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Czas wymieni  star  bram  gara ow .

Nowa powinna by  oczywi cie bardziej 

funkcjonalna, ale... co to znaczy? 

Czy ma by  uchylna, czy mo e segmentowa 

albo rolowana? Czy zdecydowa  si  na 

nap d automatyczny? 

A mo e przy okazji dokupi  nowe drzwi 

do domu w takiej samej stylistyce? 

REMONT/MODERNIZACJAREMONT/MODERNIZACJA

Wymiana bramy 
gara owej

Olimpia Wolf

Wygodna
bo... nowabo... nowafot. Krispol

Nie tylko na takie pytania warto sobie odpowie-

dzie . Wymieniaj c 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 wielko ci 

nowej bramy. 

Przygotowania do monta u
Brama segmentowa lub rolowana. Otwór do 

zamontowania takiej bramy powinien by  wy-

ko czony, a ciany wewn trzne gara u, do któ-

rych brama b dzie montowana – wyrównane 

i g adkie. Po zamontowaniu bramy nie nale y

ju  wykonywa  obróbek tynkarskich, poniewa

zachlapanie zapraw  p aszcza bramy i prowad-

nic mog oby spowodowa  ich uszkodzenie.

Brama uchylna. Przygotowania zale  od 

sposobu monta u. Je li brama ma by  monto-

wana w otworze, to trzeba go pozostawi  w sta-

nie niewyko czonym (wyka cza si  go dopiero 
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po zamontowaniu bramy). Je eli brama ma 

by  zamontowana za otworem, ciana wokó

niego (od rodka gara u) powinna by  wy-

równana i wyko czona.

Niezale nie od wybranego sposobu mon-

ta u bramy uchylnej, trzeba przygotowa

w posadzce miejsce na próg, a zatem sku

posadzk . Z regu y czynno  t  wykonuje 

ekipa montuj ca bram .

Uwaga! Na czas wykonywania obróbek 

tynkarskich bram  powinno si  zabezpie-

czy  foli .

Wielko  bramy
Brama gara u na samochód osobowy powinna 

mie  minimum 225 cm szeroko ci i 187,5 cm 

wysoko ci w wietle otworu; szeroko  bramy 

do gara u dwustanowiskowego powinna wy-

nosi  minimum 500 cm, a najlepiej 600 cm. 

Bram  najlepiej kupi  w standardowych wy-

miarach, a je li otwór gara owy do takiej nie 

pasuje, mo na go troch  poszerzy  lub zw zi .

Wprawdzie dystrybutorzy sprzedaj  równie

bramy o niestandardowych wymiarach, ale s

one dro sze o 20–50%. Jakie s  standardowe 

wymiary bram konkretnych producentów? 

O to najlepiej zapyta  lokalnych dystrybuto-

rów – ch tnie udziel  takiej informacji telefo-

nicznie, mo na te  j

znale  na ich stro-

nach internetowych. 

Bram  dopasowu-

je si  do istniej ce-

go otworu gara owe-

go: trzeba wi c zna

wymiary podane na 

rysunku powy ej.

Ocieplona 
czy nie?
Je li gara  jest wol-

no stoj cy i nieogrze-

wany, mo na kupi

bram  nieocieplan .

Do gara u ocieplanego, wbudowanego w bry-

 domu, powinno si  zamontowa  bram  ocie-

plan . Jest 20–40% dro sza, ale ten wyda-

tek szybko si  zwróci, bo ocieplenie uchroni 

przed stratami energii. Bramy segmentowe 

i rolowane sprzedawane s  w wersjach ocie-

planych lub nieocieplanych i ju  zamonto-

wanych nie da si  ociepli .

Materia em termoizolacyjnym jest zazwy-

czaj polistyren ekstrudowany, pianka poli-

uretanowa lub we na mineralna. 

Komfort u ytkowania
Komfort u ytkowania bramy zale y od tego, 

jakie udogodnienia w niej zastosujemy.

