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Jak  bram

wybra  do gara u?

Otwieran  na 

boki czy do góry? 

Drewnian  czy 

z przet aczanych 

kasetonów? Tak ,

któr  otworzymy 

sami, czy te  ona 

zrobi to za nas? 

I wreszcie – t

dro sz  czy mo e

troch  ta sz ?

RAPORT

OKNA, DRZWI,
BRAMY GARA OWE

Bramy gara owe

Aleksandra Ku mierczyk

bramo,

fo
t.
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poka  si !
Co zrobi , by brama, na któr  si  zdecydujemy, by a funkcjonalna i dobrze wkom-

ponowana w bry  domu? Zobaczmy, co ró ni poszczególne typy bram oraz jakie s

plusy i minusy rozwi za  oferowanych na naszym rynku.

Rodzaje bram – od skrzyd owych po rolowane
Bramy rozwierane, zwane te  skrzyd owymi. Do niedawna najbardziej rozpo-

wszechnione, obecnie powoli odchodz  w niepami . Mog  by  dwu- lub jedno-

skrzyd owe, ale te ostatnie wybiera si  bardzo rzadko, bo s  najmniej funkcjonalne. 

Bramy rozwierane to wrota o konstrukcji z o onej z o cie nicy z metalowych ele-

mentów oraz jednego lub dwóch skrzyde  osadzonych na zawiasach. Skrzyd a mog

by  wykonane z:
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profilowanej blachy stalowej (ocynkowa-

nej lub powlekanej),

paneli PVC,

drewna: sosnowego, wierkowego lub 

d bowego (na taki materia  decyduj  si

zazwyczaj w a ciciele tradycyjnych do-

mów, do których nie pasuj  nowoczesne 

elementy).

Bramy te najcz ciej otwiera si  r cznie 

na zewn trz gara u, czasami mechanicz-

nie za pomoc  si ownika steruj cego. Nie 

wszystkie modele bram skrzyd owych da si

jednak wyposa y  w taki si ownik.

Bram  skrzyd ow  mo na zamontowa

tylko wtedy, gdy ma si  miejsce przed ga-

ra em. Otwarte skrzyd a bramy musz  si

bowiem mie ci  w obr bie dzia ki. Ale to 

nie jedyny mankament: zim , by otworzy

skrzyd a bramy, trzeba najpierw odgarn

nieg zalegaj cy na podje dzie.

Bramy skrzyd owe s  proste w wykonaniu 

i atwe w monta u. Ich zalet  jest niewyso-

ka cena – wspó mierna do niskiej funkcjo-

nalno ci, która mo e by  uci liwa dla osób 

starszych lub niepe nosprawnych.

Bramy uchylne – p ytowe. To obecnie 

najpopularniejszy typ bram. Otwiera si  je 

do góry, r cznie lub mechanicznie. Cho

sprawiaj  wra enie masywnych, s  lekkie, 

a dzi ki bocznym spr ynom równowa -

cym ci ar – atwe w obs udze.

Skrzyd o bramy uchylnej mo e mie  kon-

strukcj :

ramow  – wykonan  z drewna lub stali;

p ytow  ze stali, usztywnion  p askowni-

kami stalowymi;

P yta pokryta jest ok adzin  – z profilo-

wanej, ocynkowanej blachy stalowej wyko -

czonej poliestrem lub drewnem.

Na bocznych cianach gara u lub 

w wiet le otworu wjazdowego montuje si

prowadnice stalowe, po których przesuwa 

si  p yt  bramy. W wielu modelach bram 

uchylnych prowadnice zak ada si  tak-

e pod sufitem gara u. Aby brama otwiera-

a si  lekko, w górnych jej naro ach montuje 

si  teflonowe rolki. 

Uwaga! Bramy uchylne wymagaj  drobnej 

konserwacji – raz na jaki  czas trzeba pro-

wadnice posmarowa  smarem silikonowym 

w p ynie. Nie nale y do tego u ywa  sma-

ru sta ego.

