocowania prowadnic w przekro-

ju ciany, przyjmuje si  zasad , e ustawia 

si  je przy wewn trznej kraw dzi. Dzi ki 

temu w bramach uchylnych podczas otwie-

rania skrzyd o zajmuje mniej miejsca na ze-

wn trz gara u. W bramach segmentowych 

za  schowa si  wtedy mechanizm zwijaj -

Wymieni  na uchyln , segmentow  czy rolowan ? Czy zdecy-

dowa  si  na nap d automatyczny? Jakie zabezpieczenia 

zastosowa  w gara u? A mo e dokupi  te  drzwi do domu 

pasuj ce do nowej bramy?
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cy za nadpro em, a nie pod nim, co zmniejszy oby wysoko  u yt-

kow  bramy. 

Boki otworu drzwiowego przygotowane do zamontowania pro-

wadnic powinny by  wyrównane mocn  zapraw  tynkarsk ,

a wszelkie uszkodzenia ciany naprawione przez przemurowa-

nie lub wykonanie opaski z pe nych cegie . Zw aszcza s abe cia-

ny z pustaków, wytwarzanych bezpo rednio na placu budowy, czy 

betonu komórkowego warto wzmocni  tak  opask , co jednocze-

nie umo liwi pewne zamocowanie prowadnic. Je li nie chce si

zmniejsza  szeroko ci bramy, to opask  mo na wymurowa  we-

wn trz gara u, pogrubiaj c mur wokó  otworu. Mo liwe jest rów-

nie  wpuszczenie jej w istniej c cian , ale na czas prowadzenia 

robót koniecznie trzeba podstemplowa  nadpro e.

Rodzaje bram
Najcz ciej wybierane s  bramy segmentowe górne, w wi kszo ci 

od razu z nap dem. Wygodnie si  je otwiera, s  ocieplone, a naj-

ta sze modele mo na kupi  za ok. 2 tys. z . Rzadziej kupujemy bra-

my uchylne, zw aszcza e kosztuj  czasem podobnie jak segmento-

we, które lepiej trzymaj  ciep o. Najdro sze bramy rolowane – min. 

4 tys. z  – s  najwygodniejsze, ale nie przebijaj  popularno ci  seg-

mentowych ze wzgl du na cen .

Uchylne

Najcz ciej kupowane s  do gara y na jeden samochód, poniewa

ich standardowa szeroko  nie przekracza zwykle 3 m, a wysoko

wynosi nie wi cej ni  2,3 m.

Bramy uchylne s atwe w obs udze i bezpieczne dla u ytkowni-

ków. Ci ar bramy jest zrównowa ony spr ynami, wi c schowanie 

jej pod sufitem nie wymaga u ycia du ej si y. Precyzyjne prowadze-

nie w szynach i kilkustopniowe zawieszenie gwarantuj  ciche poru-

szanie si  skrzyd a.

Po jego opuszczeniu bram  mo na zamkn  na klucz. Wtedy uru-

chomi si  system ryglowania. Standardowe zamkni cie to zamek 

z wk adk , umieszczony w centralnym miejscu bramy, wspó pra-

cuj cy z jedno- lub dwupunktowym systemem ryglowania (istniej

tak e bramy z trzy- lub czteropunktowym systemem regulowania).

Konstrukcja mo e by p ytowa – z blachy usztywnionej p as-

kownikami stalowymi i wierzchniej warstwy najcz ciej z ocyn-

kowanej blachy stalowej pokrytej poliestrem lub ramowa – jej 
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 Bram  uchyln  mo na otwiera  mechanicznie lub r cznie, co nie wymaga zbyt 
du ego wysi ku, bo ci ar bramy równowa  umieszczone po jej bokach spr yny
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g ówny trzon stanowi stalowa lub drewniana rama, któr  mo na 

wype ni  blach  stalow  pokryt  poliestrem, deskami drewnianymi 

lub poszyciem ze sklejki.

Segmentowe

S  najbardziej popularne. Polecane do wszystkich gara y, podczas 

otwierania nie wysuwaj  si  przed budynek i nie utrudniaj  ma-

newrowania samochodem nawet na podjazdach ukowych.

