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Obrázok 1: Lepšia tepelná izolácia: ak sa garáž pripája 
priamo k domu alebo sa používa ako hobby priestor alebo 
dielňa, odporúča sa vysoko izolovaná garážová brána. Aby 
sa ešte lepšie zabránilo strate vykurovacej energie, vyvinula 
firma Hörmann pripojenie zárubne ThermoFrame, ktoré 
zlepšuje tepelnú izoláciu garážovej brány až o pätnásť 
percent. 

Ešte lepšie zastavenie straty tepla 

Hörmann ThermoFrame zlepšuje hodnotu 
tepelnej izolácie sekcionálnych 
garážových brán  

Experti odporúčajú použiť dvojstenné garážové brány 
nielen vtedy, ak garáž leží priamo pri dome a hraničí 
s vykurovanými priestormi alebo ak z garáže vedie prístup 
do domu, ale aj vtedy, ak sa garáž používa ako dielňa 
alebo hobby priestor. Pomôžete tým šetriť náklady 
na vykurovanie a udržiavať zohriaty vzduch v dome. 
Tepelnú izoláciu dvojstenných brán LPU firmy Hörmann s 
jej 42 mm hrubými a vysoko tepelne izolujúcimi lamelami 
je možné zlepšiť pomocou pripojenia zárubne 
ThermoFrame až o pätnásť percent. Plastový profil 
oddeľuje zárubňu garážovej brány od muriva a znižuje 
tým tepelné mosty vznikajúce na týchto miestach, cez 
ktoré uniká cenná energia. Okrem toho dodatočné 
tesniace manžety na obidvoch stranách a v hornej oblasti 
brány lepšie utesňujú bránu a zabraňujú strate 
vykurovacej energie zvnútra garáže.  
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Obrázok 2 

Čo je zárubňa  
garážovej brány a ako 
funguje Hörmann 
ThermoFrame? 
 
Zárubňa (1) je konštrukčným 
dielom, pomocou ktorého sa 
na stenu garáže (4) upevňuje 
celá konštrukcia brány, v 
podstate pozostávajúca z 
vodiacej koľajnice (2) a krídla 
brány (3). Pripojenie zárubne 
ThermoFrame (5) sa montuje 
medzi zárubňu (1) a stenu (4). 
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