
Drzwi zewnętrzne i bramy garażowe –
nowoczesny jednolity styl i design

Ważnymi elementami architektury budynku, które wpływają na postrzeganie
całej bryły, są drzwi zewnętrzne i brama garażowa. Co więcej, aby dom był
doskonałą wizytówką gospodarza, ich design powinien być spójny, a w dodatku
dobrze komponować się z elewacją i dachem. Do wyboru mamy szereg
różnorodnych rozwiązań, które różnią się stylem, kolorem, fakturą,
zastosowaną technologią, automatyką czy zestawem towarzyszących im
dodatków. Każdy znajdzie z pewnością coś odpowiedniego dla siebie.

Aranżacja fasady to obecnie równie ważna kwestia, co dbałość o piękny wystrój pomieszczeń. Jeśli
wygląd zewnętrzny budynku prezentuje się nienagannie, to w myśl zasady pierwszego wrażenia,
znacznie przychylniej patrzymy na jego wnętrze, a także gospodarzy domu. Jak stworzyć ciekawą,
przykuwającą oko koncepcję stylu i kolorystyki własnego domostwa? Punktem wyjścia może być
wybór dobrze dobranego duetu: drzwi zewnętrznych i bramy garażowej.

Spójność designu – dobry efekt estetyczny
Brama garażowa stanowi wyraźny element w bryle budynku, gdyż z reguły zajmuje znaczną jego
powierzchnię. Dlatego do jej wyboru warto odpowiednio się przyłożyć – trzeba zastanowić się nad
całościową koncepcją aranżacyjną i efektem, który chcemy uzyskać. Podążając za aktualnymi
trendami architektonicznymi, powinna być tak dobrana, żeby jej design pasował do wyglądu
wszystkich elementów fasady, w tym głównie stolarki otworowej – ram okien, a zwłaszcza drzwi
zewnętrznych, u wejścia których witamy gości. W tym względzie ważne jest przede wszystkim
dopasowanie odpowiedniego stylu, stosownej kolorystyki, a nawet faktury powierzchni. Co innego
sprawdzi się bowiem w tradycyjnym budownictwie (można postawić w tej opcji na bardziej
dekoracyjne formy, np. eleganckie żłobienia i drewniane powierzchnie), a co innego w nowoczesnym
(tu w cenie jest minimalizm i pewna „industrialna surowość kształtów”, króluje szara kolorystyka),
który aktualnie wiedzie prym. Aby mieć pewność, że wzornictwo bramy i drzwi będzie spójne, opłaca
się postawić na produkty pochodzące z tej samej kolekcji. Zazwyczaj możemy również wybrać
dowolną barwę z pełnej palety RAL, co pozwala nam wykreować indywidualny charakter budynku,
zgodnie z własnymi potrzebami i gustem. Dodatkowo, możemy pokusić się o faktury stylizowane na
drewno o różnym wybarwieniu, które cieszą się niesłabnącą popularnością – wszelkie inspiracje
naturą są zawsze w modzie. Drzwi mogą być ponadto pełne lub mieć różnorodne pod względem
rozmieszczenia, kształtu i wielkości przeszklenia (pionowe bądź poziome). Do tego dopasujemy także
detale, np. wzór klamki.



Dobry produkt tylko w parze z dobrym montażem
Przy wyborze bramy oraz drzwi zewnętrznych należy zwrócić uwagę nie tylko na ich design, lecz
także jakość wykonania – są to bowiem produkty, które będziemy intensywnie użytkować, a co za
tym idzie solidność konstrukcji ma tu ogromne znaczenie. Na jakie parametry warto zwrócić uwagę
podczas zakupu? Dobry wyrób będzie charakteryzował się wysoką termoizolacyjnością, dużą
odpornością na zmienne warunki pogodowe, bezpieczeństwem użytkowania, antywłamaniowością
oraz komfortem obsługi. Opłaca się ponadto rozważyć nabycie rozwiązania, które w razie potrzeby
może funkcjonować w wybranym systemie domu inteligentnego. Rozwój technologii idzie bowiem w
kierunku realizacji projektów budynków w duchu SMART. – Po wyposażeniu drzwi w specjalną
klamkę pracującą w systemie Z-Wave, drzwi wejściowe stają się integralnym elementem
inteligentnego domu. Wykorzystując odpowiednią aplikację, możemy zamykać lub otwierać zamek za
pomocą smartfona. Dodatkowo, mogą one zostać wyposażone w czytnik linii papilarnych. To
innowacyjny i wygodny system zabezpieczenia, który świetnie sprawdzi się w każdym domu. Takie
rozwiązanie nie wymaga używania kluczy, dzięki czemu nie musimy się martwić, że je zgubimy lub
zostaną nam skradzione. Czytnik chroni również przed wtargnięciem osób niepowołanych do domu –
tłumaczy Maksymilian Kłapacz z firmy FAKRO. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne będą spełniać
deklarowane przez producenta funkcje, tylko wówczas, gdy zostaną poprawnie zamontowane. A im
wyższym poziomem zaawansowania technologicznego charakteryzuje się produkt, tym lepszego
potrzeba fachowca do jego montażu – takiego, który na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę i
umiejętności. Firmy godne polecenia można znaleźć w wyszukiwarce na stronie
www.dobrymontaz.com. Oszczędzanie na montażu okazuje się zazwyczaj iluzoryczne – wszelkie
poprawki będą kosztować nas dużo nerwów i co gorsza – pieniędzy. Dom to ciągła inwestycja. Aby
był funkcjonalny i prezentował się pięknie przez lata, wymaga troski i uwagi, a od czasu do czasu
generalnego remontu. Do takich ważnych modernizacji, wpływających w sposób istotny na wygląd
bryły budynku, należy wymiana bramy garażowej oraz drzwi zewnętrznych. Postawmy na wysokiej
jakości wyroby o spójnym designie, a dom zyska atrakcyjny wygląd.


