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1. WSTĘP
• Niniejsza instrukcja posiada zbiór zasad i przepisów ustalających sposób montażu bramy narożnej.

Posiada szczegółowe informacje na temat przygotowania podłoża, składu zestawu oraz kolejności
wykonywania czynności.

• Montaż bramy wymaga wiedzy i umiejętności, dlatego zalecane jest aby montaż został
przeprowadzony przez osoby wykwalifikowane lub posiadające odpowiednią wiedzę. W przypadku
bram z napędem elektrycznym konieczne jest podłączenie urządzenia elektrycznego przez osobę
posiadającą uprawnienia elektryczne zgodnie z instrukcją dodaną do zestawu automatyki.

• W przypadku nieprawidłowego montażu Produktu a w szczególności montażu Produktu dokonanego
przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy, wykonanie niezgodnie z Instrukcją uprawnienia
wynikające z gwarancji podlegają wyłączeniu.

Przestrzegaj zasad BHP. Stosuj odzież ochronną i utrzymuj stanowisko pracy w 
czystości. Narzędzia stosuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

PAMIĘTAJ!!!

2. PRZYGOTOWANIE - punkty do sprawdzenia przed wykonaniem montażu
• Wymiary bramy, rodzaj słupów, szerokość między słupami



• Kontrola/ocena techniczna

Dokonaj oceny zewnętrznej postaci Produktu pod kątem ewentualnych 
niezgodności. Sprawdź czy brama jest w dobrym stanie technicznym, 
wolna od wad i uszkodzeń mechanicznych oraz czy wyrób jest 
kompletny. 

Gdy brama lub jakikolwiek element zestawu jest uszkodzony zgłoś to niezwłocznie do Producenta, 
zachowując określoną procedurę postępowania reklamacyjnego. 

WAŻNE!!!

• Słupki

Brama narożna zawiera w zestawie komplet słupków do montażu:
- dojazdowy 100x100 z podstawą 180x180
- przelotowy 100x100 z podstawą 180x180
Słupki wraz z podstawą należy umieścić na kotwach zamocowanych w głównym fundamencie, a 
następnie dokręcić za pomocą nakrętek i podkładek. 
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3. ELEMENTY SKŁADOWE BRAMY
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Dodatkowo należy zakupić we własnym zakresie:
- kotwy chemiczne M12 x 250  - 8 szt.
- kołki rozporowe min. 8x40 – ok 90 szt.
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4. FUNDAMENTY

• W celu poprawnego montażu i późniejszej 
pracy bramy należy wykonać ławę 
fundamentową. Ława powinna być wykonana 
przy użyciu betonu klasy C20/C25. Ławę 
fundamentową należy wylać do poziomu 
gruntu.

• Zbyt płytkie osadzenie fundamentów, może 
spowodować podsadzenie przez mróz, co 
może doprowadzić do uszkodzenia, lub 
nieprawidłowej pracy bramy. Fundamenty 
powinny mieć głębokość większą niż strefa
przemarzania dla danego obszaru 
geograficznego.

• W zależności od położenia głębokość ławy 
wynosi od 0,8m do 1,4m w związku z różną 
głębokością przemarzania gruntu. 

• Po wylaniu betonu należy odczekać 
odpowiedni czas (różny w zależności od 
warunków pogodowych) przed instalacją 
bramy. 

STREFY PRZEMARZANIA GRUNTU W POLSCE

WAŻNE!!!

Reklamacje związane z uszkodzeniami powstałymi z 
powodu podnoszenia się gruntu nie będą uwzględnianie.
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• Wymiary ławy fundamentowej
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Następnie wykonaj zbrojenie wg rysunku:

• ZBROJENIE

W fundamenty słupowe umieść zbrojenie 
wykonane z 4 prętów zbrojonych 12 mm 
o długości 100 cm (długość w zależności od 
strefy przemarzania i głębokości 
fundamentów), powiązanych strzemionami 
z pręta 6 mm  o wymiarach 20x20 cm 
rozłożonymi w sposób pokazany na rysunku. 
W fundament, który łączy słupki należy 
włożyć zbrojenie wykonane z pręta 
żebrowanego 12 mm w ilości 4 szt. 
(długość prętów określony na podstawie 
szerokości bramy) powiązanego 
strzemionami wykonanymi z pręta 6 mm 
ułożonymi co 20 cm o wymiarach 20x20 cm. 
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5. MONTAŻ – KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI

• Wyznaczenie miejsca montażu i określenie kierunku otwierania bramy
Przed przystąpieniem do montażu należy wyznaczyć miejsce zabudowy ogrodzenia. Teren powinno się 
odpowiednio przygotować i uporządkować. Następnie należy ustalić kierunek otwierania bramy oraz 
wziąć pod uwagę wymiary składowych ogrodzenia oraz odległość od budynków. 

Po wyznaczeniu miejsca i uwzględnieniu wszystkich wymiarów można przystąpić do dokonania 
wykopów pod ławę fundamentową i przygotowania zbrojenia.  (patrz str. 7)

• Montaż szyn jezdnych
Na początku sprawdź stan techniczny szyny. Szyny powinny być proste, poziome. Wyznacz linie położenia
szyn. Po ułożeniu wszystkich szyn sprawdź czy znajdują się w linii prostej oraz czy jest zachowany kąt 90°.
Następnie wywiercamy otwory wiertłem dopasowanym do kołków i przykręcamy szynę do podłoża.

