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MY L O PRZYSZ O CI
Sprawa wydaje si  prosta – wybieramy ga-
ra  jedno-, czy dwustanowiskowy. Jednak, 
jak zwykle, diabe  tkwi w szczegó ach. 
Musimy zastanowi  si , czy samochody 
b d  parkowa  równolegle czy szeregowo, 
a wi c czy potrzebny b dzie jeden w -
szy wjazd do gara u, czy wjazd szeroki 
albo dwa w sze. Trzeba równie  przewi-
dzie , na ile zmieni  si  nasze preferencje 
dotycz ce samochodów. – Rodziny, w któ-
rych pojawiaj  si  dzieci, najcz ciej wy-
bieraj  samochody kombi, a wi c d u sze. 
Z kolei z biegiem lat, gdy dzieci podrasta-
j , rodzice zmieniaj  auta na takie, które 
s  nie tyle funkcjonale, ile si  im po pro-
stu podobaj . By  mo e b dzie to limuzyna 
lub samochód o wysoko ci ponad 2,20 m, 
wówczas lepiej sprawdzi si  wysoka bra-
ma – nawet do 2,5 m wysoko ci. Pewno ci, 
e tak si  stanie, nie mamy, jednak mo e-

my przewidzie  takie sytuacje i odpowied-
nio si  zabezpieczy , wybieraj c bram

dopasowan  rozmiarami do tych przewi-
dywa  – mówi Rafa  B a uk, przedstawi-
ciel Novoferm Polska, producenta bram, 
drzwi i nap dów.

SPRAWD  PODJAZD
Na wielko  bramy gara owej wp yw ma 
usytuowanie gara u. Jest to kwestia szcze-
gólnie wa na w sytuacji, gdy wjazd do ga-
ra u wymusza manewrowanie autem. 
Wówczas lepiej zdecydowa  si  na szer-
szy wjazd do pomieszczenia, a wi c i szer-
sz  bram  – dzi ki temu mo na wyelimi-
nowa  cz  niebezpiecznych manewrów 
na podje dzie. – Dla gara y dwustanowi-
skowych, do których prowadzi taki trud-
ny podjazd, proponujemy bramy szero-
kie, nawet do 5,5 m szeroko ci. Jednak gdy 
podjazd jest klasyczny, prosty, a sam ga-
ra  jednostanowiskowy, brama o szeroko-
ci 2,5 m w zupe no ci wystarczy. S  jed-

nak sytuacje, gdy z uwagi na szeroko
podjazdu warto zastanowi  si  nad gara-

em dwustanowiskowym z dwoma wjaz-
dami i dwiema w szymi bramami – radzi 
przedstawiciel Novoferm.

ZAPLANUJ SCHOWEK
Rzadko kiedy gara  wykorzystywany jest 
wy cznie jako miejsce postoju samocho-
dów. Bardzo cz sto pe ni dodatkowe funk-
cje: jest schowkiem na sprz t rekreacyj-
ny, miejscem przechowywania narz dzi 
i maszyn ogrodniczych, jak np. kosiarki, 
bywa miejscem do majsterkowania albo 
spi arni . – Z uwagi na te dodatkowe funk-
cje gara u coraz wi cej osób decyduje si
na budow  tzw. gara u niesymetrycznego, 
w którym brama segmentowa usytuowana 
jest nie centralnie, lecz nieco z boku, dzi -
ki czemu wewn trz w atwy sposób mo -
na wydzieli  cz  magazynow . Aby ma-
newrowanie przechowywanymi sprz tami 
nie wymaga o za ka dym razem wyje d a-
nia samochodem, warto zaplanowa  g b-
szy gara . Po zaparkowaniu mi dzy bram
a ty em samochodu powstanie wówczas wy-
godny korytarz, pozwalaj cy na bezproble-
mowe wyprowadzenie kosiarki czy roweru – 
podsumowuje Rafa  B a uk. 

Przede wszystkim funkcjonalno ,
czyli jak dobra  wielko  bramy do gara u
Budowa domu to projekt z d ugim terminem wa no ci. Istotne 
jest spojrzenie w d u szej perspektywie, przewidywanie, np. 
powi kszenia si  rodziny, czy konieczno ci adaptacji cz ci domu na 
osobne mieszkanie. Nie wystarczy jednak my le  w taki sposób tylko 
o wn trzu. Tak e gara  wymaga takiego zaplanowania, aby spe nia
swoje funkcje równie  w przysz o ci, kiedy stopie  oraz rodzaj jego 
wykorzystania si  zmieni . I nie chodzi wy cznie o decyzje dotycz ce 
rozmiaru pomieszczenia, ale przede wszystkim – z punktu widzenia 
funkcjonalno ci – o wielko  bramy segmentowej.
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