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CAME

CHCETE KÚPIŤ GARÁŽOVÚ BRÁNU? 
 Takto to určite nepokazíte Takáto kúpa nie je maličkosť, 

a preto si nechajte poradiť 
od odborníkov značky Hor-
mann a Klamont, ktorí majú 
dlhoročné skúsenosti, široký 
výber a dobré ceny.

Brána je dôležitým exteriéro-
vým prvkom, ktorý dotvára 
architektúru domu, a záro-
veň je to to prvé, čo vaši náv-

števníci vidia, treba si preto dať na 
nej záležať. Jej povrch je vystavený 
poveternostným podmienkam, ktoré 
sú v istých častiach roka nepriaznivé, 
a preto je dôležitý kvalitný materiál 
i povrchová úprava. Pozrime sa aj na 
technické danosti.

Raz určite príde okamih, že vám kla-
sická dvojkrídlová vyklápacia brána 
doslúži a vy si musíte zaobstarať 
novú. Jednou z obľúbených možností 
je sekcionálna brána, ktorá je aktu-
álne veľmi obľúbená. Jej výhodou je, 
že ju možno využiť aj v starom type 
garáže, no mechanizmus sa inštaluje 
až za otvor, čím sa priestor jemne 
skráti. V prípade širších múrov okolo 
50 centimetrov je možné bránu 
upevniť aj  do vnútra otvoru, no i tak 
sa Vám z priestoru uberie. Toto je 
možnosť, ktorú určite neoľutujete.

Zvoliť si môžete aj z rolovacích brán, 
treba však podotknúť, že sú drahšie. 

Celá konštrukcia vrátane lamiel je 
totiž z hliníka. Nespornou výhodou 
však je, že vydrží však takmer všetko 
a je riešením na celú životnosť 
stavby. A v takom prípade má zmysel 
si priplatiť.

Aspektom, ktorým sa nové garážové 
brány vyznačujú, je predovšetkým 
pohodlné otváranie. Mimoriadne 
pozitívne je, že ak nemáte ku garáži 
vedenú elektrinu, nie je to problém - 
všetky typy brán sa dajú upraviť na 
manuálny pohon, prípadne je možné 
použiť akumulátorové motory. 
Vďaka tomu je možné využívať 
funkcie automatického ovládania aj 
bez prívodu elektriny do garáže, čo 
je zaiste pozitívnym faktorom.

Pri plánovaní myslite aj na malé 
priechodové dvere, ktoré sú prak-
tické hlavne v prípade garáží pri 
domoch, kde nie je možné vybu-
dovať iný vchod. V prípade dvier v 
bráne je celý systém rovnako drahý 
bez ohľadu na veľkosť brány, preto 
je lepším rozhodnutím voliť inú 
formu vchodu.

NA ČO NEZABUDNÚŤ PRI 
STAVBE GARÁŽE
Ak idete stavať garáž, na niekoľko vecí 

by ste nemali zabudnúť. Garážovú 

bránu montujeme vždy na omietku a 

nezabúdame, že je dôležité, aby dve 

bočné a vrchné koľajnice boli monto-

vané na omietku. Poznáme dva hlavné 

motívy, a to prelisové a kazetové. 

Väčšinou platí, že brány s prelisom sa 

cenovo viac oplatia. Ďalšou vecou je, 

že garážové brány bez zateplenia by sa 

mali montovať len do garáže bez kúre-

nia. Ak má garážová brána ovládanie  s 

pohonom, za zmienku stojí, že pohony 

Hormann obsahujú aj tú funkciu, a 

preto  nie je potrebné objednať zvlášť 

aj zámok.

Pri garážovej bráne je dôležité myslieť 

na cenu vopred – ak chcete ušetriť a 

zároveň kúpiť kvalitu, treba sa informo-

vať u dodávateľa na rôzne akcie, ktoré 

sa vyskytujú pomerne často.  Pozrite si 

napríklad ponuku na domabyt.zaria-

dim.sk, automaticke-garazove-brany.

com alebo na www.klamont.sk, kde si 

tie svoje určite vyberiete.


