rs • Gar
yea
a

Vyladěné
předokenní rolety...
Vyladěné
venkovní žaluzie...

Guarantee 5

5

•

e 5 Jahre •
nti

uka 5 let
zár

SPOLEČNĚ KAŽDÝ DEN
 veře, vrata, žaluzie či rolety jsou nedílnou součástí každého domova
D
a stávají se tak každodenním společníkem Vašeho života.
Jen si vzpomeňte, kolikrát denně vezmete za kliku vstupních dveří,
zajíždíte do garáže, naklápíte žaluzie nebo třeba spouštíte rolety.

Produkty LOMAX používají několikrát denně statisíce
lidí. Otevírají, zavírají, spouští, vytahují. Vznikají
tak obrovské nároky na funkčnost, tichý provoz,
barevnou stálost a tak dále. A všechny tyto nároky
produkty LOMAX naplňují. Každou vteřinu, minutu,
každý den již od roku 1992.

VAŠE INDIVIDUALITA
JE PRO NÁS VÝZVOU
Vyberte si takové předokenní rolety nebo venkovní žaluzie, které splňují všechny Vaše představy.
Již od roku 1992 vyrábíme produkty, které akcentují výjimečnost místa, ve kterém žijete.
Předokenní rolety a venkovní žaluzie LOMAX už zdobí a chrání bydlení statisíců spokojených
zákazníků.
Jsme největší český výrobce garážových vrat, rolet a venkovních žaluzií. Kvalita, bezpečnost,
spolehlivost a dlouhá životnost jsou u nás na prvním místě. Dali jsme dohromady tým odborníků
a pořídili špičkově vybavenou výrobu. Díky tomu Vám pod značkou LOMAX zaručujeme kvalitní
produkty na míru, precizní montáž a snadno dostupný servis, včetně náhradních dílů.

Vyladěná nabídka
Předokenní rolety a venkovní žaluzie LOMAX ušijeme na míru Vašim specifickým potřebám
a požadavkům.

Vyladěný vzhled
Předokenní rolety a venkovní žaluzie LOMAX ladí s architekturou, stavebním materiálem,
barevným pojetím a okolím Vašeho domu.

Vyladěná kvalita
Předokenní rolety a venkovní žaluzie LOMAX splňují vysoké standardy designu a použitých
technologií. I díky tomu máte na všechny výrobky nadstandardní záruku.

Vyladěné služby
Předokenní rolety a venkovní žaluzie LOMAX Vám nabízejí celou řadu doplňkových služeb.

Vyladěný sortiment
LOMAX vyrábí nejen předokenní rolety a venkovní žaluzie, ale také ucelený sortiment garážových
vrat a vchodových dveří. Vše dohromady ladí po estetické i technické stránce.
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9 DŮVODŮ,
PROČ ZVOLIT LOMAX

Jednička
na trhu

Záruka
5 let

Technický návrh
zdarma

Jsme největší český výrobce garážových vrat, předokenních rolet a žaluzií.

Na rolety, žaluzie i motor
získáte 5letou záruku.

Zdarma provedeme zaměření
a cenovou nabídku.

Výroba
na míru

80 poboček v ČR
a na Slovensku

Rychlý
servis

Rolety i žaluzie vyrobíme na milimetr
přesně podle rozměrů Vašich oken.

Najdete nás i v Polsku,
Německu a Rakousku.

Díky vlastní výrobě máme vždy
dostupné náhradní díly.

Široký výběr
příslušenství

Český
výrobek

Výběr
z 2 500 barev

Nabízíme množství bezpečnostních
prvků i způsobů ovládání

Vše vyrábíme sami a používáme
kvalitní materiály ze zemí EU.

Design lze doladit v mnoha barevných
provedeních a imitacích dřeva.
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PŘEDOKENNÍ ROLETY
NEBO ŽALUZIE?
Každé řešení má svoje benefity a různá
technická provedení. Rozhodně tedy nejde o dvě
stejné věci. Proto Vám nabízíme následující

5 důvodů pro
předokenní rolety LOMAX

srovnání.