Wi kszo  bram segmentowych i rolowa-

nych sprzedawana jest z nap dem elektrycz-

nym; mo na go te  zamontowa  do bram 

uchylnych. Mo liwo  otwierania bramy pi-

lotem docenia si  zw aszcza noc  i w desz-

czow  czy nie n  pogod . Niektóre nap -

 Bram  uchyln  mo na ociepli  tak e po jej zamontowaniu

 Zasi g pilota mo na powi kszy  nawet do 40 m, je li do odbiornika 
pod czy si  anten  zamontowan  na zewn trz gara u

Materia  na bram
Bramy najcz ciej wykonuje si z blachy sta-

lowej lub aluminiowej, rzadziej – z drewna.

Blacha aluminiowa jest malowana lakierem: 

w ten sposób chroni si  j  przed porysowa-

niami i korozj . Bramy mo na kupi  z prze-

t oczeniami pionowymi, poziomymi oraz ka-

setonowymi.

 Bramy dost pne s  tak e z przeszkleniami 
– ma ymi wietlikami lub wi kszymi oknami: 
w ten sposób mo na dodatkowo do wietli  gara

fo
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przestrzeprzestrze

bocznaboczna

przestrzeprzestrze

bocznaboczna

szeroko  otworu 

wjazdowego 
wysoko  otworu 

wjazdowego 

wysoko  nadpro a

g boko  gara u z woln

przestrzeni  pod sufitem

Wymiary jakie trzeba poda  podczas zakupu bramy

Szeroko  bramy 

do gara u

dwustanowiskowego 

powinna wynosi

minimum 500 cm, 

a najlepiej 600 cm

”
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Brama zamontowana

Poszczególne segmenty czy si  za pomoc
blachowkr tów i odpowiednio ukszta towanych 
zawiasów w miejscu, w którym znajduj  si
wcze niej przygotowane fabrycznie otwory

Ram  skr con  z czterech profili ustawia si
pionowo, dok adnie wyrównuje i unieruchamia 
w pozycji monta owej

Do pod ogi bram  przytwierdza si  za pomoc
rub i dybli

Boczne profile ramy przymocowuje si  do 
ciany gara u, przykr caj c k townik

Segmenty prowadzone s  na rolkach z tworzywa 
sztucznego. Rolki mocuje si  do uchwytów 
przykr conych do zawiasów zewn trznych

Ca  ram  (profile górne i szyn  ko cow )
mocuje si  do cian za pomoc  wysuwanego 
profilu

Prowadnice podwiesza si  za pomoc
wcze niej zamocowanego uchwytu. Dyble 
i ruby wkr ca si  do stropu. W ten sposób 
wykonuje si  i usztywnia konstrukcj  bramy

Wst pnie zmontowane prowadnice górne osadza 
si  w o cie nicy i przymocowuje rubami

Uruchamia si  próbnie bram  i okre la si
odpowiedni naci g spr yn, który umo liwia 
zrównowa enie jej ci aru 

Link  stalow cz c  bram  ze spr ynami 
mocuje si  na dolnym segmencie przy 
mocowaniu rolki 

Próbne otwarcie i zamkni cie bramy poka e
nam, czy naci g linki wymaga dalszej regulacji. 
Je li jest prawid owy, brama otwarta do po owy 
powinna si  zatrzyma

fo
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Monta  bramy segmentowej
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dy elektryczne umo liwiaj  otwieranie nie tylko bramy gara owej, 

ale tak e wjazdowej oraz w czaj wiat o na podje dzie i w gara-

u. Mog  mie  te  funkcj  zwolnionego startu i zatrzymania: na 

pocz tku brama otwiera si  wolno, potem przyspiesza do standar-

dowej pr dko ci i na ko cu ponownie zwalnia. Oczywi cie za ta-

kie dodatkowe udogodnienie trzeba dop aci .

