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WYBIERAMY I KUPUJEMY

Wybieramy
Ok. 1000 z  – bramy rozwierane

Najprostsza i najta sza. Taka brama sk ada si  z zwykle z dwóch skrzyde  zawieszo-

nych w o cie nicy na zawiasach i otwieranych na zewn trz gara u. Konstrukcja i po-

szycie najcz ciej s  stalowe, cho  stosuje si  te  poszycia z paneli PVC lub drewna.

Bram  rozwieran  mo na zamontowa  pod warunkiem, e przed gara em jest na to 

do  miejsca: otwarte skrzyd a, które maj  przeci tnie 1–1,5 m szeroko ci, musz  si  mie-

ci  na podje dzie, a do tego trzeba doli-

czy  jeszcze d ugo  samochodu,tak by 

mo na by o bez problemu zaparkowa , nie 

tamuj c ruchu. S  jeszcze inne 

niedogodno ci: zim  trzeba sprz ta

z podjazdu nieg, aby dosta  si  do gara u. 

Cho  jest to mo liwe, bram rozwieral-

nych raczej nie wyposa a si  w nap d, bo 

to zwi kszy oby ich koszt prawie dwu-

fot. Wi niowski

Po ile bramy?

WYBIERAMY 

I KUPUJEMY

Bramy

gara owe

Aleksandra Ku mierczyk

Czego wymaga  od bramy? 

Powinna dobrze wygl da ,

atwo si  otwiera , ale te

skutecznie chroni  przed 

w amaniem i nie zabiera  za 

wiele miejsca, a wszystko to 

– za rozs dn  cen .

Wymiary
Bramy maj  standardowe wymiary (tab. 1) 

– i takie s  najta sze, cho  nie ka dy produ-

cent za standard uwa a to samo. Dlatego za-

nim wybierze si  konkretn  firm , warto do-

pyta , za jakie wymiary ka e sobie dop aci .

Mo e chodzi  o niema e sumy: niekiedy na 

nietypowy wymiar trzeba wyda  nawet 50% 

wi cej. Warto te  czasem poszuka  producen-

ta lub dystrybutora, który za niestandardowe 

wymiary nie pobiera dodatkowych op at, ale 

takie oferty nie zdarzaj  si  cz sto.
Dwuskrzyd owa brama rozwieralna najcz ciej 

nie jest wyposa ana w nap d, dlatego mo e by  tro-

ch  niewygodna w u ytkowaniu

fo
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krotnie, a wi c brama taka jest zwykle ma o wygodna w u ytko-

waniu – zw aszcza dla osób starszych lub niepe nosprawnych.

1500–3000 z  – bramy uchylne

atwe w obs udze, lekkie i nie za drogie. Brama taka jest osadzo-

na w o cie nicy z profili stalowych. Otwiera si  j  tak, e naj-

pierw jej dolna cz  wysuwa si  ok. 1 m na zewn trz, a potem 

wraz z obrotem wsuwa si  pod sufit. Bramy uchylne mo na zatem 

stosowa  na dzia kach o odpowiednio d ugim podje dzie, na któ-

rym da si  zaparkowa  co najmniej 1 metr od wjazdu do gara u. 

Bram  uchyln  mo na zamontowa  na dwa sposoby:

w otworze – wtedy odleg o  pomi dzy górn  kraw dzi  otwo-

ru a sufitem powinna wynosi  co najmniej 7 cm;

za otworem – wtedy odleg o  ta powinna wynie  co najmniej 

10 cm.

Bram  uchyln  mo na wyposa y  w nap d montowany pod su-

fitem lub na skrzydle bramy od wewn trz. 

2000–7000 z  – bramy segmentowe

S  funkcjonalne, ale co najmniej dwa razy dro sze od bram roz-

wieranych (2000 z  to koszt najprostszych modeli). Segmenty 

bramy – z ocynkowanych profili stalowych – po czone s  za-

wiasami i zabezpieczone uszczelkami, które chroni  przed desz-
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Brama segmentowa 