Podczas otwierania brama uchylna wsuwa 

si  górn  cz ci  do rodka gara u, doln  za

wysuwa si  na zewn trz. Tak  bram  mo -

na zatem zastosowa  tylko wtedy, gdy podjazd 

jest odpowiednio d ugi, bo samochód trzeba 

zatrzymywa  najmniej o 1–2 m przed ni .

Brama mo e by  zamontowana dwojako:

w otworze – wtedy odleg o  mi dzy gór-

n  kraw dzi  otworu a sufitem powinna 

wynie  co najmniej 7 cm;

za otworem, we wn trzu gara u – tu od-

leg o  mi dzy sufitem a kraw dzi  otworu 

powinna by  wi ksza ni  10 cm.

Segmentowe inaczej sekcyjne. Ka da taka 

brama sk ada si  z kilku elementów (sekcji) 

po czonych zawiasami. Aby do gara u nie 

przenika y wiatr i woda, mi dzy segmen-

tami montuje si  uszczelki. Segmenty wy-

konuje si  z odpornej na korozj  stali ocyn-

kowanej, a ich poszycie – z blachy stalowej 

pokrytej:

farb  proszkow ;

poliestrem;

oklein  drewnopodobn .

W niektórych modelach poszycie wykona-

ne jest z drewna lub z drewnianych listewek 

naklejonych na sklejk . S  te  takie, w których 

blaszana konstrukcja (i zarazem poszycie seg-

mentów) wype nione s  piank  poliuretanow .

Bramy segmentowe produkuje si  w od-

mianach otwieranych na dwa sposoby:

sekcyjne górne – w gór ; poziome seg-

menty, dzi ki rolkom umieszczonym w pro-

wadnicy, przesuwaj  si  stopniowo w gór

i chowaj  pod sufitem; prowadnic  stalo-

w  takiej bramy przymocowuje si  do cian 

Budowa drzwi antyw amaniowych

fo
t.
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 Brama gara owa uchylna. Samochód musi by

zaparkowany przynajmniej 1 m od skrzyd a bramy

fo
t.
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 Bramy uchylne to obecnie najpopularniejszy 

rodzaj bram

Brama uchylna

po otwarciu 

brama ogranicza 

wysoko  gara u

brama otwiera si

do góry – jej dolna 

cz  wysuwa si

na zewn trz, dlatego 

podczas otwierania 

zajmuje miejsce 

na podje dzie, je li 

zamontuje si  j

w wietle otworu 

zaw zi szeroko

wjazdu o 17–20 cm

brama osadzona jest w stalowej o cie nicy, 

montowanej do cian wewn trz gara u albo 

w jego wietle, po profilach bocznych o cie nicy 

przesuwa si  mechanizm unosz cy bram ,

czasami montuje si  te  prowadnice sufitowe
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gara u, a w dolnym segmencie umiesz-

cza uszczelk  progow  i specjalne szczeli-

ny wentylacyjne; nadpro e nad tak  bram

powinno mie  co najmniej 7 cm szeroko ci, 

bowiem inaczej konstrukcja bramy mo e nie 

zmie ci  si  pod sufitem;

boczne – w bok, sk adaj  si  z pionowych 

segmentów, które nie chowaj  si  pod sufi-

tem, tylko przesuwaj  si  po jednej ze cian 

gara u, a zatem wymagaj  wzd u  niej wol-

nej przestrzeni. Prowadnic  takiej bramy 

umieszcza si  na nadpro u, na cianie lub 

pod odze (w tym ostatnim wariancie trzeba 

j  regularnie oczyszcza  z li ci, piasku, ka-

wa ków lodu itp.). W tym przypadku wyso-

ko  nadpro a nie ma znaczenia.

Bramy segmentowe s  bardzo funkcjo-

nalne i nie zajmuj  miejsca przed gara em. 

Montuje si  je wewn trz gara u – za otwo-

rem wjazdowym. Bramy te mo na zamon-

towa  w otworze o ukowym zako czeniu, 

a tak e w otworze o niestandardowych wy-

miarach, bo liczba segmentów mo e by

zmienna – od trzech do sze ciu. 