Největší benefity
a technické řešení:
Předokenní rolety
Vysoká tepelná izolace. Stažené rolety chrání
dům před letním teplem i zimním mrazem.
Ochrání proti zlodějům. Ti do rodinných domů
vnikají okny a balkony mnohem častěji než
dveřmi.
Jsou z hliníkových lamel, navíjí se na hřídel
umístěnou ve schránce pod fasádou nebo na ní.
Existují také roletové překlady, do kterých naše
rolety zabudujeme.

1. Tepelná úspora
Skrze okna uniká z Vašeho domu až 30 % tepla.
Předokenní rolety tepelným ztrátám zabrání
a přirozeně regulují teplotu v domě.

2. Ochrana soukromí a majetku
Rolety Vás ochrání před zvědavými pohledy
zvenku. Bezpečnostní článkové pružiny, které drží
lamely v jedné rovině, navíc brání nežádoucímu
mechanickému zdvihnutí.

3. Snížení hluku
Naše předokenní rolety prokazatelně snižují hladinu
hluku až o 16 dB. Zvuky z ulice Vás tak už doma rušit
nebudou.

4. Kvalitní zpracování
Venkovní žaluzie
Regulují prostupnost světla, tedy pokud Vám

Rolety ochrání Vaše okna před každým rozmarem
počasí a přitom si zachovají barvu i tvar. Neříkáme to
jen tak, na naše rolety Vám dáme pětiletou záruku.

jde hlavně o stínění, je to pravá volba. Můžete
je nechat částečně otevřené a odstínit jen
největší žár. Nebo je zatáhnete úplně a místnost
zatemníte.
Při nepřízni počasí je třeba žaluzie na rozdíl
od rolet vytáhnout nahoru. Pokud si s tím
nechcete dělat starosti, je potřeba mít
elektropohon a větrné čidlo od LOMAXU,
které dá žaluziím pokyn, aby se zatáhly.
Jsou také z hliníkových lamel, na rozdíl od rolet
se ale dají jejich lamely natáčet a tak lze
lépe regulovat světlo, které proniká dovnitř.
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5. Jednoduché ovládání
Nejjednodušší je ovládat rolety pomocí motoru.
Trendem je instalace rolet s napojením na centrální
systém. Před odjezdem na dovolenou jednoduše
naprogramujete dobu automatického vytažení
a spuštění rolet. Žádného zloděje tak ani nenapadne,
že je dům prázdný. Rolety můžete ovládat i ručně.

Obsah

5 důvodů pro
venkovní žaluzie LOMAX

Předokenní rolety
s viditelným boxem LUX 

08–09

Předokenní rolety s fasádním boxem

1. Chlazení budov
Venkovní žaluzie vybavené čidly reagují na slunce
a povětrnostní podmínky. Interiér pak podle potřeby
chladí nebo ohřívají.

2. Ochrana soukromí
Díky správnému nastavení lamel bude uvnitř světlo,
ale zvědavci dovnitř neuvidí. Automatický pohyb
žaluzií navíc odradí případné zloděje.

3. Světelná pohoda
Žaluzie účinně odstíní až 94 % slunečního záření,
vybrané typy lamel Vám zajistí i naprosté zatemnění.
Motorizované žaluzie vybavené čidly zase plynule
regulují osvětlení v domě.

4. Kvalitní zpracování
Žaluzie sami vyrábíme, proto se dokážeme zaručit
za jejich vysokou kvalitu. Na žaluzie LOMAX získáte
záruku 5 let.

5. Jednoduché ovládání
Stačí stisknout tlačítko na dálkovém ovladači, mobilu
nebo tabletu. Své žaluzie můžete pohodlně ovládat
třeba od pracovního stolu.

pro zaomítání FABO 

10–11

Nadokenní rolety pod překlad MINI-K 

12–13

Předokenní rolety do nosných překladů 

14–15

Příslušenství k roletám, ovládání 

16

Inteligentní ovládání domu 

17

Doplňky SÍTĚ PROTI HMYZU
a ROLOVACÍ MŘÍŽE 

18

Předokenní rolety, Vaše úspora 

19

Venkovní žaluzie
LOMAX C80, S93 a Z93 

20–21

Kryt žaluzií z hliníkového plechu 

22–23

Instalace žaluzií
do podomítkové schránky 

24–25

Instalace žaluzií do překladu 

26–27

Příslušenství k žaluziím
MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ POHONEM 

