Milyen típusú kapu illeszkedik leginkább otthona igényeihez?
A piacon a két legelterjedtebb garázskapu típus egyértelműen a szekcionált és a billenő kapuk. Azonban
ez a két típus nagyon sok mindenben különbözik egymástól, így aztán messze nem mindegy, végül
melyiket választja. Döntése ugyanis befolyásolhatja később a fűtés díját, otthona biztonságát,
esztétikáját, családja biztonságát. Hogy döntését megkönnyítsük, szembesítettük egymással a
szekcionált és a billenő kapukat.

A szekcionált és a billenő kapuk legfőbb tulajdonságai szemtől szemben
NYITÁSUK
SZEKCIONÁLT KAPUK

Függőlegesen felfelé nyílik, majd becsúszik a tető
rész alá, így nem foglal helyet. További nagy
előnye, hogy íves tetejű kapunyílásba is
beépíthető, mivel nyitásnál függőleges síkban
mozog el. Épp ezért közvetlenül a kapu előtt is
parkolhat nyitásnál és zárásnál, a kapu ugyanis
garantáltan nem fogja érinteni autóját.

BILLENŐ KAPUK

Ahogy a neve is mutatja, egyetlen mozdulattal a kapu szinte felbillen a magasba. Azért szeretik sokan
ezt a kapufajtát, mert könnyedén mozgatható kézzel is.
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VAGYONVÉDELEM

SZEKCIONÁLT KAPUK
Mechanikus feltolás védelem –Motorral ellátott kapuk
esetében egy kapureteszelés van a meghajtássínbe építve.
Ha a kapu zárva van, ez a feltolásvédelem automatikusan
beugrik a vezetősín ütközőjébe, ezáltal a kapu még extrém
erőhatásra sem fog elmozdulni a helyéről. Ennek a
retesznek az utánozhatatlan előnye, hogy mechanikus
működésű, így például áramszünet esetén is védi otthonát.
HÖRMANN SZABADALOM
Kilincsgarnitúra csapótárcsás reteszeléssel: A kézi
működtetésű kapukat érdemes valamilyen
zárszerkezettel ellátnunk. Ez lehet egy kilincsgarnitúra és
a hozzá tartozó belső reteszelés, mely megakadályozza a
kapu feltolását.

BILLENŐ KAPUK
Mechanikus biztonsági zárberendezések: A zártest rudazattal csatlakozik a forgónyelves reteszeléshez,
mely erősen a kerethez rögzíti a kapulap sarkait, ezéltal sokkal biztonságosabban záródik és a kapu
kiemelése gyakorlatilag lehetetlen
Harmadik reteszelés – Alapkivitelben 2 ponton záródó
forgónyelves reteszeléssel látták el a kapukat. Ezek
oldalirányban zárnak. Azonban lehetőség van egy
harmadik reteszt is kérni a kapukhoz, amely egy
harmadik ponton, felfelé reteszeli a kapunkat. Ez a
Hörmann szabadalom szinte lehetetlenné teszi, hogy
bárki kiemelhesse a kaput.

ÖSSZEFOGLALVA: Jól látszik, hogy biztonsági szempontból a két típus között szinte semmi
különbség nincs. Felmérések szerint 100 betörésből mindössze kettő történik a garázskapukon keresztül.
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HŐSZIGETELÉS
SZEKCIONÁLT KAPUK
A szigetelt szekcionált kapuknak létezik 2cm (ez az úgynevezett EPU
kapu) és 4cm (LPU kapu) vastag szigeteléssel ellátott változata. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy az EPU kapu csak feleannyira
szigetelne, mint a 4 cm vastag szigeteléssel ellátott LPU kapu. Míg az
LPU kapu hőátbocsátási tényezője 1,3 W/mK, addig az EPU 1,8
W/mK értékkel rendelkezik. Erről az információról bővebb leírést
talál a … cikkünkben
A hőszigetelt kapuk ezen felül 4 oldali gumitömítéssel is el vannak
látva, hogy a széltől és esőtől is megvédjék garázsát.
Sőt, még a lamellák közé is jutott gumitömítés;

A teljes kapura nézve az EPU kapuk hőátbocsátási tényezője 1,8 W/mK (ezt hívjuk u értéknek), az LPU
kapuké 1,3 W/mK. Hőszigetelés szempontjából a kisebb érték egyébként a jobb. SOHA ne vegyen tehát
kaput anélkül, hogy ismerné a teljes kapu hőátbocsátási tényezőjét.