boczna

odleg o  mi dzy bram  a cian , w kierunku 

której przesuwa si  brama, musi wynie

ok. 40–45 cm, odleg o  mi dzy bram  a dru-

g cian  wystarczy, e b dzie mia a 5 cm

aby wej  do 

gara u, wystarczy 

tylko cz ciowo 

otworzy  bram

brama zbudowana z po czonych 

pionowych segmentów, które przesu-

waj  si  po rolkach umieszczonych 

w prowadnicach przytwierdzonych do 

pod ogi, nadpro a i ciany gara u

bram  mo na 

chowa  za spe-

cjaln ciank ,

trzeba jednak 

pami ta  o tym, 

e zmniejszy ona 

szeroko  gara u

Brama uchylna

po otwarciu 

brama ogra-

nicza wyso-

ko  gara u

brama otwiera 

si  do góry – jej 

dolna cz  wy-

suwa si  na ze-

wn trz, dlatego 

podczas otwie-

rania zajmuje 

miejsce na pod-

je dzie, je li za-

montuje si  j

w wietle otwo-

ru, zw zi si  sze-

roko  wjazdu 

o 17–20 cm

brama osadzona jest w stalowej o cie ni-

cy, montowanej do cian wewn trz gara u al-

bo w wietle o cie nicy; po profilach bocznych 

o cie nicy przesuwa si  mechanizm unosz -

cy bram



Poprosili my kilka firm o wycen  swoich najpopularniej-
szych rodzajów bram gara owych o wymiarach wjazdu 
2,5 × 2 m. Najwi cej dostali my wycenionych bram seg-
mentowych. Tylko jedna firma przys a a nam wycen  bra-
my rozwieralnej i tylko jedna uchylnej. Niektóre firmy po-
da y nam ceny bramy wraz z nap dem (nie podaj c ceny 
samego nap du), inne bez nap du (do takiej wyceny nale-
y wi c doliczy  oko o 1–1,5 tys. z  za nap d).

2440 z (cena bez nap du)

KRISPOL

model: MISTRAL (K2 RC)
materia : segmenty z blach stalowych 
ocynkowanych ogniowo i powlekanych 
poliestrem, wype nione bezfreonow
piank  poliuretanow  grubo ci 40 mm, 
konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo
kolor: bia y lub br zowy, powierzchnia 
woodgrain lub g adka
nap d: szynowy, sterowanie nadajnikiem 
radiowym 
(Nice, 
Beninca, 
Marantec, 
Somfy)
gwarancja:

5 lat

2635 z (cena bez nap du)

KRISPOL

model:  PASAT (K2 RS)
materia : segmenty z blach stalowych 
ocynkowanych ogniowo i powlekanych po-
liestrem, wype nione bezfreonow  piank
poliuretanow  grubo ci 40 mm, konstruk-
cja stalowa ocynkowana ogniowo
kolory: bia y lub br zowy, przet oczenia po-
ziome szerokie, powierzchnia woodgrain 
lub g adka
nap d: szynowy, sterowanie nadajni-
kiem radio-
wym (Nice, 
Beninca, 
Marantec, 
Somfy)
gwarancja:

5 lat 

1890 z (cena bez nap du)

WI NIOWSKI

model: UniPro
materia : panele grubo ci 40 mm z bla-
chy stalowej ocynkowanej, wype nione 
bezfreonow  piank  poliuretanow
kolor: 210 kolorów z palety RAL, 13 drew-
nopodobnych, bia y, br zowy, antracyt
nap d: Optimum, Optimum Eko
gwarancja: 2 lata

4868 z (cena z nap dem)

NORMSTAHL

model: segmentowa górna automatyczna 
EUROSTYLE
materia : panele z ocynkowanej blachy 
stalowej, wype nione piank  poliuretano-
w  grubo ci 40 mm
kolor: w standardzie 13 kolorów z palety 
RAL i 13 oklein 
w dekorze imi-
tuj cym drew-
no lub kamie ,
za dop at  do-
wolny kolor 
z palety RAL 
lub NCS
nap d: Ultra
gwarancja:

10 lat

3385 z (cena z nap dem)

HÖRMANN 

model: RenoMatic 75
materia : segmenty stalowe ocynkowane 
ogniowo, wype nione piank  poliuretanow
(bez freonu)
kolor: bia y w strukturze silkgrain, drew-
nopodobna okleina decograin  w kolorze 
golden oak 
i dark oak 
oraz okleina 
decograin  
w kolorze ti-
tan metalic
nap d: 

ProMatic
gwarancja: 

10 lat

2134 z (cena bez nap du)

LEGBUD GARGULA

model: FUTURE
materia : skrzyd o grubo ci 40 mm z pane-
li z blachy ocynkowanej grubo ci 0,5 mm, 
wype nione piank  poliuretanow , od stro-
ny zewn trznej faktura imituj ca drewno 
lub g adka, wszystkie elementy zabezpie-
czone antykorozyjnie
kolor: bia y, br zowy, za dop at  z oty 
d b, orzech oraz maho
nap d: opcja dodatkowa 
gwarancja: 1 rok
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BRAMY SEGMENTOWE

czem i wiatrem. Najcz ciej stosuje si  takie bramy 

otwierane do góry, ale warunkiem jest odpowied-

nio wysokie nadpro e gara u. Mniej popularne s

bramy segmentowe otwierane w bok – na cian

gara u – polecane do niskich gara y. Warto pa-

mi ta  o tym, e cian , na któr  otwiera si  bra-

ma trudniej zagospodarowa , nie b dzie mo na 

na niej ustawi  rega ów, wiesza  pó ek ani haków 

na rowery.