Brama segmentowa górna

Oto elementy, które zawsze dokupuje 

si  osobno: 

 nap d;

 zamek i klamka;

 kratka wentylacyjna;

 awaryjne otwieranie;

bramy w innym kolorze ni  standardo-

we, oferowane przez firm ;

 przeszklenia;

 lampy z czujnikiem ruchu.

 Tylko bramy segmentowe mog  by

zako czone ukowo

fo
t.
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Brama segmentowa boczna

 Brama segmentowa mo e mie  uszczelk

umieszczon  przy pod odze

fo
t.
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Wyposa enie bram

po otwarciu brama 

zajmuje miejsce 

pod sufitem gara u

segmenty przesuwaj

si  dzi ki rolkom, 

najpierw po 

prowadnicach 

bocznych, nast pnie 

po sufitowych

brama zbudowana 

z po czonych ze sob

poziomych segmentów

odleg o  mi dzy 

bram  a cian ,

w kierunku której 

przesuwa si  brama 

musi wynie  oko o

40–45 cm, odleg o

mi dzy bram  a drug

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 przesuwaj  si  po rolkach 

umieszczonych w prowadnicach przytwierdzonych 

do pod ogi, nadpro a i ciany gara u

z boku, po obu 

stronach musi by  co 

najmniej 7–11 cm

mi dzy górn

kraw dzi  otworu 

a sufitem musi by

odleg o  10–22 cm

odleg o  mi dzy 

górn  kraw dzi

otworu a sufitem 

powinna wynie

10 cm

bram

mo na 

chowa  za 

specjaln

ciank ,

trzeba 

jednak 

pami t  o tym, 

e zmniejszy 

ona szeroko

gara u



Bramy te s  szczelniejsze od bram uchylnych, dlatego zaleca 

si  je do gara y ogrzewanych.

Roletowe, inaczej rolowane lub aluzjowe. Brama taka zbu-

dowana jest z w skich, po czonych ze sob , dwu ciennych ele-

 wysoko  otworu wjazdowego (H);

 szeroko  otworu wjazdowego (B);

 wysoko  nadpro a (N);

przestrze  boczn  – odleg o  miedzy cian  a otworem wjaz-

dowym (L, P);

 g boko  gara u z woln  przestrzeni  pod sufitem (E, F).

Zanim zamówisz bram ,
zmierz:

Do gara u warto kupi  bram z zamkiem antyw amaniowym

– najlepiej klasy C, z atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej 

i Laboratorium Komendy G ównej Policji. Oprócz wzgl dnego 

spokoju zapewni nam to wymiern  korzy : obni on  stawk

ubezpieczeniow  gara u lub nawet domu. Zamek kupuje si

razem z bram .

Dobrym zabezpieczeniem jest te zamek uruchamiany za 

pomoc  pilota oraz nap d z blokad  dociskow , która pod-

trzymuje bram  w zamkni tej pozycji, gdy kto  chce podwa-

y  j  od do u. W bramach rolowanych dodatkowym zabezpie-

czeniem mo e by blokada antyw amaniowa montowana na 

wale nawijaj cym.

Uwaga! Z odzieje wypróbowuj  bardziej i mniej wyszukane 

sposoby dostania si  do budynku, w tym – przecinanie bramy 

gara owej lub wypychanie jej z prowadnic. Dlatego o bezpie-

cze stwie decyduje tak e solidno  konstrukcji i monta-

u bramy.

Je li obok bramy zamontowano drzwi prowadz ce do gara u,

nale y zadba  o to, by i one by y antyw amaniowe (tak e klasy 

C), solidnie wykonane z mocno zakotwion  w cianie o cie nic

oraz zamkiem rygluj cym skrzyd o w kilku punktach naraz.

Ochrona przed w amaniem

R
E

K
L

A
M

A

300-400 z
to ró nica w cenie mi dzy

bram  nieogrzewan  a ogrzewan
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mentów, wykonanych z aluminium lub 

stali. Dzia a jak rolety okienne: po urucho-

mieniu silnika profile unosz  si  i nawijaj

kolejno na specjalny wa  umieszczony we-

wn trz gara u lub na jego cianie zewn trz-

nej w specjalnej kasecie, która chroni go 

przed wp ywami atmosferycznymi. W bra-

mach rolowanych odleg o  mi dzy stro-

pem a nadpro em nie mo e by  mniejsza 

ni  30 cm. 