BILLENŐ KAPUK
A billenő kapuk kevésbé vagy egyáltalán nem szigeteltek
ÖSSZEFOGLALVA: Ha garázsa otthona alá van beépítve, akkor mindenképpen érdemes szekcionált
kaput választania. Ez a típus ugyanis jóval nagyobb hatékonysággal tartja kint a hideget, így csökkenti
fűtés díját.

Egy, a háztól különálló garázsnál hasznosabb lehet egy billenő kapu, hiszen a fűtés díját nem
befolyásolja, ellenben a billenő kapuk olcsóbbak, mint a szekcionált kapuk.

GARÁZSKAPUK ÜVEGEZÉSE
SZEKCIONÁLT KAPUK
A szekcionált kapuknál a fényáteresztést a külön rendelhető ablakokkal oldhatjuk meg. Az üvegkeretek
közül választhat fehéret vagy színeset, az akrillüveg pedig lehet teljesen átlátszó vagy kristályos, az
üvegmező pedig lehet osztott, de kérheti üvegosztók nélküli kivitelben is.
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BILLENŐ KAPUK
Ennél a típusnál átlátszó akrillüveges vagy kristályos kivitelben kérheti a garázskaput.
ÖSSZEFOGLALVA: Külön kérésre tehát a fényáteresztés mindkét típusnál megoldható. Nyitásnál az
üvegek nincsenek veszélyben, hiszen sem fallal, sem más tárggyal nem találkoznak.

ESZTÉTIKUS MEGJELENÉS
SZEKCIONÁLT KAPUK
Lamellák szerint választhat bordás vagy kazettás elrendezést;
A felület lehet faerezett;
LPU kapuk között talál úgynevezett selyemfényű sima felületet;
Választhat a kapuhoz dizájn kiegészítőket is;
Különböző színek között válogathat;
Akár természetes fa utánzatokat is találhat a választékban;
Sőt, valódi fakapukat is választhat (többféle fa fajtából);

BILLENŐ KAPUK
Acél és fa motívumokkal borított acélkapukat is talál;
Választhat a garázskapuhoz illő bejárati ajtót is;
ÖSSZEFOGLALVA: A szekcionált és a bilenő kapuknál is elképesztő választékkal fog találkozni. Vége
azoknak az időknek, mikor csak egyszerű fehér kaput lehetett vásárolni. Ha Önnek fontos az esztétikum
is, akkor mégis a szekcionált kapukat ajánlanám, a nagyobb variációs lehetőségek miatt.
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TARTÓSSÁG
SZEKCIONÁLT KAPUK
A teljes kapu és tokszerkezet horgonyzott acéllemezből készül;
Az alapszínek „Coil Coating” eljárással felületkezelt alapanyagból állnak – Ez annyit tesz, hogy a
színbevonatot porszórással égetik a felületbe, ezzel pedig olyan garázskapunk lesz, amely a
legszélsőségesebb környezeti hatásoknak is ellenáll… méghozzá hosszú évekig.
Műanyag toklábak garantálják, hogy rozsdásodás miatti hibák ne történhessenek;
BILLENŐ KAPUK
A teljes kapu és tokszerkezet horgonyzott acéllemezből készül;
Az alapszínek „Coil Coating” eljárással felületkezelt alapanyagból állnak;
Műanyag toklábak garantálják, hogy rozsdásodás miatti hibák ne történhessenek;
ÖSSZEFOGLALVA: Tartósság szempontjából mindkét fajta kapu remek tulajdonságokkal bír. Itt
inkább a gyártók technológiáját érdemes figyelni.

BALESETMEGELŐZÉS
SZEKCIONÁLT KAPUK

Ujjbecsípés elleni védelem kívül és belül;
Kézbesimuló fogantyúk;
Rugótörés védelem, ami garantálja, hogy se a kapu, se valamelyik eleme nem zuhanhat le;
Belső kötélvezetés, ami kizárja, hogy nyitásnál vagy zárásnál a kötél mozgása megsértse a kezünket;
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BILLENŐ KAPUK
Ujjbecsípés elleni védelem a kapulapra és keretre szerelt műanyagszegéllyel;
Kézbesimuló fogantyúk;
Rugótörés védelem, ami garantálja, hogy se a kapu, se valamelyik eleme nem zuhanhat le;
A rugókötegekhez lehetetlen benyúlni;
ÖSSZEFOGLALVA: Ha biztonsági szempontból kellene választani a két kaputípus közül, akkor nehéz
dolgunk lenne, hiszen mindkettő olyan technológiai megoldásokat alkalmaz, amelyek biztosítják a
biztonságos működést.
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