GARÁŽOVÁ VRATA LOMAX
SPOLEHLIVOST A BEZPEČÍ
ZA KAŽDÉHO POČASÍ

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

9 DŮVODŮ,
PROČ ZVOLIT LOMAX

Vyberte si garážová vrata přesně podle Vašich představ. Vnější vzhled vrat lze přizpůsobit
jakémukoliv požadavku, a ani neobvyklé požadavky na jejich design nás nezaskočí. Rádi společně
s Vámi vytváříme originální a nová řešení.
Již od roku1992 vyrábíme garážová vrata, která akcentují výjimečnost místa, ve kterém žijete.
Vrata LOMAX zdobí garáže statisíců spokojených zákazníků. Jsme největší český výrobce
garážových vrat, rolet, žaluzií a vchodových dveří. Kvalita, bezpečnost, spolehlivost a dlouhá
životnost jsou u nás na prvním místě.
Naše vrata jsou vyrobena z vysoce kvalitních komponentů. Používáme špičkově zpracované
panely vlastní české výroby s nadstandardní zárukou 10 let. LOMAX zaručuje rychlou výrobu,
precizní montáž a snadno dostupný servis, včetně náhradních dílů.

Jednička
na trhu

Záruka
10 let

Technický návrh
zdarma

Jsme největší český výrobce
garážových vrat.

Na vratové křídlo získáte 10letou
a na motor 5letou záruku.

Zdarma provedeme také zaměření
a cenovou nabídku.

Výroba
na míru

80 poboček v ČR
a na Slovensku

Rychlý
servis

Vrata vyrobíme na milimetr přesně
podle rozměrů Vaší garáže.

Najdete nás i v Švýcarsku,
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 nerezovými prvky
nebo prosklením.

Vyladěná nabídka
Garážová vrata LOMAX ušijeme na míru Vašim specifickým potřebám a požadavkům.

Vyladěný vzhled
Garážová vrata LOMAX ladí s architekturou, stavebním materiálem, barevným pojetím
a okolím Vašeho domu.

Vyladěná kvalita
Garážová vrata LOMAX splňují požadavky na vysoké standardy designu a použitých technologií.

Vyladěné služby
Garážová vrata LOMAX Vám nabízejí celou řadu doplňkových služeb.

Vyladěný sortiment
LOMAX vyrábí nejen vrata, ale také ucelený sortiment předokenních rolet, žaluzií a vchodových
dveří. Vše dohromady ladí po estetické i technické stránce.
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5 UŽITEČNÝCH TIPŮ, JAK SI VYBRAT
SPRÁVNÁ GARÁŽOVÁ VRATA
1. Do každé garáže se hodí jiný typ vrat
Dříve měli všichni jen jeden typ vrat. Nyní si nejdříve musíte vybrat,
jaký typ je pro Vás ten pravý. Proto jsme připravili tuto přehlednou tabulku:

2. Pozor na nekvalitní vrata
Vždy se zajímejte, odkud pochází vrata, která
kupujete. Mnoho obchodníků pouze přeprodává
nekvalitní, a tím pádem i nebezpečné výrobky
z různých zemí světa. Větší jistotu máte při nákupu
u renomovaného českého výrobce.
Největším českým výrobcem je právě LOMAX.
Máme 80 poboček ve všech krajích České
i Slovenské republiky a garantujeme rychlý servis
i dostupnost náhradních dílů.

Typ vrat / Kam se hodí

Obsah
Sekční garážová vrata HOME 2G 

08–<?>

Sekční garážová vrata DELTA 

10–<?>

Sekční garážová vrata EXCELLENT  12–<?>
Řešení LOMAX Easy 

14–<?>

Posuvná garážová vrata PRAKTIK 

16–<?>

3. Pořiďte si vrata na míru
SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA
Vrata, která se zasouvají pod strop, jsou
moderní klasikou. Uplatnění najdou
ve většině garáží.

POSUVNÁ GARÁŽOVÁ VRATA
Hodí se do garáží s nízkým stropem
a do garáží, kterými se vstupuje do domu.

ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA
Elegantní, odolné a úsporné řešení
i pro nejmenší garáže. Vrata se rolují
do boxu nad stavebním otvorem.