Zalet  tych bram jest du a funkcjonal-

no  – nie zajmuj  miejsca przed gara em, 

atwo si  uruchamiaj  i prawie zawsze s

wyposa one w fotokomórk . Wad  – wyso-

ka cena.

Od farby po kluczyk     
Gara  buduje si  zazwyczaj od frontu 

domu, co jest z jednej strony – najbardziej 

funkcjonalne, a z drugiej – k opotliwe ze 

wzgl du na to, e nie jest on atrakcyjnym 

elementem bry y budynku. Dlatego te  je-

li stanowi jej cz , dobrze, by by  zapro-

jektowany w tej samej co dom stylistyce – 

cznie z kolorem elewacji i detali. Takie 

same zasady dotycz  bram gara owych – 

najlepiej, aby by y one nie tylko funkcjo-

nalne, ale tak e estetyczne, bezpieczne 

i nowoczesne.

Kolor. Wi kszo  bram oferowana jest 

w kolorze bia ym i br zowym, za inne ko-

lory trzeba dodatkowo zap aci  – najcz -

ciej 20% ich ca kowitej warto ci. Warto 

jednak wyda  wi cej, by brama wtapia a si

w t o elewacji lub pasowa a do koloru okien, 

drzwi wej ciowych czy dachu.

Przeszklenia. Mo na je montowa  we 

wszystkich typach bram gara owych. 

Oprócz szyb tradycyjnych na przeszklenia 

u ywa si  szk a akrylowego i poliw glanów. 

Je li montowane b d  w bramach nieocie-

planych, w których segmenty s  jedno cien-

ne, najlepiej wybra  akrylowe, trzymilime-

trowe szyby pojedyncze. Je eli brama jest 

ocieplana, okna powinny mie  podwójn

szyb  o grubo ci co najmniej 30 mm. Mog

to by  ma e okienka albo du e przeszklenia, 

które cz ciowo lub w ca o ci zast puj  wy-

brany segment bramy. Bez wzgl du na to, na 

które rozwi zanie si  zdecydujemy – mamy 

w czym wybiera . Okienka i oszklenia do-

st pne s  w ró nych kszta tach, wymiarach, 

Brama rolowana

Je li gara  nie ma dodatkowego wej cia, mo -

na w bramie zamontowa  (za dodatkow  op a-

t ) tak zwane drzwi serwisowe

fo
t.
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 Standardowo bramy rolowane wyposa one s

wy cznie w nap d elektryczny

fo
t.
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a

n
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a
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Bramy ocieplone stosuje si  g ównie wtedy, gdy gara  stanowi cz  domu. Ociepleniem 

jest zwykle pianka poliuretanowa grubo ci 40 mm. Niektóre rodzaje bram, np. bramy uchyl-

ne, mo na ociepli  styropianem.

Je li gara  jest nieogrzewany i niewbudowany w bry  budynku, nie ma sensu inwestowa

w dro sz  bram  ocieplan . Ró nica w cenie pomi dzy nimi wynosi 300–400 z  (20–40%).

Ocieplona czy nie?

prowadnice 

montuje si  po obu 

stronach otworu

po bokach 

potrzeba 

minimum

10 cm

zbudowana z profili aluminiowych najcz ciej 

wype niona piank  poliuretanow

odleg o  mi dzy 

górn  kraw dzi

otworu a sufitem 

powinna wynie

18–35 cm

brama zwija 

si  na wa

umieszczony 

wewn trz 

albo na 

zewn trz 

gara u

 Standardowy kolor bram to bia y i br zowy, 

za ka dy inny  trzeba dop aci
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kolorach i mog  mie  te  wymy ln  faktu-

r . U niektórych producentów mo na z o y

zamówienie na okienka wykonane wed ug 

w asnego projektu.

Nap d. Prawie ka d  bram  gara ow

mo na wyposa y  w nap d: si ownik, który 

za pomoc  silnika porusza  b dzie skrzyd o

bramy oraz uk ad steruj cy umo liwiaj cy 

(nawet w 30 sekund) otwieranie bramy: 

przyciskiem zlokalizowanym obok wej cia;

kluczykiem;

zamkiem kodowym;

pilotem.

