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Obrázok 1: Garážové brány – sprievodca na celý život. Ak 
si chcete zvoliť vhodnú bránu, mali by ste pri rozhodovaní 
brať do úvahy aspekty ako montážna situácia, použitie 
garáže, bezpečnosť, komfort, tepelná izolácia a dizajn. 
Najlepšie Vám poradia u odborného predajcu, ktorý sa 
nachádza vo Vašej blízkosti. 

Jedno rozhodnutie za život 
Pre každú garáž vhodná brána 
S garážovými bránami sa človek spravidla zaoberá iba 
raz za život. Pri širokej ponuke garážových brán nie je 
vôbec ľahké vyhľadať tú najvhodnejšiu. Aké sú 
podstatné aspekty, na ktoré by ste mali prihliadať 
pri kúpe a aké otázky si vlastne musíte položiť, aby ste 
pre seba dokázali vybrať vhodnú bránu? 

Montážna situácia 

Výber garážovej brány závisí predovšetkým od použitia 
garáže. Ak potrebujete použiť miesto pri strope ako miesto 
na odkladanie neskladných vecí, ako napríklad surfovacie 
dosky alebo strešné nosiče batožiny, sú dobrou voľbou 
garážové rolovacie brány, pri ktorých sa lamely navíjajú 
na hriadeľ nad otvorom brány, alebo do boku posuvné 
brány, ktoré sa posúvajú popri stene vedľa otvoru brány. Do 

boku posuvné sekcionálne 
brány sa hodia 
predovšetkým vtedy, ak je 
brána jediným prístupom 
do garáže a ak sa cez túto 
často prechádza s 
bicyklami alebo 
motocyklami, pretože bránu 
je možné otvoriť pre 
prechod osôb a 

dvojkolesových vozidiel, to znamená, že sa dá otvoriť iba 
čiastočne. Ak sa miesto nad bránou nevyžaduje, je správnou 
voľbou sekcionálna brána, pri ktorej sa články brány 
zasúvajú po vodiacich koľajniciach smerom hore pod strop 
garáže. Sekcionálna brána sa hodí vždy, či už pri 
polkruhovom alebo šikmom otvore brány. Výhody oproti 



 
 
 
 

 
 

 

PM 1418 Noviny pre verejnosť   strana 2 z 5 

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft 
garážové a priemyselné brány 
 

Lisa Modest 
Telefón:  +49 5204 915-167 

Verena Lambers 
Telefón:  +49 5204 915-282 
 
E-mail: pr@hoermann.com 
 

Download textov a obrázkov: 
www.hoermann.de/presse 

kedysi často používaným výklopným bránam: vďaka tomu, 
že vodiace koľajnice prebiehajú za otvorom garáže, ostáva 
zachovaná plná šírka vjazdu (až o 14 cm viac). Miesto pred 
garážou sa okrem toho môže použiť na odstavenie ďalších 
vozidiel a nevzniká pri tom nebezpečenstvo, že brána pri 
vyklápaní poškodí väčšie automobily zaparkované v garáži. 

Použitie garáže 

Garáž sa často nepoužíva na parkovanie áut, ale ako 
priestor na koníčky, dielňa a priestor na party. Pre tieto 
prípady alebo aj vtedy, keď je garáž priamo pripojená 
k domu, by sa malo dbať na dobrú tepelnú izoláciu, aby sa 
nestrácala drahocenná vykurovacia energia. Dvojstenné 
brány LPU firmy Hörmann zaručujú veľmi dobrú tepelnú 
izoláciu a stabilný, pokojný chod brány. Pomocou 
dodatočného plastového profilu, ThermoFrame, je možné 
tepelnú izoláciu zlepšiť o ďalších pätnásť percent. 

Komfort obsluhy 

V zime, za dažďa alebo snehu zastaviť pred garážou, 
vystúpiť a otvoriť bránu pre zaparkovanie? Radšej nie. 
Takýmto nepríjemnostiam sa veľmi ľahko vyhnete s pohonmi 
garážových brán. Bránu je možné pohodlne otvoriť z auta 
stlačením tlačidla na ručnom vysielači. Medzičasom je 
možné aj u výrobcov, ako Hörmann, zakúpiť elegantné 
ručné vysielače ako prívesok na kľúče v mnohých farbách 
alebo ako prevedenie vysielača do zapaľovača v aute.  

   

Bezpečnosť 

Nielen vtedy, keď je z garáže priamy prístup do domu, sa 
človek chce vyhnúť neželaným hosťom v garáži. 
Automaticky prevádzkované garážové sekcionálne brány 
disponujú poistkou proti vypáčeniu, pomocou ktorej je brána 
zablokovaná v uzatvorenom stave a je prakticky odolná voči 
výškovému posunu. Oproti konkurenčným riešeniam funguje 
poistka u riešenia firmy Hörmann mechanicky a je preto 
účinná aj pri výpadku prúdu.  