Sk adaj  si  z pojedynczych segmentów o konstrukcji dwu cien-

nej szczelnie po czonych zawiasami. Segmenty zbudowane s

z profili ze stali ocynkowanej, a poszyciem jest blacha stalowa, po-

malowana farb  proszkow  lub pokryta poliestrem albo wyko -

czona oklein  drewnopochodn . W czasie przesuwania skrzyd a

poszczególne segmenty przemieszczaj  si  wzd u  prowadnic i cho-

waj  wewn trz gara u pod sufitem (segmentowe górne) lub wzd u

ciany (segmentowe boczne).  

Cz ci skrzyd a bram segmentowych bocznych ustawione s  pio-

nowo i po otwarciu ustawiaj  si  przy jednej ze cian gara u; pro-

wadnica takiej bramy zamontowana jest w dolnej cz ci otworu. 

Bramy maj  zewn trzny i wewn trzny uchwyt z tworzywa, specjal-

ny zamek z jednostronn  wk adk  b benkow  i zapadki rygluj ce. 

Rolowane

Zbudowane s  z poziomych profili dwu ciennych, wype nionych 

bezfreonow  piank  poliuretanow  i po czonych na pe ne lub per-

forowane zaczepy. Brama taka rozwija si  ze skrzynki zawieszonej 

bezpo rednio nad wjazdem do gara u, zatem do jej zamontowania 

potrzeba przynajmniej 30 cm z szeroko ci nadpro a. Mo na j  mon-

towa  na dwa sposoby – przed otworem (na zewn trz) lub za otwo-

rem (wewn trz). Po bokach otworu nale y pozostawi  miejsce szero-

ko ci kilkudziesi ciu milimetrów. 

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

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

Brama segmentowa boczna
standardowe wymiary:
szeroko : do 3 m
wysoko : 2–2,3 m
wysoko  nadpro a: ok. 10 cm

miejsce przed 

gara em: 

niewymagane

 Do gara u ocieplanego, wbudowanego w bry  domu, powinno si  zamonto-
wa  bram  ocieplan . Brama taka jest 20–40% dro sza od nieocieplanej, ale ten 
wydatek do  szybko si  zwraca, bo ocieplenie chroni przed stratami energii. 
Materia em termoizolacyjnym jest zazwyczaj pianka poliuretanowa lub polisty-
ren ekstrudowany. Bramy segmentowe i rolowane sprzedawane s  w wersjach 
ocieplanych lub nieocieplanych i zamontowanych nie da si  ju  ociepli

Bramy segmentowe najcz ciej produkowane s  z czterech lub sze ciu segmentów W bramach rolowanych odleg o  mi dzy stropem a nad-
pro em nie mo e by  mniejsza ni  30 cm, bo inaczej nie 
mo na by by o zamontowa  skrzynki pod sufitem

 Bramy segmentowe montuje si  za otworem wjazdowym w ju  wyko czo-
nym gara u, czyli z gotow  posadzk  i otynkowanymi cianami. Po zamonto-
waniu bramy nie powinno si  ju  wykonywa  obróbek tynkarskich, poniewa
zachlapanie zapraw  p aszcza bramy i prowadnic mog oby spowodowa  ich 
uszkodzenie. Odpowiednia wysoko  nadpro a to 10–22 cm 
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Monta  bram
Monta   najlepiej zleci  ekipie dystrybutora, u którego by a kupio-

na. Przed jej dostarczeniem dystrybutor zwykle wysy a pracowni-

ka, aby oceni , czy otwór jest prawid owo przygotowany, i sprawdzi

jego wymiary. 

Koszty
Ceny bram zale  od rodzaju, rozmiaru, wyko czenia, a tak e np. od 

tego, czy kolor bramy mie ci si  w standardowej palecie. Warto kupo-

wa  bramy w rozmiarach, które wybrany producent czy dystrybutor 

okre la jako standardowe, bo wtedy s  najta sze.

Segmentowe kosztuj najcz ciej mi dzy 2500 a 5000 z . W su-

permarketach mo na kupi  markowe bramy segmentowe z nap dem

w cenie 1900 z . Bramy o wi kszych rozmiarach, np. 450 × 270 cm 

lub 500 × 250 cm, kosztuj 7000–8000 z .

Uchylne kosztuj  zazwyczaj od 900 do 2500 z . Wyst puj  te

w wersach dro szych – podra a je nap d, wyko czenie, a tak e ocie-

plenie. Kosztuj  wtedy od 4000 do 6000 z .