Pilot jest najwygodniejszy, bo umo liwia 

wje d anie do gara u bez wysiadania z sa-

mochodu, co docenimy zw aszcza zim  czy 

o zmroku. Na rynku dost pne s  dwa ro-

dzaje pilotów: ta sze – ze sta ym, fabrycz-

nie zaprogramowanym kodem i dro sze, 

ale bezpieczniejsze – z kodem dynamicznie 

zmiennym. 

Uwaga! Nale y zadba  o to, by dzieci nie 

bawi y si  ani nie u ywa y pilotów i nadaj-

ników. Akcesoria te nale y przechowywa

w miejscu niedost pnym i pozostaj cym 

poza wzrokiem najm odszych.

Wi kszo  nap dów wyposa ona jest 

w bateri , która zasila bram  w chwili, gdy 

nagle zabraknie pr du. 

Je li gara  nie ma oddzielnego wej cia, do 

klamki w bramie montuje si  link

Monta . Najlepiej powierzy  firmie, w której kupuje si  bram ; kosztuje to zwykle 20–30% 

jej warto ci. Zanim przedstawiciele firmy przywioz  bram , powinni przyjecha   na miejsce, 

aby dokona  pomiarów: us uga ta wliczona jest w cen  monta u. Niektóre firmy gwarantuj

tak e bezp atny transport, je li kupuj cy zamówi bram  razem z monta em.

Monta  bramy gara owej trwa zwykle od 2 do 6 godzin.

Gwarancja.  Zgodnie z ustaw  o prawach konsumenta ka dy produkt obj ty jest dwulet-

ni  gwarancj . Czasami sprzedawca lub producent mo e wyd u y  czas gwarancji, nawet 

do kilku lat. Najcz ciej d u sz  gwarancj  obj te s  poszczególne elementy bramy, np. cz -

ci mechaniczne nap du. Je li gwarancja jest przed u ona, sprzedawca mo e za da  p at-

nych przegl dów serwisowych.

O tym warto pami ta
 Zasi g

pilota wynosi 

od 50 do 

200 m, a po 

zamontowaniu 

odpowiedniej 

anteny – mo e

zwi kszy  si

nawet do 400 m

fo
t.

 F
a

a
c

REKLAMA

7% VAT
doliczamy do ceny bramy, 

je li zamówimy j  z monta em

22% VAT
je li kupimy bram  bez monta u
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stalow , która od cza nap d, gdy zabraknie 

zasilania. Klamka powinna by  wtedy za-

bezpieczona specjaln  wk adk  patentow .

Najlepiej wybra  nap d wielofunkcyjny, 

który najpierw otworzy bram  wjazdow ,

nast pnie gara ow , a na koniec zapali wia-

t o, które nast pnie automatycznie wy -

czy po ustalonym przez nas czasie. Je eli ju

podczas planowania domu wiemy, e nasz 

gara  b dzie wyposa ony w nap d urucha-

miaj cy wiat o obok bramy, g ówne o wie-

tlenie gara u warto zamontowa  w g bi po-

mieszczenia.

Zabezpieczenie. Brama gara owa mo e mie

system zabezpieczaj cy przed przytrza ni -

ciem: sprz g o bezpiecze stwa, zamki i foto-

komórki. Tak wyposa ona brama zatrzymuje 

si  automatycznie, je eli wykryje przeszkod

w polu swojego dzia ania, bo fotokomórka na-

tychmiast wy cza nap d. System zabezpie-

czaj cy mo e sygnalizowa  pulsuj c  lamp

ostrzegawcz  lub sygna em d wi kowym, e

brama jest uruchomiona.

Niektóre modele wyposa one s  w mecha-

nizm powoduj cy spowolnienie ruchu bra-

my tu  przed jej zamkni ciem lub otwar-

ciem.

Zestaw standardowy. Ka da brama, bez 

wzgl du na rodzaj, ma klamk  umo liwia-

j c  r czne otwieranie i zamykanie oraz za-

mek. Bramy uchylne maj  spr yny wspo-

magaj ce ruch. 