Miejsce wykonania otworów 
w betonie

Pamiętaj aby w okresie zimy często wymiatać zanieczyszczenia, które mogą gromadzić
się na szynach. Dzięki temu unikniesz problemu z zablokowaniem skrzydła i
niepoprawną pracą bramy. Aby uniknąć oblodzenia istnieje możliwość montażu kabla
grzejnego pod szyną.

WAŻNE!!!
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• Montaż słupków bramy narożnej

Ustal miejsca montażu słupów bramowych na planie fundamentów. Zaznacz pozycję otworów i wierć
wiertłem o małej średnicy, a następnie powiększ otwór wiertłem prawidłowym. Zabieg ten pomaga
precyzyjniej wykonać otwory montażowe. Otwory muszą być wykonane pionowo w dół. Po wykonaniu
otworów należy je oczyścić z pyłu. Do otworów wprowadź klej. Należy przestrzegać czasu schnięcia
wyznaczonego przez producenta kotew chemicznych. W krótkim czasie w otwory włóż wcześniej
przygotowane kotwy. Słup dojazdowy i przelotowy wraz z podstawą nałóż na kotwy zamocowane w
głównym fundamencie, a następnie dokręć za pomocą nakrętek i podkładek.

A

Widok z góry

B

A B

Pamiętaj o prawidłowym wypoziomowaniu słupków.
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• Montaż bramy narożnej

12x
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Ustawiamy skrzydło S1 ( skrzydło z dwiema zamontowanymi rolkami jezdnymi oraz z otworami 
montażowymi zawiasów z jednego boku) na szynie jezdnej a następnie dostawiamy skrzydło Sn po 
czym łączymy je mocując zawiasy za pomocą śrub M6 oraz podkładek (patrz rys. poniżej). Tak 
montujemy kolejne skrzydła Sn a następnie końcowe skrzydło S2 (skrzydło posiadające z jednego 
boku otwory montażowe zawiasu). 
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• Montaż ogranicznika

Otwórz bramę do maksymalnego żądanego otwarcia. Przyłóż ogranicznik do tylnej części i odznacz 
miejsce wykonania otworów w betonie. Następnie wywierć otwory na kołki i przykręć dystanse 
ogranicznika za pomocą 4 kołków rozporowych 12x80. Zamontuj ogranicznik do dystansów skręcając za 
pomocą 4 śrub M10x25, podkładek oraznakrętek w miejscu pokazanym na poniższym rysunku. Po 
zamontowaniu sprawdzamy poprawność działania bramy.   

Tor przesuwania bramy musi zostać ograniczony przez mocno przymocowany do podłoża ogranicznik, 
który wyznacza jej krańcowe położenie podczas otwierania.

• Montaż automatyki

Końcowym etapem montażu bramy jest montaż automatyki. Należy wykonać go wg instrukcji. 
Instrukcja montażu jest dostępna w zestawie automatyki lub do pobrania na naszej stronie 
internetowej.   
https://polargos.pl/wp-
content/uploads/2019/03/automat_do_bramy_przesuwnej_simple_move_instrukcja_montazu_pl_1
02.pdf

https://polargos.pl/wp-content/uploads/2019/03/automat_do_bramy_przesuwnej_simple_move_instrukcja_montazu_pl_102.pdf
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KONSERWACJA

Każde ogrodzenie powinno być regularnie przeglądane i konserwowane przez jego właściciela. Zaleca
się konserwację co pół roku. Należy sprawdzać stan zawiasów i nasmarowanie ich oraz inne aspekty
ogrodzenia tj. wystąpienie ognisk rdzy, zarysowania, uszkodzenia mechanicznych. Ogniska rdzy mogą
wystąpić w miejscu, które zostało uszkodzone poprzez przerwanie ciągłości powłoki cynkowanej
(głębokie rysy), uderzenia powodujące pęknięcie. W powyższych przypadkach miejsce wystąpienia
korozji należy oczyścić do „żywego materiału”. Do oczyszczenia należy użyć narzędzi: szlifierkę z
odpowiednią nakładką, szczotkę drucianą, szpachelkę lub papier ścierny z odpowiednią gramaturą.
Miejsca te trzeba staranie oczyścić (tłuszcze, sole), przemyć i wysuszyć. Na dokładnie wyczyszczoną
powierzchnię nanieść dwuskładnikową farbę epoksydową o dużej zawartości płynu cynkowego, np.:
TEKNOZINC 90 SE. Na powierzchni ogrodzenia wystąpić może korozja biała w miejscu styku innego
materiału niż cynk. W tym miejscu zachodzi powstanie białego nalotu (utlenianie). Miejsca z białą
korozją należy przemyć preparatem typu Derustit 1680. W miejscach, gdzie pracują elementy
ogrodzenia (zawias, trzpienie automatyki) następuje ścieranie się powierzchni pracujących. Jest to
naturalny proces zachodzący podczas użytkowania. Poprzez ścieranie się warstwy wraz z
połączeniem warunków atmosferycznych może wystąpić korozja. Dla zmniejszenia wystąpienia
powyższego zjawiska zastosować w miejscu styku pracujących elementów np. smar grafitowy. To
tyczy się również elementów związanych z automatyką bram. W szczególnych wypadkach typu
podtopienia lub powodzie, gdzie pokrycie ogrodzenia narażone było na dłuższy kontakt z cieczą,
należy takie ogrodzenie zdemontować, osuszyć pozbyć się substancji, które dostały się do wewnątrz
ram, poprzeczek, sztachet. Oczyścić całe ogrodzenie starannie i zamontować. Jeżeli wymaga
nałożenia w danym miejscu cynku należy postępować wg powyższych wytycznych.