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: niewymagana

 Bramy uchylne montuje si  w wietle otworu, ale wtedy po otwarciu bra-
ma zmniejsza wysoko  gara u ok. 20 cm. Mo na równie  montowa  tu
za otworem, co pozwala zaoszcz dzi  10 cm szeroko ci i 5 cm wysoko ci 
wjazdu w porównaniu do pierwszego sposobu. ciany gara u musz  by
wyko czone, ale przed zamontowaniem bramy nie powinno si  uk ada  po-
sadzki, poniewa  próg bramy trzeba zabetonowa  w gara owej pod odze. 
Nadpro e powinno mie  wysoko  min. 7 cm, je li montujemy bram
w otworze, i 10 cm, je li za otworem

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

 Bram  rolowan  montuje si  w gara u ca kiem wyko czonym, po czym 
nie wolno wykonywa  prac tynkarskich, poniewa  zachlapanie prowadnic 
mo e prowadzi  do ich uszkodzenia. Monta  mo na rozpoczyna  dopiero, 
gdy ciany i posadzka ca kowicie wyschn . Nadpro e musi mie  co najmniej 
30 cm wysoko ci

 Ram  skr con  z czterech profili 
ustawia si  pionowo, dok adnie wyrów-
nuje i unieruchamia w pozycji monta-
owej, a nast pnie do pod ogi przy-

twierdza rubami i dyblami, a boczne 
profile ramy przymocowuje si  do cia-
ny gara u, przykr caj c k townik

 Segmenty prowadzone s  na rol-
kach z tworzywa sztucznego, a rolki 
mocuje si  do uchwytów przykr co-
nych do zawiasów zewn trznych

 Ca  ram  – profile górne i szyn
ko cow  – mocuje si  do cian za po-
moc  wysuwanego profilu, nast pnie 
prowadnice podwiesza si  za pomo-
c  wcze niej zamocowanego uchwy-
tu, a dyble wkr ca si  do stropu

 Segmenty czy si  ze sob  bla-
chowkr tami i odpowiednio ukszta -
towanymi zawiasami w miejscu, 
w którym znajduj  si  wcze niej 
przygotowane fabrycznie otwory

 Uruchamia si  próbnie bram
i okre la odpowiedni naci g spr -
yn, który umo liwia zrównowa e-

nie jej ci aru

 Link  stalow cz c  bram  ze 
spr ynami mocuje si  na dolnym seg-
mencie przy rolce. Próbne otwarcie i za-
mkni cie bramy poka e nam, 
czy naci g linki wymaga dalszej regula-
cji. Je li jest prawid owy, brama otwar-
ta do po owy powinna si  zatrzyma
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Rolowane nie s  tak bardzo popularne jak 

pozosta e typy bram, poniewa  s  najdro sze 

– wszystkie maj  ju  automatycznie zainsta-

lowany nap d i zazwyczaj kosztuj  mi dzy 

4000 a 10 000 z .

Nap dy osobno kupione kosztuj

700–1800 z , ale zazwyczaj bram  kupuje 

si  ju  z nap dem i wtedy jego cena wcho-

dzi w sk ad ceny bramy i nie jest wyszcze-

gólniana. Przyk adowo bramy segmentowe 

z nap dem kosztuj  od 2000 do 6000 z . Nie 

op aca si  kupowa  najpierw bramy, a potem 

– np. za pó  roku – nap du, poniewa  kupio-

ny osobno jest dro szy ok. 20–30% od takie-

go w zestawie.

Koszt monta u bram wynosi zazwyczaj 

10–20% jej warto ci, a koszt monta u nap du 

ok. 20% jego warto ci.  

Automatyka do bram
Aby by o nam wygodniej, warto wyposa-

y  bram  gara ow  w nap d elektryczny. 

Na dobór nap du ma wp yw wiele czynni-

ków: rodzaj bramy, jej wymiar, ci ar oraz 

cz stotliwo  u ytkowania. Nale y zwróci

uwag , jakie w a ciwo ci techniczne ma na-

p d, czyli jaka jest jego pr dko  otwierania, 

czy zapewnia on niezawodne i bezpieczne 

u ytkowanie, jaka jest oferta akcesoriów do-

datkowych, pozwalaj cych na dostosowanie 

sposobu otwierania bramy do potrzeb u yt-

kownika.