Už jsou pryč doby, kdy se zákazník musel
přizpůsobit prodejci. Vrata byla k dispozici jen
v několika rozměrech a majitelé museli v garážích
bourat nebo naopak přistavovat. Výsledek však
nikdy nevypadal zcela bezchybně. Hledejte firmu,
která Vám vyrobí vrata na míru. Jen tak docílíte
dokonalého vzhledu i funkčnosti. V LOMAXU
jsou vrata na míru samozřejmostí a nic za ně
nepřiplácíte.

4. Pohlídejte si záruky
Protože garážová vrata sami vyrábíme, můžeme
Vám 100% garantovat jejich kvalitu.
Proto dáváme na vratová křídla záruku 10 let.
Ve výrobě používáme jen ty nejmodernější metody.
Například imitaci dřeva nanášíme na materiál
ještě před samotnou výrobou panelu. Teprve
pak válcujeme tvar sekce a naplníme panel PUR
pěnou. Díky této technologii je imitace dřeva
mnohem odolnější než při pouhém nanášení fólie
na hotové sekce.

5. Doplňkové služby
DVOUKŘÍDLOVÁ
GARÁŽOVÁ VRATA
Klasický typ vrat se hodí do garáží,
u kterých chcete zachovat tradiční vzhled.
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Zajímejte se, jaké doplňkové služby Vám prodejce
vrat nabízí. Chce po Vás, ať si sami stavební
otvor zaměříte? Když uděláte chybu, dostanete
nepadnoucí vrata a nebudete je moci reklamovat.
Proto v LOMAXU vždy necháme zaměřovat Vaše
vrata našimi techniky. Provádíme také odbornou
montáž. Jen tak si můžete být jistí, že budou vrata
fungovat tak, jak mají.

Křídlová vrata LT50 

18

Křídlové dveře LT50 

19

Průmyslová vrata 

20–<?>

Výroba vrat pod lupou 

22

Vrata LOMAX, Vaše dobrá volba 

23

Sekční vrata – barevné provedení 

24–<?>

Sekční vrata – imitace dřeva 

26–<?>

Sekční vrata – prolisy zdarma 

28–<?>

Nerezové prvky  30–35
Prosklení sekčních a posuvných vrat 

36

Elektro příslušenství MARANTEC 

37

Elektro příslušenství k sekčním vratům 

38

Inteligentní ovládání domu 

39

Rolovací vrata 

40–41

Přehled ostatních výrobků LOMAX 

42–43

07

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

HOME 2G

Motor
a dálkové
ovládání
v ceně.

Sami dobře víme, jak se při renovaci nebo stavbě domu počítá
s každou korunou. Skloubili jsme kvalitu a nízkou cenu a vyvinuli
sekční garážová vrata HOME 2G. Za nejnižší možnou cenu získáte
perfektně zpracovaná, velmi kvalitní sekční vrata s vynikajícími
tepelně izolačními vlastnostmi. Spolu s vraty získáte také motor
a dálkový ovladač.

Sekční vrata
HOME 2G na míru
Vašim představám.
Nejnižší možná cena.
Nadstandardní kvalita LOMAX.
Motor a dálkové ovládání v ceně.
Můžete si vybrat ze 4 typů prolisů zdarma,
které umíme zkombinovat s jakoukoliv barvou
nebo dekorem dřeva.
Široká nabídka příslušenství.

Zeptejte se na cenu
u Vašeho obchodníka.

Ekonomická varianta
08
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Sekční garážová vrata
HOME 2G

Sekční garážová vrata
HOME 2G

Minimální nároky na prostor.

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

DELTA

Široká
nabídka
na míru.

Určitě to sami znáte. Čím déle garáž máte, tím méně v ní je místa.
Každý centimetr má cenu zlata. Sekční vrata DELTA rozhodně
nejsou další překážkou ve Vaší garáži, protože zajíždějí pod strop.
Sekční vrata DELTA nabízí nejen praktický systém otevírání,
ale dokážou Vás přiblížit k přírodě a všem jejím barevným odstínům.

Sekční vrata
DELTA na míru
Vašim představám.
Minimální nároky na prostor v garáži.
Můžete si vybrat ze 4 typů prolisů zdarma,
které umíme zkombinovat s jakoukoliv barvou
nebo dekorem dřeva.
Možnost volby ovládání.
Ručně nebo Vám pomůže elektropohon.
Skvělý poměr kvality a ceny.

Nejvariabilnější řešení
10

Velký výběr doplňků a příslušenství.
(např. bezpečnostní fotozávora, prosklení
či nerezové Creative prvky).
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Sekční garážová vrata
DELTA

Sekční garážová vrata
DELTA

Vaše vrata budou naprostý originál.
Každá totiž vyrábíme na míru pro konkrétního
zákazníka.