A co z automatycznym otwieraniem bramy, gdy jest przerwa 

w dostawie pr du? Ka d  bram  mo na otworzy  r cznie: uchyl-

n  po zwolnieniu blokady mo na atwo otworzy  dzi ki spr ynom, 

a segmentow  i rolowan  odblokowuje si  od wewn trz ci g em 

umieszczonym przy szynie prowadz cej lub link  stanow  przymo-

cowan  do klamki bramy.

Je li gara  nie ma oddzielnego wej cia, mo na kupi  zestaw za-

silania awaryjnego na baterie. Gdy do gara u wchodzi si  przez 

osobne drzwi, mo na zamontowa  od wewn trz korb , za pomo-

c  której b dzie si  otwiera  bram .

Monta
Po przygotowaniu otworu gara owego do zamontowania nowej 

bramy mo na przyst pi  do monta u; zleca si  go zazwyczaj eki-

pie dystrybutora, u którego by a kupiona. 

Koszt monta u bramy wynosi 10–20% jej warto ci, a koszt 

monta u nap du – ok. 20% jego warto ci. Czas zamontowania ca-

o ci wynosi ok. 4–10 godzin.

Bezpiecze stwo
Zastosowanie w gara u specjalnych zabezpiecze  jest tym bardziej 

celowe, im wi ksza jest warto  samochodów, które w nim zostawia-

my, zwi ksza te  bezpiecze stwo samego domu, je li gara  jest 

z nim po czony bezpo rednim przej ciem. Najprostszym zabezpie-

czeniem bramy gara owej jest zainstalowanie zamka antyw ama-

niowego klasy C: mo na go zamówi  razem z bram . Zamek otwiera-

ny za pomoc  pilota jest trudniejszy do sforsowania. W bramach 

rolowanych mo na dodatkowo zastosowa  blokad  antyw ama-

niow , któr  montuje si  na wale nawijaj cym.

 Do nadpro a ukowego pasuj  tylko bramy segmentowe i rolowane

fo
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Je li z gara u do domu prowadz

drzwi, powinny by  zabezpieczone 

przed w amaniem tak samo jak drzwi 

wej ciowe do domu

”

”
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Rodzaje bram gara owych
Uchylne. Osadza si  je w o cie nicy z profili stalowych zamocowa-

nych do cian gara u. Brama jest sztywn  p yt , która otwiera si

przez uniesienie po czone z obrotem do poziomu: dolna jej cz  wy-

suwa si  przy tym na zewn trz gara u i w ca o ci chowa pod sufitem. 

Bram  mo na otwiera  mechanicznie lub te  r cznie, co nie wymaga 

zbyt du ego wysi ku, bo ci ar bramy równowa  umieszczone po jej 

bokach spr yny. 

Segmentowe. Inaczej nazywane sekcyjnymi, zbudowane s  z segmen-

tów po czonych zawiasami. Otwieraj  si :

do góry: segmenty, dzi ki rolkom umieszczonym w prowadnicy, 

przesuwaj  si  w gór  i chowaj  pod sufitem. Prowadnica takiej bra-

my przymocowana jest do cian gara u; wysoko  nadpro a powinna 

wynie  10–22 cm,

w bok: segmenty przesuwaj  si  w bok wzd u ciany gara u. 

Prowadnica takiej bramy mo e by  zamontowana na nadpro u, na 

cianie lub pod odze. Wysoko  nadpro a mo e by  dowolna.

Rolowane. Sk adaj  si

z w skich listew, inaczej 

profili czy lamelek, któ-

re po czone s  prze-

gubowo na ca ej d u-

go ci bramy. P aszcz, 

który porusza si  w pro-

wadnicach bocznych, 

zwija si  na specjal-

ny wa  umieszczony 

w skrzynce zamonto-

wanej wewn trz gara-

u lub na jego cianie 

zewn trznej. 

