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Sposobów bezpiecznego przechowywania samochodu, niezależnie czy osobowego, czy
dostawczego, jest wiele, lecz nie da się ukryć, że w większości przypadków trzymamy go po
prostu pod przysłowiową chmurką. Niestety, takie długotrwałe parkowanie nie kończy się
zazwyczaj dobrze, a niekorzystne warunki atmosferyczne, wilgoć, słońce czy zmiany
temperatury mogą szybko doprowadzić do poważnego uszkodzenia auta, zwłaszcza
rdzewienia jego metalowych części. Lepiej więc zaoszczędzić sobie wysokich kosztów
ewentualnych napraw i zapewnić mu miejsce w garażu, chociaż zbudowanie murowanego,
będącego integralną częścią budynku, z różnych przyczyn nie zawsze jest możliwe. Istnieje
na szczęście korzystna alternatywa, z jakiej w takiej sytuacji warto skorzystać, a są nią z
pewnością garaże blaszane, do których postawienia wystarczy tylko kawałek wolnej
przestrzeni.

Garaże blaszane – rodzaje materiałów używanych do ich
produkcji
Blaszaki, w których przechowujemy różnorakie pojazdy, goszczą na naszych podwórkach od
dziesięcioleci i dotychczas kojarzyły się większości kierowców niezbyt przychylnie, chociaż zupełnie
nieuzasadnienie. Produkowane obecnie garaże blaszane, także te, jakie znajdziemy w ofercie firmy
Gregor, na jej stronie https://gregor-garaze.pl/garaze-blaszane/, spełniają najwyższe normy

jakościowe, w niewielkim stopniu przypominając powszechnie spotykane blaszane, rdzewiejące
pudełka sprzed lat. Produkuje się je z wykorzystaniem najlepszych materiałów, gwarantujących
bezawaryjne użytkowanie w każdych warunkach, takich jak stal ocynkowana, zabezpieczona przed
korozją, albo lekkie, ale niemal tak samo odporne nowoczesne stopy aluminium. Robi się z nich
wszystkie najważniejsze elementy przyszłego garażu, jego mocny szkielet, na który składają się
specjalnie zaprojektowane kątowniki oraz poszycie, którym jest blacha falista, również ocynkowana
albo pokryta farbą akrylową. Zgodnie z wymaganiami odbiorcy ściany garażu mogą też być
wykończone w inny sposób, pokryte efektowną i łatwą do utrzymania w czystości okleiną
drewnopodobną.

Garaże blaszane – zalety, którym trudno się oprzeć
Tak starannie zaprojektowany i wykonany funkcjonalny garaż blaszany gwarantuje praktycznie
stuprocentowe bezpieczeństwo przechowywanego w nim samochodu, ochronę zarówno przed
czynnikami pogodowymi, jak i próbami kradzieży samego auta, czy innego trzymanego w garażu
cennego wyposażenia. Za to odpowiadają z kolei wzmacniane drzwi oraz równie mocne zamki,
posiadające wszystkie certyfikaty antywłamaniowe, a na życzenie klienta możliwy jest także montaż
dodatkowych zabezpieczeń np. rygli przy zawiasach lub systemu alarmowego.
Inne, często podkreślane zalety blaszaków, zachęcające do ich zakupu i użytkowania to:
atrakcyjna cena, zdecydowanie niższa niż całkowite koszty postawienia murowanego
odpowiednika, sięgająca najczęściej maksymalnie kilku tysięcy złotych w zależności od
wielkości i standardu wyposażenia wybranego modelu;
bogate wyposażenie dodatkowe, jakie obecnie znajdziemy w ofercie każdego renomowanego
producenta, w którego zakres wchodzą między innymi takie elementy jak: rodzaj pokrycia
ścian i dachu, bryła dachu, płaska lub pochyła, oszklenie, ocieplenie ścian oraz drzwi w postaci
izolacji termicznej styropianem albo wełną mineralną, ogrzewanie i wentylacja, dowolna
kolorystyka;
łatwość postawienia, co zajmie nie więcej niż kilka dni i można zrobić nawet we własnym
zakresie, ponieważ większość blaszanych garaży jest oferowana jako praktyczne zestawy
przeznaczone właśnie do samodzielnego montażu. Warunkiem prawidłowego przeprowadzenia
wszystkich związanych z tym prac jest jednak właściwe przygotowanie powierzchni, na której
stanie blaszak, jej dokładne oczyszczenie, wypoziomowanie oraz odizolowanie metalowej
konstrukcji od gruntu. Można w tym celu pokusić się o wykonanie wylewki, ale równie dobrym
rozwiązaniem jest wyłożenie całości betonowymi płytami albo kostką brukową. Samodzielna
budowa blaszaka nie powinna być trudna, jeśli jednak nie mamy zdolności w tym kierunku,
zawsze możemy skorzystać z usługi profesjonalnego montażu we wcześniej uzgodnionym
terminie, oferowanej przez producenta, podobnie jak z dowozu zakupionego garażu prosto na
naszą posesję.