Wybieraj c nap d do bramy gara owej, 

warto sprawdzi , czy zosta  on przetesto-

wany i certyfikowany na zgodno  z wymo-

gami normy europejskiej 13241-1 z zakre-

su bezpiecze stwa. Przed przypadkowym 

przytrza ni ciem w bramach z nap dem

zabezpiecza mechanizm automatycznego 

od czenia, który powoduje, e brama po 

napotkaniu przeszkody natychmiast zatrzy-

muje si . Innym elementem, który sprawia, 

e czujemy si  bezpieczniej, jest automa-

tyczne ryglowanie bramy w szynie nap du. 

Podczas zamykania brama automatycznie 

si  rygluje, co bardzo skutecznie zabezpie-

cza przed podwa-

eniem. Ten system 

ryglowania jest me-

chaniczny, a wi c

dzia a tak e w razie 

braku pr du. 

zny, a wi c

dzia a tak e w raz

braku pr du.

 Nap d z szyn  jezdn .
D ugo  szyny dobiera 
si  do wymiarów gara u

Wybieramy bram
Podczas wyboru bramy gara owej warto 

zwróci  uwag  na kilka spraw:

 jak du o miejsca mo e zaj : brama uchyl-

na jest do  tania i atwa w monta u, jednak 

otwieraj c si , wysuwa si  na zewn trz gara u; 

aby swobodnie otworzy  tak  bram , nale y za-

parkowa  oko o 1 do 2 metrów od gara u. Brama 

uchylna mo e okaza  si  niewygodna, gdy do 

gara u wje d a si  z ulicy albo gdy podjazd do 

gara u jest bardzo krótki. Nieco dro sze s  bra-

my segmentowe i rolowane, ale do ich otwarcia 

nie jest wymagane dodatkowe miejsce.

 czy jest ocieplona: skrzyd o bramy nie-

ocieplonej sk ada si  ze stalowego stela a

pokrytego blach . Skrzyd o bramy ocieplonej 

ma od strony wewn trznej dodatkow  blach ,

a w rodku materia  termoizolacyjny – najcz -

ciej styropian. Brama gara owa ocieplona jest 

dro sza – warto j  jednak wybra , gdy mamy 

ocieplony gara  – na pewno oszcz dzimy wte-

dy na kosztach ogrzewania.

 drzwi w bramie: planuj c w gara u, poza 

miejscem na samochód, np. podr czny sk ad

narz dzi ogrodniczych, warto zamontowa

bram  wyposa on  w drzwi – uniknie si  wte-

dy otwierania ca ej bramy.

 do wietlenie – wybieraj c bram , mo -

na wybra  tak , która wpuszcza do wn trza 

troch wiat a dziennego dzi ki zamontowa-

nym wietlikom. Najcz ciej wykonane s  one 

z akrylu lub poliw glanu. Materia  ten jest od-

porny na uderzenia.

 otwieranie za pomoc  pilota: jest wy-

godniejsze, chocia  dro sze.  

warto wybra  bram : znanego producenta, 

który w naszej okolicy ma autoryzowanych wy-

konawców i serwisantów, mo na wtedy liczy

na szybk  pomoc w przypadku problemów.

 Warto naby  bram  z mechanizmem automatycz-
nego od czania: gdy zamykaj ca si  brama napotka 
nag  przeszkod , natychmiast si  zatrzyma 

 Bramy segmentowe s  szczelniesze od uchyl-
nych, dlatego dobrze sprawdzaj  si  w gara ach 
ogrzewanych

fo
t.

 F
a

a
c

fot. Faac

fo
t.

 K
ri

s
p

o
l

fo
t.

 K
ri

s
p

o
l



Wymiana bramy gara owej

BUDUJEMY DOM 11–12/2010 163

INFO RYNEK Ile kosztuje brama gara owa i automatyka do bram?