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

EXCELLENT

Dokonale
vyladěná
vrata.

Špičková sekční garážová vrata EXCELLENT vychází ze sekčních
vrat DELTA. Prošla desítkami konstrukčních vylepšení a v současné
době představují absolutní vrchol v designu, bezpečnosti a kvalitě
garážových vrat. Mají plynulejší a tišší chod, zvýšenou bezpečnost
při manipulaci, dokonale vyladěný design viditelných komponentů.
Jsou prostě excelentním řešením pro Vaši garáž.

Sekční vrata
EXCELLENT na míru
Vašim představám.
Estetika v interiéru – díky zakrytovanému
pružinovému systému v barvě vrat jde
o dokonalé interiérové provedení.
Vaše vrata budou naprostý originál.
Každá totiž vyrábíme na míru.
Můžete si vybrat ze 4 typů prolisů, více
než 2 500 barev a desítek imitací dřeva.
Celá vrata (včetně hliníkových částí)
dokážeme barevně sjednotit.

Vrata v plné výbavě
12

Součástí vrat je motor LOMAX Exclusive s funkcí:
- Speed = rychlost vrat 22 cm/s.
- BlueLine = maximální úspora energie (0,6w
  v režimu STAND-BY)

V ceně je chytrý motor a ovladač
s obousměrnou komunikací
(bi.linked).

Bezpečnostní fotozávora s možností
automatického zavírání.
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Sekční garážová vrata
EXCELLENT

Sekční garážová vrata
EXCELLENT

K dispozici je široká nabídka doplňků,
např. LED osvětlení.

ŘEŠENÍ

LOMAX Easy

Rychle
snadno
kvalitně.

Rekonstruujete a Vaše garáž neumožňuje stavební úpravy? Pokud
chcete i přesto kvalitní sekční garážová vrata, je pro Vás ideálním
řešením LOMAX Easy. Jednoduchou formou pomocí hliníkového
rámu vytvoříme potřebné ostění i nadpraží. Za pár hodin tak můžete
vyměnit stará vrata za nová a to bez stavebních úprav. Díky řešení
EASY můžeme do Vaší garáže namontovat jakákoliv sekční vrata z
naší nabídky:
vrata EXCELLENT, DELTA i HOME. Jediným omezením jsou
maximální rozměry montovaného rámu – 3 000 mm na šířku a 3 100
mm na výšku. EASY řešení v žádném případě neznamená kompromis
v kvalitě, bezpečnosti, komfortu nebo designu.

Ideální řešení
pro rekonstrukce
je LOMAX Easy.
Montáž nových vrat během pár hodin.
Řešení do stávajícího otvoru pro vrata.
Vložený rám LOMAX Vás nelimituje
při výběru nabízených variant.
EASY rám v barvě vrat.
Možnost volby ovládání.
Ruční nebo Vám pomůže elektropohon.
Minimální údržba.

Bez nutnosti stavebních úprav
14
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Řešení
LOMAX EASY

Řešení
LOMAX EASY

Konstrukčně se jedná o hiníkový rám
s obložkou.

POSUVNÁ GARÁŽOVÁ VRATA

PRAKTIK

Umožňují
i částečné
otevření.

Inspirovali jsme se sekčními garážovými vraty, vzali panely a postavili
je svisle. Posuvná vrata tak nezajíždějí pod strop garáže, ale do boku.
Taková konstrukce zajišťuje vysokou provozní účinnost a dlouhou
životnost. Posuvná vrata se Vám přizpůsobí, protože dokážou
pružně reagovat na Vaše potřeby. Šetří místo pod stropem garáže.
Maximalizují praktickou využitelnost mnohdy jediného vchodu
do domu.

Posuvná vrata
PRAKTIK na míru
Vašim představám.
Umožňují i částečné otevření
pro průchod osob.
Ovládání pohonem nebo ručně.
Ruční ovládání je velmi snadné.
Minimální údržba.
Vrata nesnižují průjezdnou výšku otvoru.

Posuvná garážová vrata
PRAKTIK

Chod systému je velmi tichý.

Dva v jednom!
Garážová vrata
i vchod do domu.

Ušetřete centimetry
16
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Posuvná garážová vrata
PRAKTIK

Díky kvalitě zpracování se můžete na vrata
spolehnout, mají dlouhou životnost.