Rozwierane. Sk adaj

si  z dwóch skrzyde

zawieszonych w o -

cie nicy na zawiasach. 

Obecnie wybierane 

s  coraz rzadziej ze 

wzgl du na uci liwo

r cznego otwierania. 

Pasuj  do domów tra-

dycyjnych lub stylizo-

wanych na stare.

Bram  uchyln  zamyka si  na zamek z wk adk  patentow  z trzy- lub 
czteropunktowym uk adem ryglowania

Bramy segmentowe najcz ciej produkowane s  z czterech lub sze ciu 
segmentów

Odleg o  mi dzy stropem a nadpro em 
w bramie rolowanej nie mo e by  mniejsza 
ni  30 cm, inaczej bowiem nie mo na by by o
zamontowa  skrzynki pod sufitem

Niektóre bramy rozwie-
rane przystosowane s  do 
instalowania automatyki

fo
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Cz sto gara  jest miejscem, w którym nie tylko parkujemy 

samochody, ale te  mamy tam ma y warsztat lub sprz t

ogrodniczy. 

Wchodzenie do takiego gara u przez bram  gara ow  jest do

k opotliwe, a pozostawienie jej otwartej na d u ej mo e spowodo-

wa  wyzi bienie gara u i by  pokus  dla z odziei. 

W tak u ytkowanym gara u warto zamontowa  zwyk e drzwi wej-

ciowe.

Drzwi wej ciowe do gara u

Drzwi wej ciowe umo liwiaj  korzystanie z gara u bez konieczno ci 
otwierania bramy
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Je li wymieniamy bram  gara o-

w  na nowoczesn  z nap dem i chce-

my te  zainstalowa  nap d w bramie 

wjazdowej, mo emy pomy le  o pod-

czeniu tych urz dze  w inteligentny 

system, który steruje nie tylko brama-

mi, ale tak e dzia aniem okien da-

chowych, rolet, markiz, o wietlenia, 

ogrzewania, klimatyzacji oraz syste-

mów zabezpiecze .

W ród systemów instalacji iteli-

gentnej znajduj  si  m.in. XCOMFORT, 

LCN, DUPLINE, LUTRON, LON-

WORKS, CRESTRON, EIB, IO 

HOMECONTROL. 

Przyk adowo, dzi ki jednemu z ta-

kich systemów, wyje d aj c z domu i 

naciskaj c jeden przycisk, mo na zamkn  drzwi wej ciowe, bra-

m  gara ow  i wyjazdow  oraz okna po aciowe, a potwierdzenie 

wykonania zadania wy wietli si  po jego zako czeniu na pilocie, 

który trzymamy w r ku.

Technologie 
sterowania 
kompleksowego

REKLAMA
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Miejsce w gara u i przed nim
W gara u. Najwi cej miejsca w gara u zajmu-

j  bramy segmentowe i uchylne, poniewa  ich 

skrzyd a poruszaj  si  po prowadnicach umieszczo-

nych na stela u. Wysoko  gara u w cz ci zaj tej przez ste-

la  zmniejsza si  nawet o 40 cm. 

Tam, gdzie brama uchylna lub segmentowa górna 

otwieraj  si  i zas aniaj  cz  sufitu, trudniej jest zawie-

si  lampy, ale oczywi cie mo na je zawiesi  na cianach.

Najmniej miejsca w gara u zajmuj  bramy skrzyd owe

i rolowane, poniewa  o cie nice pierwszych i prowadnice 

drugich tylko troch  zaw aj  otwór wjazdowy.

Przed gara em. Bramy rolowane i segmentowe nie zajmu-

j  miejsca przed gara em podczas otwierania: polecane s

zw aszcza tam, gdzie podjazd jest krótki albo niewygodny 

– na przyk ad wymaga manewrowania samochodem po 

uku lub podje d ania pod gór .