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brut to – 

CAME 22 836 99 20 www.came.pl
DEMIT 58 306 98 54 www.demit.pl
FAAC 22 814 14 22 www.faac.pl
HÖRMANN 61 819 73 00 www.hormann.pl 
KRISPOL 61 438 84 53 www.krispol.pl 

MIROLA 32 221 57 50 www.mirola.pl 
NICE 22 759 40 00 www.nice.pl 
NORMSTAHL 22 771 88 92 www.normstahl.com.pl 
WI NIOWSKI 18 447 71 11 www.wisniowski.pl 

BRAMA UCHYLNA BRAMA SEGMENTOWA

Krispol, model MISTRAL (K2 RC), materia :

segmenty bramy z blach stalowych,  wype -

nienie: bezfreonowa pianka poliuretanowa 

nap d: szynowy, sterowanie nadajnikiem ra-

diowym, kolor: bia y, br zowy, dekory drewna

gwarancja: 5 lat

2022 z *

AUTOMATYKA DO BRAM

*cena brutto bez nap du z 7% VAT *cena brutto z nap dem z 7% VAT
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J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

Uwaga! Stosuj c nap d do bramy w gara-

u bez drugiego wej cia, nale y pami ta

o wyposa eniu nap du w awaryjne otwie-

ranie bramy od zewn trz, które umo li-

wi dostanie si  do gara u np. w razie awa-

rii pr du. 

Je li gara  nie jest pod czony do sie-

ci energetycznej nie trzeba rezygnowa

z wygody posiadania bramy z nap dem. 

Umo liwia to nap d z przeno nym aku-

mulatorem. Mo na go atwo transportowa

i na adowa  w ci gu kilku godzin: akumu-

lator aduje si adowark  pod czon  do 

gniazda sieciowego. Uzupe nieniem mo e

by  bateria solarowa, któr atwo montuje 

si  do ciany lub na dachu gara u. 

Bezpieczna brama 
gara owa
W gara u bez instalacji alarmowej stosu-

je si zamki z klamk  obrotow  i ryglem,

który zwykle zatrzaskuje si  po zamkni ciu. 

Dobrym zabezpieczeniem jest te zamek 

uruchamiany pilotem oraz nap d z bloka-

d  dociskow , która zapobiega podwa e-

niu bramy. W bramach rolowanych mo na 

zamontowa blokad  antyw amaniow

na wale nawijaj cym. Zabezpieczenia an-

tyw amaniowe warto zastosowa  nie tyl-

ko w bramie, ale te  w drzwiach do gara-

u i do domu: powinny to by  drzwi klasy 

C, z o cie nic  solidnie zakotwion  w cia-

nie. Drzwi powinny mie  zamek rygluj cy

skrzyd o w wielu punktach.

 Podwójna uchylna brama gara owa (a). Dwie poje-
dyncze bramy gara owe (b). Je li wa ne s  koszty, le-
piej wybra  jedn  szerok , bo jest ta sza ni  dwie po-
jedyncze. Z bramami uchylnymi jest odwrotnie – dwie 
pojedyncze s  ta sze ni  jedna du a. Je li wa ne jest 
zredukowanie do minimum strat ciep a przez bram ,
bo np. gara  jest ogrzewany i po czony z domem, 
to lepiej wybra  dwie mniejsze bramy, by ograniczy
wyzi bianie si  gara u podczas parkowania i wyje -
d ania samochodem.

2,3 m

2 m

szeroko ci i 

Minimalne wymiary bram gara owych 

na jeden samochód to  

wysoko ci
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BRAMA ROLOWANA

*cena brutto bez nap du z 7% VAT *z 7% VAT

Normstahl, model EUROFLAIR, materia :

blacha stalowa, nap d: Ultra, kolor: upek 

grafitowy, gwarancja: 10 lat

4782 z

Wi niowski, model BR 77E, materia : profi-

le aluminiowe wype nione bezfreonow  piank

poliuretanow , nap d: w standardzie, si ownik 

rurowy, kolor: m.in. 7 standardowych, gwaran-

cja: 2 lata

2418 z *

Hörmann, model RollMatic, materia : profi-

le aluminiowe wype nione utwardzon  pian-

k  poliuretanow , kolor: m.in. bia y, rubinowy, 

granatowy stalowy, ciemnozielony, nap d:

RollMatic, gwarancja: 10 lat

5223 z * *cena nie zawiera szyny przenosz cej nap d

Came, model Zestaw VER 900, si ownik 

z p yt  steruj c , zestaw do zautomatyzowa-

nia uchylnych i segmentowych bram, gara o-

wych, gwarancja: 2 lata

621 z *

Hörmann, model Pearl 75, materia : stal 

ocynkowana, kolor: bia y, br zowy, gwaran-

cja: 10 lat

829 z *
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