28

Venkovní žaluzie, inteligentní doplněk 

29

Přehled ostatních výrobků LOMAX 

30–31
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PŘEDOKENNÍ ROLETY
S VIDITELNÝM BOXEM

LUX

Předokenní rolety
s viditelným boxem
LUX

Každá změna je dobrá. Pokud je to změna k lepšímu.
S novými roletami se viditelně změní i Váš život.
Silným pocitem bezpečí počínaje a nízkými náklady
na energie konče. Za touto změnou stojí předokenní
rolety LUX s viditelným boxem.

Ideální pro rekonstrukce
08

Široká
nabídka
na míru

Změna k lepšímu
Záruka nejvyšší kvality.
Celohliníkový systém podle belgické technologie.
Výrazná úspora energie.
Rolety výrazně sníží náklady na energii.
Účinná protihluková ochrana.
Rolety omezí hluk z ulice.
Zvýšení zabezpečení proti vloupání.
Rolety chrání dům před nezvanými návštěvníky
díky protizdvihovým závěsům.
Citlivé vsazení rolet do prostředí domu.
Rolety jsou barevně sladěny s okny a parapety.

Lamely v mnoha
barevných provedeních
a imitacích dřeva.

Vzorník NCS

Vzorník RAL
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Předokenní rolety
s viditelným boxem
LUX

Ruční i elektrické ovládání rolet.

PŘEDOKENNÍ ROLETY
S FASÁDNÍM BOXEM
PRO ZAOMÍTÁNÍ

FABO

Předokenní rolety
s fasádním boxem pro zaomítání
FABO

Předokenní rolety, které využívají fasádního boxu,
jsou elegantním řešením. A takové řešení si zaslouží
především nové stavby a důsledné rekonstrukce.
Díky fasádnímu boxu, který je zapuštěn do fasády,
tvoří předokenní rolety přirozenou součást Vašeho domu.

Téměř neviditelná
10

Uložení
fasádního
boxu

Elegantní řešení
Elegantní řešení předokenních rolet.
Fasádní box je zapuštěn do fasády.
Rolety na míru.
Vyrobíme rolety přesně podle Vašich požadavků.
Vhodná alternativa pro novostavby
i rekonstrukce.
Rolety v mnoha barevných provedeních
a imitacích dřeva.
Ruční i elektrické ovládání rolet.
Výrazná úspora energie.
Rolety sníží Vaše náklady za energie.
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Předokenní rolety
s fasádním boxem pro zaomítání
FABO

Účinná protihluková ochrana.
Rolety sníží hluk z ulice.

NADOKENNÍ ROLETY
POD PŘEKLAD

MINI-K

Nadokenní rolety pod překlad
MINI-K

Existují věci, které jsou skutečně kompaktní, jako například MINI-K.
Tuto nadokenní roletu lze nainstalovat nad jakýkoliv okenní rám.
Z vnější strany je nepostřehnutelná, navíc brání únikům tepla z domu
a proudění chladného vzduchu dovnitř.

Pro všechny typy oken
12

Široká
nabídka
na míru

Kompaktní rolety
Využití ke každému okennímu rámu.
MINI-K se díky adaptačnímu profilu přizpůsobí
jakémukoliv okennímu rámu.
Účinná tepelná izolace.
Součástí MINI-K je izolační polystyrenová vložka.
Vhodná alternativa pro novostavby a rekonstrukce.
Ruční i elektrické ovládání rolet.
Výrazná úspora energie.
Rolety sníží Vaše náklady za energie.
Účinná protihluková ochrana.
Rolety sníží hluk z ulice.

Lamely v mnoha
barevných provedeních
a imitacích dřeva.

Vhodné pro dřevostavby.
Úzký kompaktní box nenaruší architektonický ráz
Vašeho domu.
Vzorník NCS

Vzorník RAL
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Nadokenní rolety pod překlad
MINI-K

Montáž společně s okny.

