
 

 

 
 
Jak fachowo zamontować bramę garażową? Obejrzyj na żywo!  
MONTERIADA na targach BUDMA. 7 - 10 lutego 2017 r. 
 
Jak wygląda prawidłowy montaż bramy garażowej – będą mogli zobaczyć  
odwiedzający targi BUDMA 2017. Monterzy z firmy Hörmann krok po kroku 
zademonstrują jak powinien przebiegać fachowy montaż bramy segmentowej. Pokazy 
odbywać będą się w ramach MONTERIADY, organizowanej po raz kolejny przez 
Związek POiD, codziennie od 7 do 10 lutego. 
 
Monteriada, która jest elementem kampanii Dobry Montaż i odbywa się pod patronatem 
Instytutu Techniki Budowlanej ma pokazać, że dobry montaż jest tak samo ważny jak wysokiej 
jakości brama, drzwi czy okna, że bez profesjonalnego montażu nie ma dobrego  produktu.  
 
-  Targi BUDMA są świetną okazją, by do prawidłowej instalacji produktów stolarki budowlanej 
przekonać inwestorów, monterów, sprzedawców i uczniów szkół budowlanych. Zależy nam, 
aby oglądając nowoczesne bramy garażowe, dowiedzieli się oni jednocześnie, jak je 
zainstalować, by w pełni wykorzystać wszystkie ich walory techniczne. Aby wiedza o tym, jak 
właściwy montaż wpływa na ich funkcjonalność stała się powszechna - mówi Krzysztof Horała 
– prezes firmy Hörmann Polska sp. z o.o. 
 
Ciepły montaż  
Interaktywne, wzorcowe pokazy dobrego montażu, którym towarzyszyć będzie profesjonalny 
komentarz, odbywać będą się w dogodnie usytuowanej hali nr 5 MTP, na specjalnie 
przygotowanym stoisku o powierzchni 200 m². Na umieszczonym tam ekranie kinowym nawet 
z odległego miejsca hali obejrzeć będzie można każdy szczegół fachowego montażu 
segmentowej bramy garażowej. Dodatkowej porady udzielą obecni na miejscu eksperci  
z firmy Hörmann. 
 
Do pokazowego montażu przewidziano bramę segmentową LPU 40 o wymiarach 2 x 2 m.  
Ta „ciepła” brama, zbudowana ze stalowych segmentów o grubości 42 mm, szczelnie 
wypełnionych pianką poliuretanową zamontowana zostanie wraz z zestawem ThermoFrame, 
co dodatkowo poprawi jej izolacyjność cieplną. Na specjalnym ekranie w dużym przybliżeniu 
zobaczyć będzie można jak na obwodzie bramy montowane są dodatkowe uszczelki oraz jak 
dzięki montażowi specjalnego kątownika z tworzywa sztucznego ościeżnica bramy oddzielona 
zostanie od ściany garażu.  
 
- Chcemy unaocznić, że montaż tego niedrogiego zestawu może wyraźnie ograniczyć 
powstawanie mostków termicznych i zapobiec ucieczce ciepła z garażu. Pokazać jak w łatwy 
sposób, na etapie instalowania bramy garażowej, można poprawić jej izolacyjność cieplną  – 
wyjaśnia Krzysztof Horała.  
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Dobry design 
Bramą, której wzorcowy montaż zaprezentowany zostanie podczas targowych pokazów 
będzie - nagrodzona w konkursie Dobry Design 2017 - brama LPU 40 w kolorze białym  
z bardzo elegancką powierzchnią Silkgrain oraz potrójnymi przetłoczeniami T i umieszczonymi 
na całej szerokości intarsjami imitującymi drewno. Dodatkowo wyposażona ona zostanie  
w nowoczesny i szybki napęd SupraMatic E3 BS, który otwiera i zamyka bramę z prędkością  
22 cm/s. To bardzo bezpieczne rozwiązanie, napęd ten działa bowiem w dwukierunkowym 
systemie sterowania radiowego BiSecur, który wykorzystuje znane w bankowości 
elektronicznej 128-bitowe kodowanie.  
 
Pokazy wzorcowego montażu bramy garażowej, hala nr 5 MTP, stoisko nr 1 
Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2017, Poznań  
  
Wtorek     7  lutego, godz. 15.20 - 16.20 
Środa       8  lutego, godz. 10.00 - 11.00 
Czwartek  9  lutego, godz. 12.10 - 13.10 
Piątek      10 lutego, godz. 12.05 - 12.50 
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