JEDNODUŠE KLASIKA

KŘÍDLOVÁ VRATA LT50

v hliníkovém rámu

Křídlová vrata jsou vyráběna vždy na míru
s použitím sekcí vlastní výroby, stejných,
jaká používáme pro sekční vrata.

I když současné trendy jednoznačně směřují
k používání sekčních vrat, křídlová garážová
vrata jsou klasikou. Výhodou je jejich univerzálnost,
jednoduchost a možnost využití jak v novostavbách,
tak při rekonstrukcích.

Garantujeme Vám vysokou kvalitu
a naše nadstandardní záruky.
Nabízíme možnost otevírání ven i dovnitř.
Konstrukčně se jedná o hliníkový rám
vyplněný sekcemi, u kterých lze využít všech
možných kombinací a možností doplňků,
jako u sekčních vrat LOMAX.

VEDLEJŠÍ DVEŘE
DO GARÁŽE? ANO!

Křídlové dveře LT50
v hliníkovém rámu
I v případě, že se rozhodnete pro další,
vedlejší vchod do Vaší garáže, nemusíte dělat
kompromisy.
Díky použití identického materiálu jako při výrobě
hlavních garážových vrat zaručujeme skvělý
vzhled Vaší garáže. Stejně jako u sekčních vrat je
vyrábíme ze špičkových materiálů, a proto i tyto
křídlové dveře vynikají perfektním zpracováním
a dlouhou životností.

Nestárnoucí klasika
18
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Jednoduše klasika
KŘÍDLOVÁ VRATA
A KŘÍDLOVÉ DVEŘE LT50

Jednoduše klasika
KŘÍDLOVÁ VRATA LT50

Vysoce kvalitní sekce o tloušťce 40 mm jsou
osazeny do hliníkového rámu s možností
lakování do více než 2 500 odstínů barev.

PRŮMYSLOVÁ VRATA

BEZ KOMPROMISŮ

Sklady, haly, autoservisy a desítky dalších provozů potřebují garážová
vrata, která vydrží náročný každodenní provoz. Proto u průmyslových
garážových vrat dbáme především na spolehlivost, bezpečnost
a dlouhou životnost. Nejčastějším řešením jsou sekční průmyslová
vrata a průmyslová rolovací vrata. Pro průmyslové použití vám
nabídneme i rychloběžná garážová vrata a nakládací techniku.

Průmyslová vrata
na míru Vaší firmě.
ALU 60
Jsou vrata s navýšenými izolačními a těsnícími
vlastnostmi zajišťující maximální tepelnou izolaci a
odhlučnění v každých podmínkách.
Helix a S600
Rychloběžná vrata jsou až 6x rychlejší než sekční
vrata, jsou ideálním řešením pro vyšší četnost
otevírání. Vrata Helix jsou revoluční inovací, díky
spirálovému navíjení nepotřebují další prostor a
nedochází u nich k otěru ani opotřebení lamel.
Vstupní dveře 40 a 60 mm

Vysoká funkčnost
20

12 standardních barev bez příplatku
Nabízíme až 12 standartních barev bez příplatku.
Barvy jsou nanášeny práškovým lakováním na
mikro profilovém panelu v provedení RAL.
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Průmyslová
Industrial
doors
vrata
WITHOUT
BEZ
KOMPROMISŮ
COMPROMISES

Průmyslová vrata
BEZ KOMPROMISŮ

Nabízíme možnost umístit vstupní dveře se
zapuštěnými panty, nízkým přechodovým prahem
(22 mm) a přerušeným tepelným mostem.

4
3

VÝROBA VRAT
POD LUPOU

2

VRATA LOMAX,
VAŠE DOBRÁ VOLBA.

1

1. Sekce – panely
Základem vrat jsou kvalitní sekce – panely,
ze kterých jsou vrata složena a tvoří tak základ
garážových vrat. Sendvič panelů je tvořen
ocelovým plechem vyplněným tvrdou PUR pěnou
s vynikajícími izolačními vlastnostmi.

přerušení tepelného mostu
fólie s imitací dřeva o síle 200 μm
dvousložkový povrchový lak
základní lak
zinková vrstva
ocelový plech tloušťky 0,53 / 0,6 mm
zinková vrstva
adhezní příměrová vrstva

2. Nosné konstrukce
Nedílnou součástí sekčních vrat je tzv. kování, tedy
nosné konstrukce pro uchycení a vedení vrat.
Síla plechu systému stojek, vodících kolejnic
a dalšího příslušenství je 2 mm – což je nejlepší
hodnota na současném trhu.
Důležitým faktem je, že spojení mezi těmito prvky
zajišťuje technologie Tox (jeden materiál je vlisován
do druhého). To zaručuje dokonalou ochranu
proti korozi, jelikož není pozinkovaný materiál
narušen žádným řezem či jinou destruktivní
úpravou tvaru kovu.