PŘEDOKENNÍ ROLETY
DO NOSNÝCH PŘEKLADŮ

HERO

Předokenní rolety
DO NOSNÝCH PŘEKLADŮ HERO

Dokonalá kvalita. To je charakteristika rolet do překladů.
Díky této technologii je box společně s lištami zazděn
ve fasádě domu a přitom spolehlivě splní svoji funkci.
Chcete-li, aby Vaše rolety nenarušily vzhled domu,
tak s roletami do překladů toho určitě dosáhnete.
Rolety LOMAX Hero můžeme naistalovat např. do překladu HELUZ.

Luxus čistého vzhledu
14

Široká
nabídka
na míru

Čistá práce
Estetický způsob instalace rolet.
Vodicí lišty u rolet jsou zapuštěny ve zdivu.
Vhodná alternativa pro novostavby.
Rolety v mnoha barevných provedeních
a imitacích dřeva.
Ruční i elektrické ovládání rolet.
Výrazná úspora energie.
Rolety sníží Vaše náklady za energie.
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Předokenní rolety
DO NOSNÝCH PŘEKLADŮ HERO

42

Účinná protihluková ochrana.
Rolety sníží hluk z ulice.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROLETÁM

CHYTRÉ POHONY A ŘÍZENÍ

Je to tak jednoduché!
Stačí jedno stisknutí tlačítka na
dálkovém ovladači a rolety v domě
se spustí nebo vytáhnou. Každá
zvlášť, po skupinách nebo všechny
najednou.

Nástěnný dálkový ovladač s hodinami

Ručně. Stručně.

Příslušenství k roletám
CHYTRÉ POHONY A ŘÍZENÍ

Pokud se nejraději
spoléháte sami na sebe,
jistě upřednostníte ruční
ovládání rolet
před elektronickým.
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Motorové pohony
Motorové pohony nejenže odstraňují fyzickou
námahu spojenou s každodenním vytahováním
a stahováním rolet, ale navíc díky inteligentní
elektronice chrání rolety před poškozením
a zvyšují bezpečnost celého domu.
Dálkové ovládání
Na výběr máte ze široké škály ovladačů
a doplňků jako jsou spínací hodiny, které zajistí
stažení rolet ve Vámi určený čas nebo sluneční
čidla, která sama reagují na počasí.

INTELIGENTNÍ
OVLÁDÁNÍ DOMU
Ovladače a automatizované systémy

Osvětlení

Fasádní a střešní okna
Záclony
Vnitřní žaluzie

Alarmy
a zabezpečení

Topné systémy
Větrné a sluneční
senzory
Alarm

Okenice
Screenové
rolety

Bezpečnostní
systémy

Venkovní
žaluzie
Rolety

Okolí domu
Řízení přístupu

Pergola
Veranda

Vjezdová brána

Garážová
vrata

Ovládání odkudkoliv.
Ovladač, smartphone, tablet nebo počítač Vám
stačí k tomu, abyste svůj dům mohli ovládat
odkudkoliv na světě.

Zjednodušte si
život!

Vždy máte přehled.
Ať jste kdekoliv, snadno zjistíte, co se děje
ve Vašem domě. Pokud systém zjistí ohrožení,
například v případě požáru či vloupání, neprodleně
Vás informuje, abyste mohli reagovat.

Vrata od garáže, žaluzie,
rolety, ale dokonce i světlo,
topení či bránu můžete
ovládat na dálku. Propojte
je do jednoho celku
a ovládejte svou digitální
domácnost odkudkoliv.
Systémy pro inteligentní
bydlení hlídají Váš domov.

Snadná instalace na klíč.
Bez nutnosti přizpůsobovat projekt domu,
bez zbytečných stavebních prací. Systém
pro inteligentní bydlení Vám naši odborníci
nainstalují na klíč.
Úspora energie.
Senzory samostatně ovládají stínící prvky dle
intenzity slunečního záření, čímž regulují teplotu
uvnitř domu. V létě drží teplo venku, v zimě
uvnitř. A Vy tak ušetříte.

