
Miért érdemes profikra hagyni a garázskapu beszerelését? 

 

 
 
Elferdült garázsajtó, nyikorgó zsanérok, nehézkes kapunyitás – a tanácsadás hiányosságai 

és a csináld-magad garázsajtó-beépítés miatt az újonnan vásárolt kapu hamar 

meghibásodhat, a legrosszabb esetben pedig balesetet is okozhat. Ha azt szeretnénk, hogy 

garázskapunk gyorsan a helyére kerüljön és kiválóan működjön, érdemes a beszerelést 

tapasztalt szakemberre bízni. Ha megfogadjuk a Hörmann tanácsait, a garázskapu a mi 

otthonunkban is maradéktalanul biztonságos lesz.  

 
Sokszor nem is gondolnánk, de a nehézségek még az új kapu beszerelése előtt kezdődnek. 
Kapucsere esetén komoly veszélyforrást jelenthet a régi kapuszárny eltávolítása, hiszen az 
könnyen ránk eshet. A hivatalos Hörmann partnerek segítenek a ki- és beszerelésnél, egyedi 
esetekben pedig megítélik, hogy a vezetősínek és a tok megtarthatók-e és elég-e magát a 
kapulapot kicserélni. Így pénzt és időt is spórolunk, hiszen a ki- és beépítés elmarad. 
 
A következő lépés a mérés, hiszen a garázsnyílásba illő garázskapu kiválasztása a pontos 
mérésen múlik. Sok esetben szintkülönbséggel kell számolni, illetve figyelembe kell venni a 
pontos tetőmagasságot is az új ajtó beépítéskor. A régi garázsoknak sokszor van különös 
méretük, melyre figyelnünk kell, adott esetben pedig helyettesítőmegoldást kell találnunk.  
 
Apró részletnek tűnik, ám beszerelés előtt lényeges némi figyelmet szentelni annak is, 
milyen anyagokat használjunk – a falak adottságait figyelembe véve. Csavarok, tiplik, illetve a 
szereléshez használt szerszámok, mint a fúró megválasztása kulcskérdés. Nyitáskor és 
záráskor a garázsajtónak komoly nyomó- és húzóerőt kell kiállnia, különösen fontos, hogy a 
vezetősíneket a falhoz passzoló anyagokkal rögzítsük. Automata garázskapu beszerelése 
esetében a meghajtást már a tervezésnél figyelembe kell venni. A nem megfelelő meghajtás 
akár komoly balesetekhez is vezethet, így érdemes ezen a téren is kikérnie Hörmann-
pratnere tanácsát.  
 
A tapasztalt szakember kiismeri magát a különböző garázskaputípusok között, hasznos 
tanácsokat ad és a kapu minden alkatrészét szakszerűen szereli be. Így szavatolható, hogy 
igényeinek megfelelő kapu minden funkciója megfelelően működjön – különös tekintettel az 
automata megszakítóra. Így garantálható, hogy a garázskapu lecsukódáskor bármilyen 
akadállyal érintkezve a lehető legrövidebb időn belül megálljon és elkerülhető legyen a 



baleset. A kapu szakszerű behelyezése természetesen garanciát is magában foglal, így 
megéri profi segítséget igénybe venni. A Hörmann honlapján megtaláljuk az otthonunkhoz 
legközelebb eső partnert, aki segít a beszerelésben: 
https://www.hormann.hu/index.php?id=5578  
 
És mihez kezdjünk a régi garázsajtóval? A Hörmann ezt a terhet is leveszi a vállunkról, hiszen 
az új ajtó beépítése után a régit magával viszi.  
 
Akár klasszikus billenőkaput, akár szekcionált garázskaput, netán redőnykaput választunk 
tehát, a Hörmann kínálatában garantáltan találunk az otthonunk és igényeink száméra 
megfelelőt – sőt mi több, a Hörmannál a beszerelésben is segítenek, a garázskapu cseréje 
pedig egy nap alatt lezajlik! 
 

 