Na bram  segmentow  nie trzeba miejsca przed 

gara em. Montuje si  j  za otworem wjazdowym, 

wi c mo e on mie  dowolny kszta t (nawet uko-

wy) i niestandardowe wymiary, bo mo na wybra

dwa segmenty, ale mo na te  i sze .

Bram  segmentow  wyposa a si  w ka dy ro-

dzaj nap du:

górn  – w nap d zawieszany pod sufitem, który 

czy si  ze skrzyd em ruchomym ramieniem;

boczn  – w nap d montowany tu  nad nadpro-

em lub na cianie bocznej; nap d (silniejszy ni

górny) musi mie  specjalne rami , które umo liwi 

ci gni cie bramy.

4000–10000 z  – bramy rolowane

S  najdro sze, bo maj  do  skomplikowany mecha-

nizm podnosz cy i s  zawsze sprzedawane z nap -

dem elektrycznym.  

Brama rolowana sk ada si  z w skich listewek 

aluminiowych lub stalowych i dzia a podobnie 

jak roleta okienna: listewki s  unoszone i za po-

rednictwem ci g a nawijaj cego si  na wa  cho-

waj  si  wewn trz lub w kasecie na zewn trz ga-

ra u.

Bramy rolowane s  bardzo wygodne w u ytko-

waniu – atwo si  uruchamiaj  i nie zajmuj  miej-

sca przed gara em, ale w czasie awarii zasilania 

otwieranie ich wymaga si y, poniewa  s  ci kie. 

Mo na je montowa  w otworach o nietypowych 

kszta tach. 

Brama segmentowa górna. Najcz ciej segmenty wykonane 

s  z odpornej na korozj  stali ocynkowanej, poszycie – z blachy 

pokrytej farb  lub oklein  drewnopochodn

fo
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REKLAMA

Kupujemy
Wybór rodzaju bramy gara owej to nie koniec. Przed podj ciem osta-

tecznej decyzji warto rozwa y  poni sze kwestie:

1. Wybór producenta. Warto dok adnie przeszuka  strony interneto-

we, porówna  oferty kilku albo nawet kilkunastu producentów i sku-

pi  si  na ró nicach. Mo na te  poczyta , co pisz  internauci na fo-

rach dyskusyjnych, ale trzeba pami ta , e informacje z tego ród a

nie zawsze s  wiarygodne. Lepiej zatem pyta  o rekomendacje znajo-

mych lub osoby, które w ostatnim czasie montowa y bram  gara o-

w . Najbezpieczniej jest oczywi cie zdecydowa  si  na renomo-

wan  firm , bo taka – szanuj c swe dobre imi  – nie sprzeda nam 

kota w worku. 

2. Ocieplenie. Bramy z ociepleniem s  20–40% dro sze od nie-

ocieplonych, zatem owego dodatkowego wydatku warte s  przede 

wszystkim gara e ogrzewane albo granicz ce ze cian  domu. Na 

ocieplenie u ywa si  pianki poliuretanowej, polistyrenu ekstrudo-

wanego lub styropianu.

Brama rolowana

prowadnice montuje si

po obu stronach otworu

po bokach 

potrzeba 

minimum

10 cm

zbudowana z profili aluminiowych 

najcz ciej wype niona piank  po-

liuretanow

odleg o  mi -

dzy górn  kra-

w dzi  otworu 

a sufitem po-

winna wynie

18–35 cm

brama zwi-

ja si  na wa

umieszczo-

ny wewn trz 

albo na ze-

wn trz ga-

ra u

 Najpopularniejsze s  bramy w kolorze bia ym.  Za ka dy kolor inny ni
standardowy trzeba dop aci . Warto wybiera  taki, który pasuje do okien lub 
dachu i dobrze komponuje si  z ca o ci

fo
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3. Dodatkowe drzwi do gara u. Za dodatkow

dop at  mo na zamówi  wmontowane w bramie 

drzwi zwane serwisowymi. Sprawdz  si  wtedy, 

gdy na wej cie do gara u nie ma miejsca w bry-

le domu. Drzwi warto dobra  kolorem lub oklein

do koloru bramy.