Spolupracujeme s firmami
renomovaných značek, které se
specializují na tyto systémy jako jsou:
Somfy, MARANTEC, iNELS, aj.
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Inteligentní ovládání domu

Markýzy

DOPLŇKY

INTEGROVANÉ SÍTĚ PROTI HMYZU

V létě je tak příjemné spát při otevřeném okně!
Bohužel komáři a mouchy představují v ložnici
velmi protivné společníky. Pokud si ale
spolu s předokenními roletami pořídíte také
integrované sítě, můžete větrat bez obav.
Síť je integrovaná přímo v roletě, její ovládání je
ale nezávislé. Můžete tak mít staženou roletu, síť,
nebo oboje společně. Síťovina je velmi kvalitní
a vydrží dlouhá léta.

ROLOVACÍ MŘÍŽE

Doplňky
SÍTĚ PROTI HMYZU, ROLOVACÍ MŘÍŽE

Bezpečnost a jednoduchost.
Designové a bezpečné zajištění výloh, dveří, oken
a otvorů díky široké škále mřížovin z nabídky firmy
LOMAX. Dodáváme mříže pro privátní použití
i profesionální výrobky splňující vysoké provozní
nároky. Vyrábíme pevné ocelové mříže či hliníkové
mřížoviny s minimálními požadavky na prostor.
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PŘEDOKENNÍ ROLETY
VAŠE ÚSPORA
Snižte výdaje za energie
Není příliš mnoho cest, jak opravdu efektivně snížit
výdaje za energie. Pravděpodobně nejdůležitější je
samozřejmě co nejdokonalejší zateplení domu. Ovšem
okny uniká až 30 % tepelné energie. A právě předokenní
rolety dokážou tyto úniky výrazně snížit.
Při dnešních cenách za energie a teplo, jsou právě
předokenní rolety LOMAX ideální návratnou investicí.

Tepelná ochrana po celý rok
Teplo ovšem působí i opačným směrem.
V létě předokenní rolety naopak pomáhají udržet
v interiéru výrazně chladnější klima. Majitelé
nemovitosti bez klimatizace ocení chlad.
Ti, co klimatizaci mají, mohou opět ušetřit za energie.

TERMOKAMERA JAKO DŮKAZ
Na termosnímku jsou označeny referenční
body, díky nim lze zjistit, jaká je venkovní
teplota v daném místě. Na obrázku níže
bod Z1 ukazuje teplotu zatažené rolety,
bod Z2 teplotu fasády, bod Z3 teplotu
okna s vytaženou roletou, bod Z4 teplotu
země. Zatímco teploty bodů 1, 2 a 4 se jen
nepatrně liší od teploty okolního vzduchu
(cca o 1 °C), teplota okna (bod 3) je o 9,2 °C
teplejší než vzduch. Z toho vyplývá, že
dochází k opravdu velkým tepelným ztrátám.

Ticho a bezpečí
Předokenní roleta také snižuje hlučnost až o 16 dB,
což ocení každý, jehož okna vedou do hlučné ulice.
Dalším nezanedbatelným kladem předokenních rolet
je fakt, že jsou účinnou překážkou pro zloděje.
Technický snímek z termokamery

Technický snímek z termokamery
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VENKOVNÍ ŽALUZIE

LOMAX C80, S93 A Z93

Venkovní žaluzie
LOMAX C80, S93 A Z93

Nechte slunce a žár před okny! Venkovní žaluzie
jsou při stínění velmi účinné. Zachyťte sluneční svit!
Ochráníte tak Váš domov a jeho zařízení
před nežádoucími účinky slunečního záření.
Elegantní vzhled navíc dokonale „vyladí“ Váš dům.

Stín dle Vašich požadavků
20

Lamela C80

Silver 9006

Dark Silver 9007

Bronz 780

Antracit 7016

Lamela S93 s mezilamelovým těsněním

Silver 9006

Dark Silver 9007

Bronz 780

Antracit 7016

White 9016

Brown 8014

Moderní design.
Řešení venkovních žaluzií v moderním designu.
Nejpoužívanější venkovní zastínění současnosti.
Možnost zapuštění do fasády
nebo s viditelným krycím plechem.

Lamela Z93 s mezilamelovým těsněním

Český výrobek špičkové kvality.
Záruka, servis a zázemí stabilní společnosti.
Výrazná úspora energie.
Žaluzie výrazně sníží náklady
na klimatizování budov.