3. Torzní pružiny
Posledním základním prvkem vrat jsou torzní
pružiny. Ty zajištují ideální vyvážení a pohyb
vrat díky přenosu síly pomocí hřídele a lanka.
Standardně jsou dimenzovány minimálně
na 20 000 cyklů.

4. Motor a ovládání
Automatizací vrat pomocí motorů od nejlepších
evropských dodavatelů pohonů z Německa
a Francie lze získat komfortní a precizně
zpracovaný produkt, který uspokojí i ty nejnáročnější
klienty. Ovládacích prvků je celá řada – tlačítkový
nebo klíčový spínač, kódová klávesnice, čtečka
otisku prstů, čipová karta. Vrata můžete ovládat
i pomocí mobilního telefonu!

PUR-pěna (hustota 50 kg/m3)

Jsme přímý výrobce

Bezpečí na 1. místě

Nespornou konkurenční výhodou výrobků
společnosti LOMAX je individualizovaná
produkce. Vlastní válcovací linka umožňuje
dát vratům jakýkoliv design, proto lze vyrábět
přesně podle požadavků zákazníka, čímž se
LOMAX výrazně odlišuje od většiny tuzemské
i zahraniční konkurence.

Bezpečný chod garážových vrat zajišťují
prvky jako je infrazávora, protipádové brzdy
nebo ochrana motoru při najetí na překážku.
Tyto bezpečnostní prvky zabraňují poškození
majetku a chrání zdraví osob.

výztuhy pro připevnění pantů

Podrobné technické informace
ke složení sekcí – panelů
PLECH
Mimořádně odolný ocelový plech, který tvoří
„obal“ sekcí má tloušťku min. 0,53 mm nebo
0,6 mm a je oboustranně pozinkován. Vnitřní
stěna je opatřena epoxidovým primerem pro
zabezpečení optimální přilnavosti polyuretanu
k plechu. Vnější plochu tvoří 200 mikronová PVC
dekorativní folie nebo polyesterový nástřik o síle
25 mikronů.

IZOLACE

Každá vrata jsou originál
Nekonečně široký výběr designově originálních
nerezových doplňků a prosklení, více než 2 500
barevných odstínů, široká škála imitací dřeva.
To vše dokáže LOMAX jako jediný výrobce v ČR
libovolně kombinovat se základními typy prolisů
jako jsou kazeta, lamela, středová drážka nebo
zcela bez prolisu.

Vždy něco navíc
Použité materiály lze dále rozšířit o možnosti
prosklení sekcí, instalaci odvětrávacích mřížek
či designových nerezových CREATIVE prvků,
které jsme schopni vyrobit přesně podle
požadavků zákazníka.

Dobrá investice
Vynikající tepelně izolační vlastnosti,
originální design, vysoká spolehlivost
a dlouhá živostnost – to jsou vlastnosti,
které charakterizují vrata LOMAX.

Důslednost přináší kvalitu
Veškeré uvedené prvky garážových vrat
LOMAX vyrábíme vždy na míru. Zajistíme
tak optimální funkčnost a životnost každých
vyrobených vrat a zákazník automaticky
získává nadstandardní záruky, které naše
společnost poskytuje bez výjimky.

Velmi důležitou součástí sekcí je izolace, kterou
tvoří polyuretanová směs (PUR). Její hustota je
až 50 kg/m3 a zajišťuje ideální tepelné izolační
vlastnosti vrat a nadstandardní pevnost sekce.
O dokonalé provedení se postarají zapěněné
pozinkované výztuhy pro zpevnění spoje v místě
pantů. Spodní a horní sekce jsou zakončeny
hliníkovými profily s gumou kvůli dotěsnění.
Vrata LOMAX jsou díky této unikátní a jedinečné
technologii velice pevná a bezpečná.

