Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑΣ
-Έφτασε η ώρα να επιλέξετε την γκαραζόπορτα που θα τοποθετήσετε στο χώρο σας.
-Ας πούµε λοιπόν κάποιες αλήθειες για τις γκαραζόπορτες, προκειµένου να βοηθηθείτε στην
σωστή επιλογή.
-∆ιευκρίνιση πρώτη
Όταν λέµε γκαραζόπορτα εννοούµε πόρτα για κλειστή θέση στάθµευσης και όχι την
αυλόπορτά µας.
-∆ιευκρίνηση δεύτερη
Οποιαδήποτε πόρτα να επιλέξετε για το γκαράζ σας θα λέγεται γκαραζόπορτα, ωστόσο θα
πρέπει να γνωρίζετε ότι έχει επικρατήσει στην αγορά ο όρος «γκαραζόπορτα» για τις
τυποποιηµένες κατασκευές που προσφέρουν παράλληλα ασφάλεια και λειτουργικότητα.
Για παράδειγµα µια απλή µεταλλική πόρτα παρέχει πιθανόν κάποια ασφάλεια αλλά δεν είναι
λειτουργική.
-Γκαραζόπορτες είναι οι εξείς τυποποιηµένες κατασκευές : Η πολύσπαστη οροφής, η
µονοκόµµατη οροφής και το ρολό ασφαλείας.
Γιατί «γκαραζόπορτα» και όχι µια απλή πόρτα που είναι ίσως και πιο φθηνή;
-Ο τυποποιηµένος τύπος γκαραζόπορτας προσφέρει : α)Μεγάλη ασφάλεια αφού για να
παραβιαστεί χρειάζονται ειδικά εργαλεία (π.χ. τροχός) τα οποία φυσικά δηµιουργούν πολύ
θόρυβο και απαιτείται πολύς χρόνος,
β) Λειτουργικότητα. Οι αυτοµατοποιηµένες γκαραζόπορτες ειδικά, ανοιγοκλείνουν µε
τηλεχειρισµό. Έτσι δεν χρειάζεται να κατέβουµε καν από το όχηµά µας για να τις ανοίξουµε
και να τις κλείσουµε, γ)Μεγάλη αντοχή. Επειδή λειτουργούν εργονοµικά και µέσα σε
οδηγούς, η φθορά τους στο πέρασµα του χρόνου είναι πολύ µικρή σε σχέση µε οποιαδήποτε
άλλη πόρτα. Επίσης σε περίπτωση που την τρακάρουµε επιδιορθώνεται πολύ εύκολα και µε
µικρό σχετικά κόστος, σε αντίθεση µε µια απλή µεταλλική πόρτα την οποία θα πρέπει να
αντικαταστήσουµε αν την τρακάρουµε.
Ποιός τύπος γκαραζόπορτας είναι κατάλληλος για µένα;
Κάθε τύπος γκαραζόπορτας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και παράλληλα έχει κάποια
πλεονεκτήµατα και κάποια µειονεκτήµατα σε σχέση µε κάποιον άλλον τύπο.
Συγκεκριµένα :
 Ρολό ασφαλείας κλειστού τύπου
Πλεονεκτήµατα : Ασφάλεια, εργονοµική λειτουργία, χαµηλή τιµή, εύκολη επιδιόρθωση σε
περίπτωση τρακαρίσµατος.
Μειονεκτήµατα : ∆ηµιουργεί κάποιον επιπλέον θόρυβο λόγο τυλίγµατος των φύλλων και δεν
παρέχει µεγάλη θερµοηχοµόνωση κυρίως λόγω των κενών που υπάρχουν στους οδηγούς
στις δύο πλευρές.
Γενική εκτίµηση : Είναι ο πιο συνηθισµένος τύπος γκαραζόπορτας στη χώρα µας κυρίως
λόγο χαµηλού σχετικά κόστους.
 Μονοκόµµατη γκαραζόπορτα οροφής
Πλεονεκτήµατα : Ασφάλεια, εργονοµική λειτουργία, χαµηλή τιµή, τελείως αθόρυβη λειτουργία,
ωραία εµφάνιση.
Μειονεκτήµατα : Σε περίπτωση τρακαρίσµατος δεν επιδιορθώνεται, δεν προσφέρει
θερµοηχοµόνωση λόγω του αναγκαστικού κενού στο κάτω µέρος της πόρτας (ειδικά σε µη
αλφαδιασµένο δάπεδο).
Γενική εκτίµηση : Είναι η καλύτερη λύση όταν αυτό που προέχει είναι η αθόρυβη λειτουργία.
 Πολύσπαστη γκαραζόπορτα οροφής
Πλεονεκτήµατα : Ασφάλεια, εργονοµική λειτουργία, εύκολη επιδιόρθωση σε περίπτωση
τρακαρίσµατος, µεγάλη θερµοηχοµόνωση καθώς «σφραγίζει» και στις 4 πλευρές κατά το
κλείσιµο µε ειδικό λάστιχο, ωραία εµφάνιση, αθόρυβη λειτουργία.
Μειονεκτήµατα : Η υψηλότερή της τιµή σε σχέση µε τις δύο προηγούµενες γκαραζόπορτες..
Γενική εκτίµηση : Είναι ο τύπος της ποιοτικότερης γκαραζόπορτας που υπάρχει.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
-ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΗ ΟΡΟΦΗΣ
Την προτείνουµε αν :
1. Η γκαραζόπορτά σας θα ανοιγοκλείνει πολλές φορές καθηµερινά (πάνω από 10
ανοιγοκλεισίµατα).
2. Θέλετε αθόρυβη λειτουργία.
3. Θέλετε εξαιρετική εµφάνιση
4. Θέλετε την µεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής

-ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΗ ΟΡΟΦΗΣ
Την προτείνουµε αν :
1. Θέλετε αθόρυβη λειτουργία
2. Θέλετε καλή εµφάνιση
3. ∆εν κινδυνεύει µε τρακάρισµα.
4. ∆εν ανοιγοκλείνει πολλές φορές καθηµερινά (κάτω από 20 φορές)
5. Θέλετε για όλα τα παραπάνω µια γκαραζόπορτα µε χαµηλό κόστος.
-ΡΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Το προτείνουµε αν :
1. ∆εν ανοιγοκλείνει πολλές φορές καθηµερινά (κάτω από 20 φορές).
2. Θέλετε εύκολη και φτηνή επιδιόρθωση σε περίπτωση τρακαρίσµατος.
3. ∆εν σας ενοχλεί ο θόρυβος που κάνει από το τύλιγµα των φύλλων.
4. Το βασικότερο που σας ενδιαφέρει στην επιλογή της γκαραζόπορτας είναι µια καλή
λύση µε χαµηλό κόστος.
ΜΕΓΑΛΟ Η΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ PARKING
Σε περίπτωση που η γκαραζόπορτα που θέλετε να τοποθετήσετε, προορίζεται για
επαγγελµατικό parking ή γενικότερα για µεγάλο parking και κατά συνέπεια τα ηµερήσια
ανοιγοκλεισίµατα θα είναι πάνω από 30, επιβάλλεται να τοποθετηθεί γκαραζόπορτα µε
βιοµηχανική διάταξη κινητήρα (βιοµηχανική πόρτα).
Επίσης σε περίπτωση που η πόρτα που θέλουµε να τοποθετηθεί στο γκαράζ µας ή στην
αποθήκη µας είναι διαστάσεων πάνω από 16m², τότε επίσης προτείνουµε να τοποθετηθεί
βιοµηχανική πόρτα (βλ. ενότητα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ).

