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5/2018 BUDUJEMY DOM

– Spo ecze stwo si  bogaci, a wyposa e-
nie domów po prostu zu ywa, wiele osób ku-
puje te  stare domy do kapitalnego remon-
tu. Na rynkach zachodnich trend zwi zany 
z wymian  bram gara owych obecny jest 
od wielu lat. Novoferm stworzy  wi c szereg 
produktów, dzi ki którym procedura wymia-
ny jest szybsza, ta sza, a przede wszystkim 
prostsza – wyja nia Tomasz Chmielewski, 
Dyrektor Zarz dzaj cy Novoferm Polska. 
Zaznacza jednak, e my l c o wymianie 
bramy, musimy mie wiadomo , e mo e-
my napotka  trudno ci. Na szcz cie s  one 
atwe do pokonania. 

PO PIERWSZE 
– WALKA O WIAT O
Stare bramy by y mniejsze ni  wspó czesne, 
bo mniejsze by y samochody. Dlatego w cza-
sie renowacji jednym z wyzwa  jest wal-
ka o uzyskanie jak najwi kszego pola wia-
t a bramy. – Bramy z naszej oferty maj  t
przewag , e potrzebuj  tylko 90 mm prze-
strzeni do zabudowy po bokach (w garek) – 
wyja nia ekspert Novoferm, Rafa  B a uk. 
Podkre la, e innym problemem zwi za-
nym z monta em nowej bramy segmento-
wej mo e by  wyko czenie cian nieno ny-
mi materia ami, np. klinkierem, na których 
nie mocuje si  bram. W tym przypadku ra-
dzi zastosowa  S-kotwy, które pozwalaj  na 
przesuni cie punktu mocowania poza nie-
no ne wyko czenie ciany. Je li za cia-
ny w gara u s  uko ne, warto u y  specjal-
nych uchwytów z regulacj  k ta monta u.

PO DRUGIE 
– D UGO  MA ZNACZENIE
Po instalacji nowej bramy (standardowo, 
za otworem) mo e okaza  si , e… auto nie 
mie ci si  w gara u. Dzieje si  tak dlatego, 
e d ugo  miejsca postojowego obejmowa-
a wcze niej tak e przestrze  wjazdu (bo 

brama by a montowana z przodu, na elewa-
cji). Je li zamontujemy bram  segmentow
za otworem, tracimy wi c jakie  40 cm (gru-
bo  muru). Aby „odzyska ” troch  miejsca, 
bram  segmentow  Novoferm mo na za-
montowa  w otworze – dzi ki wzmocnionej 
o cie nicy i maskownicy w kolorze bramy.

Monta  bramy w otworze mo e ozna-
cza  powstanie szczelin (brama powinna 
by  kilka centymetrów mniejsza ni wia-
t o otworu), które uzupe niane s  piank
uszczelniaj c . Aby zachowa  estetyk , do-
brze jest na bokach, na górze lub w cz ci 
dolnej zamontowa  specjalne maskownice, 
które ukryj  ewentualne uszkodzenia. 

– Z kolei po demonta u starej bramy 
uchylnej zostaje nam „niespodzianka”, czyli 
próg. Nie trzeba go wcale usuwa , wystarczy 
zastosowanie stopy o cie nicy, która pozwa-
la na monta  bramy i zapewnia jej domyka-
nie – wyja nia ekspert Novoferm.

PO TRZECIE 
– NAP D IDEALNY
Równie  za o enie nap du mo e wi za  si
z przeszkodami. Cz sto na suficie nie ma 
ani miejsca na szyn  nap du, ani gniazdka 
do jego pod czenia. W tej sytuacji spraw-
dzi si  nap d boczny NovoPort®. Jest zin-
tegrowany z boczn  prowadnic  i nie wy-
maga przestrzeni pod sufitem. Mo na go 
zainstalowa  na cianie bocznej lub przed-
niej, tam, gdzie jest nam najwygodniej. 

Wymiana bramy gara owej to wyzwanie. Cz sto wymaga 
zatrudnienia ekipy remontowej, która musi przeprowadzi
odpowiednie prace. Chyba e zdecydujemy si  na 
rozwi zania systemowe, stworzone po to, aby u atwi
wymian  bramy, skróci  czas i obni y  koszty tego 
procesu. 
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Stworzone do renowacji
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