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Spoznáte rozdiel?
Garážové brány sú súčasťou rodinných domov. Ich plocha je najväčšou z otvorových výplní na stavbe, 
preto musí ladiť s ostatnými prvkami. Voľba úpravy ovplyvní celkový vzhľad stavby. Preto netreba 
podceniť výber a venovať mu primeranú pozornosť a čas. 

Okrem toho, že brána musí byť 
pekná, prispôsobená štýlu ar-
chitektúry domu, musí byť aj 

kvalitná, pevná, bezpečná, nenáročná na 
údržbu. Brána je exteriérovým prvkom 
domu a jej povrch je vystavovaný pove-
ternostným podmienkam. Preto je pri 
výbere dôležité zvážiť, aký materiál 
a povrchová úprava budú vyhovovať 
zvýšeným nárokom na odolnosť. 
Ďalšími kritériami pri výbere sú tech-
nické danosti. Nie každý vie, aký je roz-
diel medzi jednotlivými typmi, preto vás 
pozývame na malú exkurziu do sveta 
brán. 

SPÔSOB OTVÁRANIA
Najmodernejším a najžiadanejším typom 
garážovej brány je sekcionálna brána. Ne-
zaberá žiadny priestor pred garážou 
ani v nej. Otvára sa smerom nahor, 
takmer celý prejazd ostáva voľný. Brá-
na sa „láme“ na 4 – 5 sekcií, ktoré sa 
vysúvajú vo vodiacich koľajniciach pod 
strop garáže. Otvárajú sa mechanicky 
(manuálne) alebo automaticky (s po-
honom a diaľkovým ovládaním). Sek-
cionálna brána znemožňuje násilné ot-
vorenie. Obzvlášť exkluzívne dizajnové 
brány prepožičajú domu a garáži úplne 
osobitý ráz a odlíšite sa tak od všednosti. 
Vďaka mnohým tvorivým variantom so 
štýlovo aranžovanými prvkami budú ti-
eto brány, predovšetkým v kombinácii s 
domovými dvermi, priťahovať pohľady.
Zaujímavé svojou cenou a širokou 
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škálou vyhotovení sú 
výklopné brány. Ne-
lámu sa na jednotlivé 
časti, ale vysúvajú sa 
pod strop celé. Aj tu 
je možnosť vybrať 
si spôsob otvárania. 
Ovládanie je úplne 
bezpečné. Istenie 
polohy zabraňuje spät-
nému pohybu vrát. Už 
pri prvom otvorení 
a zatvorení zbadáte, 
ako ticho a ľahko sa 
pohybujú. Osvedčené 
západkové uzatváranie 
chráni pred vlámaním. 
To je technika, ktorá 
každého nadchne.
Do nových alebo už 
existujúcich objektov 
je možné použiť rolo-
vacie garážové brány. 
Z pohľadu veľkosti je ich možné použiť 
v podmienkach malých privátnych 
garáží, ako aj vo vyhotovení s veľkou 
plochou na priemyselné účely. V zásade 
sa vždy navíjajú na určitý hriadeľ, ktorý 
je použitý v rôznych hrúbkach a typoch 
podľa veľkosti brány. Rolovacie brány 
sú skvelým ťahom pre tých, ktorí chcú 
ušetriť miesto pod stropom alebo jed-
noducho nechcú mať nič nad hlavou. 
Rolovačka sa navíja do kastlíka nad 
otvorom, je zaistená proti odrolovaniu. 
Vďaka tejto konštrukcii je možné využiť 

celý priestor pod stropom na uskladne-
nie športového náradia alebo strešných 
nosičov batožiny. Po oboch stranách je 
uchytená v profilových koľajniciach. 
Rolovačky sa z praktického hľadiska 
dodávajú hneď aj s pohonom a s kľukou 
na ručné ovládanie. Aby bola rolovačka 
ľahká, je vyrobená z hliníka, a preto má 
vyššiu cenu. Na presvetlenie garáže je 
možné doložiť presklené lamely. 
Vďaka mnohostrannosti vzhľadu iste 
nájdete pre váš dom garážové brány 
podľa vášho priania.

Garážové brány 
Renomatic 
od 799 € 

Domové dvere 
Renodoor 
od 1085 €