4. Przeszklenia. Przydadz  si , je li z gara u ko-

rzysta si  w czasie dnia, bo wtedy nie trzeba b -

dzie zapala  w nim wiat a i je li w gara u nie ma 

okna. W bramach nieocieplonych przeszklenia 

s  najcz ciej z trzymilimetrowych pojedynczych 

szyb akrylowych, a w bramach ocieplonych 

– z szyb grubo ci co najmniej 30 mm. Okna do 

bram gara owych dost pne s  w wielu wzorach, ko-

lorach i kszta tach, ale warto je dobiera  z rozwa-

g , uwzgl dniaj c wygl d i charakter ca ego domu.

5. Kolor. Standardem s  bramy w odcieniach br -

zu i bieli, ale mo na te  znale  takie, które maj

kolor b kitu lub czerwieni – zwykle ok. 20% dro -

sze. Mo na te  zamówi  bram  pomalowan  na 

wybrany kolor. Lepiej kupowa  bram  w kolorach 

dopasowanych do elewacji i detali, a nie ekspono-

wa  nietypowej kolorystyk  czy wyko czeniem. 

Zazwyczaj brama nie jest zbyt dekoracyjna, a nie 

da si  jej ukry , bo najcz ciej jest usytuowana od 

frontu, gdy  tak jest najwygodniej.

6. Nap d. Jest ju  niemal standardem (nie dotyczy 

to tylko bram rozwieranych), ale nie zawsze jest 

wliczony w cen . Tego zakupu nie warto odk ada

na pó niej, bo po roku czy dwóch zapewne b dzie 

dro ej: ponownie b dzie  trzeba wzywa  ekip

monta ow , trudniej te  b dzie uzyska  rabat. 

7. Zabezpieczenia. Do ochrony przed przytrza-

ni ciem mo na kupi  sprz g o bezpiecze stwa 

i fotokomórki: tak wyposa ona brama zatrzymuje 

si  automatycznie, je li w polu swojego dzia ania 

2938 z

LEGBUD GARGULA

model: LG-77 
materia : p aszcz z profili aluminiowych 
LG-77 wype nionych piank  poliuretanow
bezfreonow , aluminiowe prowadnice 
kolor: ciemny br zowy, br zowy, bia y
nap d: w standardzie sterowanie przyci-
skiem góra-dó
gwarancja: 1 rok

6478 z

HÖRMANN

model: RollMatic
materia : profile aluminiowe wype nione 
utwardzon  piank  poliuretanow  (bez 
freonu), z wbudowanymi kotwami prze-
ciwwiatrowymi
kolor: bia y, rubinowy, granatowy stalowy, 
ciemnozielony, szary, br zowy, czarny, 
bia e aluminium 
oraz okleiny 
drewnopodobne 
nap d: 

RollMatic 
(wyposa enie 
standardowe)
gwarancja:

10 lat

2530 z (cena z nap dem)

WI NIOWSKI

model: BR-77e
materia : profile aluminiowe wype nione 
bezfreonow  piank  poliuretanow
kolor: 7 kolorów standardowych
nap d: si ownik rurowy w standardzie
gwarancja: 2 lata 

240 z

WI NIOWSKI

model: jedno- lub dwuskrzyd owa
materia : skrzyd a z kszta towników stalo-
wych zamkni tych ocynkowanych, poszycie 
– blacha stalowa ocynkowana profilowa-
na – trapez T-10 w uk adzie pionowym lub 
poziomym
kolor: 10 kolorów standardowych (br zowy, 
ciemnobr zo-
wy, popielaty, 
bia y, srebrny, 
bordo, ceglasty, 
oliwkowy, z oty 
d b, orzech)
nap d: tylko 
wersja r czna
gwarancja: 2
lata
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BRAMY ROLOWANE

945 z (cena bez nap du)

HÖRMANN

model: Pearl 75
materia : stal ocynkowana
kolor: bia y, br zowy
nap d: ProMatic  – cena od 1090 z
gwarancja: 10 lat

1080 z (cena bez nap du)

WI NIOWSKI

model: Komfort
materia : konstrukcja z kszta towników 
stalowych zamkni tych ocynkowanych, 
poszycie – blacha stalowa ocynkowana 
profilowana – trapez T-10
kolor: 10 kolorów standardowych: br -
zowy, ciemnobr zowy, popielaty, bia y, 
srebrny, bor-
do, ceglasty, 
oliwkowy, 
z oty d b,
orzech
nap d:

Optimum, 
Optimum 
Eko
gwarancja:

2 lata

BRAMY UCHYLNE

BRAMA ROZWIERNA               BRAMA ROLOWANA

 Nap dy s  uniwersalne – pasuj  do wszystkich rodza-
jów bram, a tak e s  wykonane tak, by mo na je by o ste-
rowa  tym samym nadajnikiem, którym uruchamia si
bram  wjazdow , rolety czy alarm

fo
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wykryje przeszkod . Niektóre modele wy-

posa one s  w mechanizm, który spowal-

nia bram  tu  przed jej zamkni ciem lub 

otwarciem. 