Aby otworzy  bram uchyln  lub rozwieran , potrze-

ba pasa szeroko ci 1–2 metrów, poniewa  tyle mo e zaj

otwieraj ce si  skrzyd o. 

Zim  sprzed bramy rozwieranej trzeba cz sto odgarnia

nieg, aby nie przeszkadza  w jej otwieraniu.   
Odleg o , na jak  ma podjecha  do gara u samochód, w zale no ci od rodzaju 
(sposobu otwierania) bramy

brama uchylna

brama rozwierana brama rolowana

brama segmentowa

 Typowy nap d do bramy gara owej

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

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 !

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

– ceny brut to – 

PRZYDATNE ADRESY

ALUPROF 033 819 53 00 www.aluprof.eu
BIG TOR 052 345 28 82 www.bigtor.pl
BRAMGAR 061 813 41 52 www.bramgar.pl
CAME 022 836 99 20 www.came.pl
DEMIT 058 306 98 54 www.demit.pl
HÖRMANN 061 819 73 00 www.hormann.pl 
KRISPOL 061 438 84 53 www.krispol.pl 

MIROLA 032 221 57 50 www.mirola.pl 
NICE 022 759 40 00 www.nice.pl 
NORMSTAHL 022 771 88 92 www.normstahl.com.pl 
NOVOFERM 061 827 95 65 www.novoferm.pl
WICHERS 022 787 52 52 www.wichers.com.pl 
WIMONT 032 240 03 96  www.wimont.com.pl
WI NIOWSKI 018 447 71 11 www.wisniowski.pl 

BRAMA GARA OWA        Koszt monta u bramy wynosi ok. 10–20% jej warto ci

AUTOMATYKA DO BRAM                      Koszt monta u nap du wynosi ok. 20% jego warto ci

Za o enia: otwór gara owy o wymiarach 2,5 × 2,25 m

brama uchylna – wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo i pokryta warstw  farby
poliestrowej; powierzchnia: przet oczenia
pionowe lub ka-
setony, w ró nych 
wzorach; 
kolor: dowolny 
z palety RAL; 
gwarancja: 10 lat

Hörmann, 
model N801227

z

5490

z *

brama segmentowa – ocieplona piank  po-

liuretanow  o gr. 40 mm, skrzyd o z paneli ze 

stali ocynkowanej, z przet oczeniami poziomy-

mi, z uchwytem do podnoszenia r cznego 

i wewn trzn  zasuw-

k ; kolor: okleina 

w kolorze z otego d bu

o strukturze drewna; 

gwarancja: 2 lata

Wichers,

model T140

brama rolowana – ocieplona piank  poliureta-

now  o gr. 15 mm, skrzyd o z paneli aluminio-

wych; kolor: br z; nap d elektryczny z dwoma 

pilotami; gwarancja: 2 lata

Mirola,

model Brama 

rolowana

3150

z

987

z

1800 

z

si ownik z p yt  steruj c – do bram uchyl-
nych i segmentowych jedno- lub dwustanowi-
skowych, z systemem wykrywania przeszkody, 
wbudowana lampa o wietlenia wewn trzne-
go, wbudowana p yta ste-
ruj ca z jednokana owym 
dekoderem radiowym, 
mo liwo  pod czenie do 
linii fotokomórek

Came,
model VER 900

si ownik do bram gara owych – uchylnych 
i segmentowych o powierzchni bramy do 
13 m², z systemem wykrywania przeszkody, 
wbudowana lampa o wietlenia wewn trznego, 
mo liwo  pod czenie do linii fotokomórek
Nice, model Spin

si ownik elektromechaniczny
– do bram sekcyjnych o po-
wierzchni bramy do 20 m² 
z technologi  BlueBus, progra-
mowane po o enia kra cowe 
bramy, mo liwo  wspó pracy 
z radioodbiornikiem typu 
SMXI/SMXIS
Nice, model Soon

731

z *

*cena zestawu z szyb  V0679