Silver 9006

Dark Silver 9007

Bronz 780

Antracit 7016

White 9016

Brown 8014

Doplněk zabezpečení Vašeho domova.
Díky automatizaci žaluzií „jste stále doma“.

Venkovní žaluzie
LOMAX C80, S93 A Z93

Ruční i elektrické ovládání žaluzií.
Plynulé natáčení lamel.

Vhodné pro novostavby i dodatečnou montáž.
Precizní provedení a dlouhá životnost.
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INSTALACE ŽALUZIÍ

S PŘIZNANÝM KRYCÍM
PLECHEM

instalace žaluzií
S PŘIZNANÝM KRYCÍM PLECHEM

Hliníkový krycí plech se používá u žaluzií vysunutých
před fasádou nebo když není horní box uložen pod fasádou.
Zakrývá žaluzie po vytažení a chrání je před povětrnostními
vlivy. Kotví se do rámu okna, ostění nebo nadpraží.

Jednoduchá montáž kdekoliv
22

Y
VZ

P

KP

H/2
H

X

Z

VZ + X + Y

(10)

Vhodné řešení pro rekonstrukce.
Citlivé vsazení žaluzií do prostředí domu.
Kryty žaluzií jsou barevně sladěny
s lamelami a případně i parapety.
Záruka vysoké kvality.
Výrazná světelná pohoda dle Vašich potřeb.
Možnost ručního i elektrického ovládání.
Výběr žaluzií v barevných provedeních.
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instalace žaluzií
S PŘIZNANÝM KRYCÍM PLECHEM

Možnost instalace automatického řešení.

INSTALACE ŽALUZIÍ

DO PODOMÍTKOVÉ
SCHRÁNKY

Instalace žaluzií
DO PODOMÍTKOVÉ SCHRÁNKY

Velmi elegantní řešení, kdy je box se žaluzií schovaný pod fasádou
a zvenčí budovy není vidět. Řešení je vhodné jak pro nové stavby,
tak i pro důsledné rekonstrukce. Díky podmítkové schránce, která
je zapuštěna do fasády, tvoří venkovní žaluzie přirozenou součást
Vašeho domu.

Žaluzie přirozenou součástí domu
24
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Kompaktní žaluzie.
Vhodné řešení pro novostavby a rekonstrukce.
Možnost využití ke každému okennímu rámu.
Výrazná světelná pohoda
dle Vašich potřeb.
Výběr žaluzií v barevných provedeních.
Ruční i elektrické ovládání žaluzií.
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Instalace žaluzií
DO PODOMÍTKOVÉ SCHRÁNKY

Možnost instalace automatického řešení.

INSTALACE ŽALUZIÍ

DO PŘEKLADU

Instalace žaluzií
DO PŘEKLADU

U montáže do překladu je potřeba se žaluziemi počítat už v návrhu
domu. Díky této technologii je box společně s lištami zazděn
ve fasádě domu a spolehlivě plní svou funkci. Výhodou instalace
je, že žaluzie po vytažení nebrání výhledu a jsou dokonale skryté
před nepřiznívými povětvrnostními vlivy. Žaluzie LOMAX můžeme
nainstalovat např. do překladu HELUZ.

Čistá práce
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Vhodné řešení pro novostavby.
Estetický způsob instalace žaluzií.
Vodicí lišty žaluzií jsou zapuštěny ve zdivu.
Dokonalá přilnavost omítek
díky cihlovému provedení
vnějších stran překladu.
Výrazná světelná pohoda
dle Vašich potřeb.
Možnost ručního i elektrického ovládání.
Výběr žaluzií v barevných provedeních.
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Instalace žaluzií
DO PŘEKLADU

Možnost instalace automatického řešení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŽALUZIÍM

MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ POHONEM
Komfortní ovládání
K ovládání žaluzie stačí pouze jeden stisk
tlačítka na dálkovém ovladači nebo krátké
pootočení ovládacím kolečkem. Možnost
oboustranného naklápění lamel (u typu C80).
Úspora energie
Motorizované žaluzie neslouží jen jako
designový prvek. Pokud jsou doplněny o čidla,
která reagují na povětrnostní podmínky, mohou
snižovat náklady na chlazení či vytápění budovy.
Prodlužte životnost svých žaluzií
Díky větrnému čidlu jsou žaluzie chráněny
před poškozením. Fouká‑li příliš silný vítr,
žaluzie se automaticky zatáhnou.
Pohony drátové
Pohony J4WT je možno zapojovat paralelně.
Díky tomu můžete ovládat až tři pohony jedním
tlačítkem a ušetříte za další elektronická zařízení!
Pohony na dálkové ovládání
Pohony J4RTS mají vestavěný přijímač
dálkového ovládání, díky kterému lze použít další
příslušenství bez dodatečné elektroinstalace.
Povely jsou přenášeny radiovým signálem.

Příslušenství k žaluziím
RUČNÍ OVLÁDÁNÍ KLIKOU
MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ POHONEM

Dálkový ovladač

Větrné
a sluneční čidlo
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Interiérové
sluneční čidlo

Fasádní
sluneční čidlo

Žaluzie můžete ovládat také
ručně pomocí kliky s převodovkou
v bílé nebo v šedé barvě.

VENKOVNÍ ŽALUZIE
INTELIGENTNÍ DOPLNĚK

Moderní design –
individuální vzhled

Soukromí a bezpečnost
ve Vašich rukách

Žaluzie LOMAX jsou navrženy tak, aby nerušily
estetiku fasády, ale naopak ji doplňovaly. Atraktivní
a funkční design lamel různých provedení lze
kombinovat s širokou škálou barev. Nabízí se tak
řešení pro každou stavbu a architekturu.

Lamely lze nastavit mnoha způsoby. Jedním z nich
je, že do interiéru sice půjde denní světlo, vidět
dovnitř ale nebude. Žaluzie tak slouží i k ochraně
soukromí Vaší domácnosti.

Světelná pohoda v interiéru
Žaluzie odstíní až 94 % světla. Plynulé nastavování
lamel umožňuje vytvořit optimální světelnou
pohodu. Žaluzie mohou mít motorový pohon
a inteligentní čidlo, které reaguje na vnější světelné
podmínky. Prostřednictvím žaluzií je tak možné
regulovat přísun světla do domu.

Čidla mohou být naprogramována na změnu
regulace během dne. Odlišná nastavení v určité
denní doby tak odradí případné zloděje, tipující si
objekty na vykradení.

Stop přehřátému interiéru
Chcete mít doma tak akorát? Potom sluneční
paprsky především v letním období vůbec
nepouštějte do interiéru.
Naše venkovní žaluzie je zastaví ještě před okny
a odstíní tak až 94 % slunečního záření. Různé
varianty nastavení navíc umožňují regulovat vnitřní
teplotu podle potřeby.
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PŘEHLED OSTATNÍCH VÝROBKŮ LOMAX

GARÁŽOVÁ VRATA

SEKČNÍ VRATA

POSUVNÁ VRATA

ROLOVACÍ VRATA

Přehled ostatních výrobků LOMAX
GARÁŽOVÁ VRATA

PRŮMYSLOVÁ VRATA
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PŘEHLED OSTATNÍCH VÝROBKŮ LOMAX

VCHODOVÉ DVEŘE A VRATA

LOMAX EASY

DVOUKŘÍDLOVÁ VRATA

JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE
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Přehled ostatních výrobků LOMAX
VCHODOVÉ DVEŘE

VCHODOVÉ DVEŘE

LOMAX & Co s.r.o.

Více než 80 autorizovaných zástupců po celé České
i Slovenské republice. LOMAX je vždy na dosah.

Předokenní
rolety

Venkovní
žaluzie

Garážová
vrata

Vchodové
dveře

Volejte zdarma
800 100 372

0800 042 372

Po–Pá 7–17 hod.

Po–Pia 7–17 hod.

LOMAX & Co s.r.o.
E-mail: info@lomax.cz
Tel.: 519 304 040
Fax: 519 304 011
www.lomax.cz
Obrázky uvedené v katalogu jsou ilustrativní, výrobce
si vyhrazuje právo na výrobní změny. Vydání 2018/02