ZATEPLENÍ
Definitivními prvky pro opravdu funkční zateplení
jsou mimo jiné zámky s přerušeným tepelným
mostem a těsnění mezi zámky i jednotlivými
sekcemi pro perfektní utěsnění.
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SEKČNÍ VRATA
BAREVNÉ PROVEDENÍ
Milujete pastelové barvy? Nebo raději dáváte přednost
extravagantnějším řešením? Pokud se vyhýbáte šedému průměru,
není nic snazšího, než pro Vás vyrobit sekční vrata v barvách, kterým
fandíte. Z naší kompletní nabídky barev můžete vybírat oblíbený
odstín i pro vnitřní stranu sekcí.

Nepřeberné množství
barevných kombinací.

Sekční vrata v barevném
provedení na míru
Vašim představám.

Vzorník NCS

Nepřeberné množství barevných kombinací,
výběr z 2 500 barevných odstínů sekčních vrat.
Vrata přesně podle Vašich požadavků
- dodáme na míru Vašim specifickým potřebám
- lakujeme individuálně dle barvy fasády či oken
- barva může být lesklá, pololesklá či matná

Vzorník RAL

Jděte do barev
24

V nabídce také DTM
barvy s hrubou strukturou.
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Sekční vrata
BAREVNÉ PROVEDENÍ

Sekční vrata
BAREVNÉ PROVEDENÍ

Nabídka prolisů zdarma k jakékoliv barvě
(s výjimkou nepravidelného rozložení kazet).

SEKČNÍ VRATA
IMITACE DŘEVA
Příroda je věčná inspirace. Vyzařuje harmonii,
rovnováhu a přirozenost. Sekční vrata si berou
z přírody to nejlepší. A Vy se o tom můžete
přesvědčit u sekčních vrat LOMAX, která nabízíme
v mnoha autentických imitacích dřeva.

OREGON

CHERRY

DOUGLASIE

MAHAGON

RUSTIKAL

BAHENNÍ DUB

NUSSBAUM

BALSAMICO

Sekční vrata DELTA
s přírodním vzhledem
na míru Vašim představám.

Každý rok doplňujeme
nové dekory.

Kombinace jakéhokoliv dekoru s jakýmkoliv
prolisem a nerezovým doplňkem.
Široká nabídka dřevěných dekorů na trhu,
výběr z mnoha typů imitací dřeva.
Přirozený vzhled materiálu,
výrazná intenzita kresby struktury dřeva.
Dlouhá životnost a barevná stálost,
díky fólii o tloušťce 150 micronů a UV filtru
jsou vrata dlouho jako nová.

Přibližte se k přírodě
26

Vzorník Renolit fólií

Další široká nabídka
dekorů na trhu,
velký výběr z mnoha typů
imitací dřeva a barev.
27

Sekčních vrata
IMITACE DŘEVA

Sekčních vrata
IMITACE DŘEVA

Vyšší odolnost
proti mechanickému poškození povrchu vrat.

SEKČNÍ VRATA
PROLISY ZDARMA

BEZ PROLISU

Nedělejte kompromisy. Nenechte se omezovat ve Vašich
představách o vratech. Dodejte svým vratům šmrnc
a vylaďte jejich vzhled některým z nabízených prolisů.
Atraktivní plastický efekt, prolis, vytvoříme mechanickou
úpravou povrchu sekce vrat. Ať už si zvolíte jakýkoliv z prolisů,
vyrobíme jej pro Vás zdarma a v jakékoliv barevné kombinaci.
Jedná se o nadstandardní službu, kterou LOMAX poskytuje
všem svým zákazníkům.

STŘEDOVÝ PROLIS

LAMELA

KAZETA

Sekční vrata s mechanickou
úpravou povrchu.
Kombinace jakéhokoliv prolisu s jakýmkoliv
dekorem, barvou či nerezovým doplňkem.
Nabídka prolisů zdarma
s výjimkou nepravidelného rozložení kazet.

NEPRAVIDELNÁ KAZETA

Tisíce možností na míru Vašemu domu.
Prolis neovlivňuje vynikající izolační vlastnosti
sekčních vrat.
Na všechny panely sekčních vrat, i s prolisem,
je poskytována záruka 10 let.

Prolisy jsou stále in!
28
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Sekční vrata
PROLISY ZDARMA!

Sekční vrata
PROLISY ZDARMA!

Jako jediní nabízíme jakýkoliv prolis
i z vnitřní strany vrat zdarma.