 
 Dodatočne by sa malo dbať 
na to, aby pohon garážovej 
brány disponoval 
bezpečným rádiovým 
systémom, aby signál medzi 
pohonom a ručným 
vysielačom nebolo možné 
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prelomiť cudzou osobou. Rádiový systém BiSecur firmy 
Hörmann bol testovaný a certifikovaný expertmi z Ruhr-
Universität Bochum: spôsob kódovania je považovaný za tak 
bezpečný ako Online-Banking. Systém okrem toho 
disponuje ešte ďalším, praktickým riešením: po stlačení 
tlačidla na ručnom vysielači sa pomocou farebnej LED 
indikuje, či je garážová brána zatvorená alebo ešte otvorená 
bez toho, aby ste mali vizuálny kontakt s garážou. Za zlého 
počasia sa už nemusíte ísť z druhého poschodia pozrieť 
dole a pred dvere, ale bránu môžete pohodlne zatvoriť zo 
sedačky. Ten, kto má rád všetko pod kontrolou aj na 
dovolenke, môže túto funkciu použiť aj prostredníctvom 
smartfónu pomocou aplikácie.  
Taktiež je dôležité: ak sa pri zatváraní nachádzajú osoby 
alebo predmety v oblasti pod bránou, mala by sa táto 
automaticky zastaviť a začať presúvať späť smerom hore. 
Takzvaná vypínacia automatika je sériovo zabudovaná 
pri pohonoch garážových brán ProMatic a SupraMatic.  
 

Kto chce, aby sa jeho deti hrali v pokoji, 
mal by garážovú bránu vybaviť svetelnou 
závorou. Brána sa zastaví ešte pred 
nabehnutím na prekážku a presunie sa 
opäť smerom hore. 

 

Dizajn 

Často je možné počuť, domové dvere sú vizitkou domu. Ale 
čo vtedy, keď sa vedľa nachádza garážová brána v rokoch? 
Aj pri garážových bránach sa už dlho nepočítajú iba hodnoty 
vnútorných rozmerov. Pokiaľ ide o dizajn, neexistujú pre 
stavebníkov takmer žiadne hranice. Výrobca Hörmann 
ponúka napríklad pri dvojstenných bránach päť rôznych 
povrchov v mnohých farbách, medzi nimi nielen mimoriadne 
ušľachtilé, svetlo odrážajúce, ako aj jemne štruktúrované, 
robustné a hodvábne hladké povrchy, ale aj šesť dekorov 
so vzhľadom dreva.  

Ten, kto má rád 
predovšetkým 
harmóniu, môže mať 
domové dvere a 
garážovú bránu v 
partnerskom 
vzhľade.  

 

 

 

Pre architektonicky 
vysoké nároky je 
možné garážovú 
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bránu dokonca obložiť materiálom fasády domu, aby sa 
garáž integrovala prakticky neviditeľne do plášťa budovy.  

Milovníci prírody obdržia vo firme Hörmann aj brány 
z masívneho dreva. 

Integrované a vedľajšie dvere 

Aby sa pre každý prechod osôb nemusela otvárať celá 
brána, ponúka výrobca garážové brány s integrovanými 
dverami alebo s vedľajšími dverami.  

 Pri veľkorysých 
priestorových pomeroch 
sa môžu vedľa garážovej 
brány použiť dvere, ktoré 
sa opticky hodia 
ku garážovej bráne.  

Pri skôr menších, naplánovaných garážach väčšinou 
neostane miesto pre dvere vedľa brány. Tu sa núkajú 
integrované dvere šetriace miesto. Aby sa prechod 
cez dvere nepodobal na prekážkový beh, disponujú 
integrované dvere Hörmann mimoriadne nízkym prahom. 
Tento nielen znižuje riziko zakopnutia, ale cez dvere môžu 
bez problémov prejsť aj bicykle. Pre harmonické stvárnenie 
brány a dverí je možné zakúpiť závesy dverí a horný 
zatvárač dverí aj v skryto ležiacom vyhotovení. 
O bezpečnosť sa stará optimálne viacnásobné blokovanie. 

Zhrnutie 

Pri kúpe garážovej brány musíte prihliadať na niektoré veci, 
aby ste si zvolili vhodnú bránu pre život. Preto je najlepšie 
nechať si kompetentne poradiť expertmi na dvere a brány 
zo špecializovanej predajne nachádzajúcej sa vo Vašej 
blízkosti. Človek tak nájde nielen vhodnú bránu, ale získa aj 
všetky služby začínajúc odbornou demontážou až po rýchlu 
montáž na mieru. Spravidla  je montáž brány a pohonu 
vybavená v priebehu pol dňa. 
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Ukončovacie dvere pivníc 

Mimoriadnu pozornosť 
vyžaduje aj výber správnych 
dverí na uzatvorenie pivníc. 
Väčšinou je to rozhodujúci 
bod, keď ide o bezpečný 
alebo aj o energetický dom.  

Bezpečnosť: dvere na 
uzatvorenie pivníc sa popri 
dverách na terasu považujú 
za najčastejšie vstupy 
používané vlámačmi. Preto by 
malo uzavretie pivníc smerom 
von disponovať vybavením 
RC 2. Toto vybavenie sa stará 
o to, aby dvere odolali pokusu 
o vlámanie prostredníctvom 
príležitostného páchateľa 

s nástrojmi do troch minút. Zo štúdií vyplýva, že priemerný 
pokus o vlámanie netrvá dlhšie ako tri minúty. Ak je pokus 
neúspešný, unikne páchateľ zo strachu z pozorovania. 

Tepelná izolácia: aj prostredníctvom dverí do pivnice by sa 
malo zabrániť unikaniu drahej vykurovacej energie. 
Pomocou termického oddelenia krídla dverí, zárubne 
a prahu, ako aj dodatočnými tesneniami je možné dosiahnuť 
tak dobré hodnoty prechodu tepla (hodnoty U), ako tomu je 
iba pri bežných domových dverách. 