Garaże blaszane – prosta budowa i minimum formalności
przed jej rozpoczęciem
Licznym zaletom garaży blaszanych naprawdę trudno jest zaprzeczyć, a jeszcze jedna, szczególnie
warta podkreślenia, to minimum formalności, jakie trzeba spełnić przed rozpoczęciem budowy. W
przeciwieństwie do murowanych konstrukcji z cegieł lub pustaków, w większości przypadków nie
potrzeba do tego odrębnego zezwolenia, co jasno określa art. 29 Prawa Budowlanego, mówiący, że
nie wymaga tego żaden budynek parterowy o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 35 m2.
Zaliczamy do nich także blaszane garaże, których jednak nie wolno nam postawić całkowicie

samowolnie i konieczne będzie zgłoszenie faktu ich budowy w Urzędzie Miasta, Gminy lub
Starostwie Powiatowym, pod które podlegamy. Są to właściwie jedyne formalności do spełnienia, a
do składanego wniosku będziemy musieli dołączyć następujące dokumenty:
akt własności lub prawo do korzystania z działki, na której stanie garaż;
plan jej zagospodarowania z dokładnie zaznaczoną lokalizacją blaszaka, w czym trzeba
uwzględnić wymagane prawem odległości od budynku mieszkalnego, ewentualnych budynków
gospodarczych znajdujących się na tej samej działce, ujęcia wody i sąsiednich posesji.

Garaże blaszane – dobre nie tylko do przechowywania auta
Zdecydowana większość nabywców i użytkowników kupując garaż blaszany, używa go zgodnie z jego
przeznaczeniem, czyli do przechowywania w nim posiadanego pojazdu mechanicznego. Jednak
większość konstrukcji oferowanych przez firmę Gregor na terenie całego kraju, również w
województwie mazowieckim, nadaje się doskonale także do innych, nawet bardzo nietypowych
celów. Mieszkańcy między innymi tego województwa, wybierając odpowiadający im model ze strony
https://gregor-garaze.pl/garaze-blaszane-mazowieckie/, mogą wykorzystać go np. na swojej działce
czy w ogrodzie jako atrakcyjny odpowiednik altany lub pomieszczenia gospodarczego na narzędzia
ogrodnicze. Blaszaki, w zależności od doboru ich wyposażenia równie przydatne mogą okazać się na
placu budowy, zastępując pomieszczenia socjalne dla pracowników, używa się ich też jako miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej. Po zamontowaniu ogrzewania, wentylacji, oszklenia i
wzmocnionych drzwi doskonale sprawdzą się jako niewielki osiedlowy sklepik albo punkt usługowy,
jednakże w tym przypadku konieczne już będzie uzyskanie odpowiedniego zezwolenia na ich
budowę.
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