NEREZOVÉ PRVKY
MODERNÍ DESIGN
Můžete si vymyslet cokoliv. Vaší fantazii se meze
nekladou. Zapojte svou představivost a navrhněte
si originální nerezové doplňky, které z Vašich
sekčních vrat udělají malé umělecké dílo a z Vašeho
domu osobité a nápadité místo k životu.
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vlastní návrh

Buďte kreativní
30
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Nerezové prvky
MODERNÍ DESIGN

Nerezové prvky
MODERNÍ DESIGN

Sekční vrata
CREATIVE řada
100

NEREZOVÉ PRVKY
MODERNÍ DESIGN
Sekční vrata
CREATIVE řada 200
203

211

212
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220
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Doplňky řady CREATIVE jsou vyrobeny
z nerezového plechu,
za příplatek lze lakovat jakoukoliv barvou
z našich vzorníků.

To pravé pro Váš styl
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Nerezové prvky
MODERNÍ DESIGN

Nerezové prvky
MODERNÍ DESIGN

Většinu vzorů CREATIVE lze použít i na
posuvná vrata do boku – PRAKTIK.

NEREZOVÉ PRVKY
KOMBINACE S OKNY
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401

detail 401

402

Sekční vrata
CREATIVE řady 300 a 400
z nerezového plechu v kombinaci s akrylátovými okny v mnoha
variantách. Za příplatek lze lakovat jakoukoliv barvou z našich vzorníků.

Číslo popisné /
orientační
Creative 402
Creative 403
Creative 404
404

Prosvětlete Vaši garáž
34
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Nerezové prvky
BUĎTE KREATIVNÍ

Nerezové prvky
BUĎTE KREATIVNÍ

403

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEKČNÍM A POSUVNÝM VRATŮM

ELEKTRO PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEKČNÍM A POSUVNÝM VRATŮM

PROSKLENÍ
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Aluminium glazed sections (ALW)
filled with plexiglass let more light
into the garage. The perforated sheet
sections also provide your garage with
perfect ventilation.
ALW sections can be used
both for industrial and private doors.

Světlé okamžiky
V garáži chráněné vraty s prosklením
budete mít stále dostatek světla pro
pohyb a práci uvnitř. Prosklení má
zkrátka jen samé světlé stránky.
Prosvětlení prostoru,
prosklení zajistí přístup světla do interiéru garáže.
Možnost polepu oken,
na přání vytvoříme jakýkoliv motiv polepu.

Příslušenství k sekčním
a posuvným vratům
PROSKLENÍ

Průmyslová alternativa,
všechny typy prosklení lze realizovat
v průmyslovém provedení tak, abyste z garáže
měli přehled o dění venku.
Variabilní tvary prosklených prvků,
prosvětlení Vaší garáže formou oválných
či kazetových oken nebo hliníkovou prosklenou
sekcí (ALW).
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Tlačítko polohy vrat
pro kontrolu polohy
Vašich garážových
vrat

Tichý provoz, měkký rozjezd a dojezd vrat
díky elektropohonům Marantec

Zelená LED dioda:
Vrata jsou zavřená
nebo se zavírají

Obousměrná komunikace – ovladač Marantec
s bi.linked technologií může být použit i jako
obousměrný vysílač s LED indikací polohy vrat.

Červená LED dioda:
Vrata jsou otevřená
nebo se otevírají

První pomoc v případě výpadku proudu,
vrata lze otevřít ručně.
Účinná ochrana domu díky elektronicky
kontrolované pojistce, která vyvíjí tlak proti páčidlu.

Pohyb!

Úspora energie díky nízkému odběru proudu
0,6 W (BlueLine) v režimu stand-by.

Věci se musí hýbat!
Dopředu. Do boku.
Do stran. Tam a zpět.
Ušetřete si namáhavou
manipulaci s vraty
a zrychlete jejich chod.

Vysoká míra bezpečnosti – jedinečnost kódu
dálkového ovladače zajišťuje 281 bilionů
možných kombinací.
Neztrácejte čas při použití pohonů EXCLUSIVE
funkce speed = rychlost otevření až 22 cm/s.
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Elektro příslušenství k sekčním
a posuvným vratům - Marantec

More light
and air

Guarantee 5

5

Tři příkazová tlačítka
k ovládání různých
funkcí, např. otevírání
a zavírání až tří vrat.