Dane teleadresowe wiod cych producen-

tów oraz przyk adowe ceny produktów poda-

jemy na str. 132.

Bramy gara owe uchylne i segmento-

we powinny by  serwisowane raz do roku. 

Dotyczy to tak e bram otwieranych auto-

matycznie z nap dem. Konserwacja pole-

ga na sprawdzeniu: 

 wyrównowa enia p yty bramy, w razie 

potrzeby dokonania poprawy naci gu spr -

yn; 

 regulacji elementów blokuj cych bram

i rolek bie nych; 

 urz dze  zabezpieczaj cych; 

 ogólnego stanu technicznego bramy 

i nap du.

Konserwacja 
serwisowa

Aby brama gara owa by a sprawna i dzia a a przez d ugie lata, ju  podczas jej monta u

musz  by  spe nione nast puj ce warunki:

 prowadnice pionowe i podsufitowe musz  by  prawid owo wypoziomowane;

 profile podczas dokr cania nie mog  zosta  odkszta cone;

 kotwy mocuj ce nale y dobra  do rodzaju ciany;

prowadnice pionowe mocuje si  do cian za pomoc  k towników monta owych przynaj-

mniej w czterech punktach, dolne k towniki trzeba przykr ci  nie ni ej ni  30 cm od po-

sadzki, a górne nie bli ej ni  20 cm od nadpro a;

prowadnice podsufitowe montuje si  w dwóch punktach w metalowym pod o u za pomo-

c  ko ków metalowych (dybli), w sufitach z pustaków – przy u yciu kotew skrzyd owych, 

musz  by  zamontowane prostopadle do ciany, w której jest otwór wjazdowy;

po zamontowaniu bramy nale y sprawdzi , czy zamyka si  ona do ko ca i czy mi dzy ni

a nadpro em nie ma szczelin.

Na co zwróci  szczególn  uwag
przy monta u bram gara owych

Rodzaj bramy
Szeroko

[m]

Wysoko

[m]

Monta  bramy w wietle 

lub od wewn trz

(za otworem)

Cena
Czy wymaga miejsca 

przed gara em

skrzyd owa 2–3 4–5 w wietle otworu niska tak

uchylna 2,5 2,3
w wietle otworu 

albo wewn trz
niska tak

segmentowa 2 1,9–2 wewn trz rednia nie

rolowana 2,5 2,25 wewn trz wysoka nie

Jaki rodzaj bramy wybra  do gara u na dwa samochody?

W gara ach przeznaczonych na dwa samochody idealnie sprawdza-

j  si  bramy segmentowe. Ten typ bram otwiera si  pocz tkowo piono-

wo w gór , a po otwarciu brama znajduje si  tu  pod sufitem, równolegle 

do pod o a. Taki rodzaj otwierania pozwala na efektywne wykorzystanie 

przestrzeni zarówno w gara u, jak i przed nim. Dla przyk adu, gdy jedno 

auto zaparkowane jest przed gara em a drugim chcemy z tego gara u

wyjecha , mo emy spokojnie otworzy  bram  bez konieczno ci przesta-

wiania samochodu zaparkowanego przed gara em.

Decyduj c si  na gara  dwustanowiskowy i wybieraj c bram  do niego, nale y szczegól-

n  uwag  zwróci  na jej jako . S  to bramy du e, a wi c i ci kie dlatego w ich przypad-

ku musz  by  zastosowane najwy szej jako ci materia y, zabezpieczenia i urz dzenia u a-

twiaj ce obs ug . Warto wi c wybiera  spo ród znanych i godnych zaufania producentów. 

Brama do gara u przeznaczonego na dwa samochody jest szeroka, ma ok. 4,5 m co przy 

redniej wysoko ci bramy – 2,25 m daje ci ar 140 kg. Dlatego dla bezpiecze stwa i komfor-

tu u ytkowania dobrze wyposa y  j  w nap d elektryczny. 

Zdaniem eksperta

Kamila Radomska-

-Wo niak, PR Manager 

z firmy Krispol

Któr  wybra ? Parametry, monta , cena...