Oprócz tego, e brama musi by  bez-

pieczna dla u ytkowników, powinna tak-

e by  zabezpieczona przed w amaniem. 

Powinna mie  okre lon  klas  odporno-

ci na w amanie, a nie tylko atestowany za-

mek. W sprzeda y s  równie  uruchamiane 

pilotem zamki o bardzo licznych kombina-

cjach kodów, co utrudnia ich z amanie. 

8. Ceny. W obr bie omówionych grup mog

si  znacznie ró ni : na przyk ad od mo -

na kupi  bram  segmentow  za 2 tys. z ,

ale te  za 15 tys. z . Warto poszuka  pro-

mocji, zapyta  o firmy, które oferuj  bramy 

wraz ze stolark  okienn  – nie do , e za-

p acimy mniej, b dziemy mie  pewno , e

ca o  dobrze ze sob  harmonizuje. W ce-

nie bramy czasami zawarta jest ju  us uga 

monta u, a je li jest inaczej, nie powinna 

ona kosztowa  wi cej ni  10–20% war-

to ci bramy. Niektórzy producenci poda-

j  przybli ony koszt monta u, mieszcz cy 

si  w przedziale od 500 do 1 tys. z . Jeszcze 

inni ustalaj  go indywidualnie zale nie od 

rozmiarów bramy. 

 Brama do gara u na dwa samochody. Je li gara  jest ocieplony, a z samochodów korzysta si  w ró nych 
godzinach, lepiej zamontowwa  dwie mniejsze  bamy, ni  jedn  wi ksz . Ograniczy si  wtedy straty ciep a

 Je li chce si  mie  gara  o ukowym zako czeniu, najlepiej wybra  bram  segmentow  boczn . Taka 
brama polecana jest te  do ma ych gara y. Warto jednak pami ta  o tym, e w tego typu rozwi zaniach, 
jedn  ze cian trzeba b dzie zostawi  niezagospodarowan

Segmentow  – po wyko czeniu gara u, 

otynkowaniu cian i u o eniu posadzki.

Uchyln  – w gara u z wyko czonymi cia-

nami, ale je li ma by  usytuowana w wiet-

le otworu, nie nale y przed monta em tyn-

kowa  o cie a otworu wjazdowego.

Rolowan  – po przeprowadzeniu wszel-

kich prac wyko czeniowych i po wyschni -

ciu posadzki.

Rozwieraln  – na ka dym etapie budowy.

Ka da firma w standardzie mo e oferowa

inny zestaw akcesoriów.  Trzeba dok adnie 

dopyta , za co zap acimy dodatkowo. Warto 

si  te  zastanowi , czy wszystkie dodatki s

nam potrzebne. 

Czasami zap acimy dodatkowo za ocieplenie, 

drzwi serwisowe,  drzwi boczne, przeszkle-

nia, podwójne ryglowanie, metalowe klamki. 

Innym razem w wyposa eniu standardowym 

zajd  si  fotokomórki, zabezpieczenia przed 

przytrza ni ciem palców, p kni ciem spr -

yn, zerwaniem linki czy opadni ciem bra-

my. Niektórzy w cenie bramy oferuj  hamulce 

bezpiecze stwa czy uszczelki, które gwaran-

tuj  mniejsze straty ciep a. Prawie ka dy za-

yczy sobie dodatkow  kwot  za czujniki linii 

papilarnych czy pilot samochodowy monto-

wany do gniazda zapalniczki.

Kiedy montowa
bram ?

Co w standardzie, 
a co nie?

Rodzaj bram Szeroko  [m] Wysoko  [m]

Segmentowe 1,9–3 2–5,5

Rolowane 1,8–11 do 9

Rozwieralne 3 2–2,2

Uchylne 3 2,3

Tabela 1. Standardowe wymiary bram gara owychTabela 1. Standardowe wymiary bram gara owych
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od 3 do 7 tys. z

Najpopularniejsze bramy segmentowe 

z nap dem i monta em kosztuj

w zale no ci od wymiaru

fo
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