•

e 5 Jahre •
nti

Dálkový ovladač
uka 5 let Digital 663
zár

ELEKTRO PŘÍSLUŠENSTVÍ
K SEKČNÍM VRATŮM

INTELIGENTNÍ
OVLÁDÁNÍ DOMU

Ovladače aa automatizované
automatizovanésystémy
systémy
Ovladače

Osvětlení
Osvětlení

Fasádní a střešní okna
Záclony
Vnitřní žaluzie
Vnitřní
žaluzie

Alarmy
Alarmy
a zabezpečení
zabezpečení

Topné
systémy
Topné systémy
Větrné
Větrnéaasluneční
slunečí
senzory
senzory
Alarm
Alarm

Okenice
Okenice
Screenové
Screenové
rolety
rolety

Bezpečnostní
systémy
systémy

Venkovní
Venkovní
žaluzie
Rolety
Rolety
Dexxo Pro

Nástěnný ovladač

Čtečka čipových karet

Pohony vrat pro rodinné domy
Jeden dálkový ovladač.
Jedním dálkovým ovladačem
můžete ovládat nejen garážová vrata,
ale i vjezdovou bránu.
Bezpečnost.
Bezpečný při provozu, ochrana proti
vloupání při uzavřených vratech.

Okolí
Okolídomu
domu

Pergola
Veranda

Boční pohony pro vrata
průmyslových zařízení

Nikde nemusíte slevovat
ze svých požadavků na
pohodlí s pohonem
Dexxo Pro od Somfy.

Čtečka čipových karet.
Čipové karty nejdou zkopírovat, proto představují
bezpečnější variantu než je otevírání klíčem.

Dálkový ovladač MARANTEC.
Magnetický nástěnný dálkový ovladač.

Snímač otisku prstů.
Nemusíte hledat po kapsách klíče nebo čip.
Prostě jen přiložíte prst ke snímači.

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 zpozoruje
ohrožení, například v případě požáru či vloupání,
neprodleně Vás informuje, abyste mohli
reagovat.

Vrata od garáže, žaluzie,
rolety, ale dokonce i světlo,
topení, či brána. Propojte
je do jednoho celku
a ovládejte svou digitální
domácnost odkudkoliv.

Snadná instalace na klíč.
Bez nutnosti jakýchkoliv zbytečných stavebních
prací. Systém Vám dodáme s našimi výrobky
a vše nainstalujeme dle Vašeho přání.
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 za energii.
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Garážová
vrata
vrata

Snímač otisku prstů

Komfort vždy
a všude!

Kódová klávesnice.
Otevírejte vrata bezpečněji zadáním
několikamístného kódu.

Vjezdová brána
brána

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

Kódová klávesnice

Elektro příslušenství
k sekčním vratům

Řízenípřístupu
přístupu
Řízení

Markýzy

ROLOVACÍ VRATA

JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ

Široká
nabídka
na míru.

Vaše garáž je nedotknutelná. A zůstane to tak i dlouho potom,
co si pro svou garáž opatříte rolovací vrata. Rolovací vrata,
která se navíjejí do boxu nad horním okrajem garáže, nevyžadují
téměř žádné stavební úpravy.

Rolovací vrata na míru
Vašim představám.

Každý rok doplňujeme
nové dekory.

Snadná instalace
bez nutnosti stavebních úprav.
Nízké nároky na údržbu.
Široká nabídka barev.
Úspora místa pod stropem v garáži.
Možnost volby mezi ručním nebo
motorickým ovládáním

Vzorník NCS

Snadná výměna lamel v případě poškození.
Možnost instalace také z vnější strany
na fasádu domu.

Využijte garáž až po strop
40
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Rolovací vrata
JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ

Rolovací vrata
JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ

Vzorník RAL

Další široká nabídka
dekorů na trhu,
velký výběr z mnoha typů
imitací dřeva a barev.

PŘEHLED OSTATNÍCH VÝROBKŮ LOMAX

VENKOVNÍ ŽALUZIE

PŘEHLED OSTATNÍCH VÝROBKŮ LOMAX

VCHODOVÉ DVEŘE

VENKOVNÍ ŽALUZIE

VCHODOVÉ DVEŘE

PŘEHLED OSTATNÍCH VÝROBKŮ LOMAX

PŘEDOKENNÍ ROLETY
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Přehled ostatních výrobků LOMAX
VENKOVNÍ ŽALUZIE

PŘEDOKENNÍ ROLETY

LOMAX & Co s.r.o.

More than
80 authorized
dealers
in the Czech Republic
and Slovakia
LOMAX
is always within reach

Garážová
vrata

Předokenní
rolety

Venkovní
žaluzie

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 2021/05

