Vyladěná
garážová vrata...

Vyberte si taková garážová vrata, která jsou vyladěna
na míru Vašim představám.
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Vyladěná nabídka
Garážová vrata LOMAX ušijeme na míru

ČESKÁ

Vašim specifickým potřebám a požadavkům.

Vyladěný vzhled
Garážová vrata LOMAX ladí s architekturou,

VE VÝROBĚ
GARÁŽOVÝCH
VRAT

ZAMĚŘENÍ
ZDARMA!

PRECIZNÍ
MONTÁŽ!

PROLISY
ZDARMA!

VRATA
NA MÍRU!

GARANCE
BEZPEČNOSTI

RYCHLÝ
SERVIS

ZÁRUKA
10 LET

INFOLINKA
800 100 372

stavebním materiálem, barevným pojetím
a okolím Vašeho domu.

Vyladěná kvalita
Garážová vrata LOMAX jsou vyladěna podle
vysokých standardů designu a technologií.

Vyladěné služby
Garážová vrata LOMAX Vám zároveň otvírají
prostor k využití celé řady výhodných služeb,
vyladěných k Vaší naprosté spokojenosti.

TYPY GARÁŽOVÝCH VRAT LOMAX
SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA DELTA
Základní filozofií společnosti
Lomax je snaha přizpůsobovat
výrobky potřebám zákazníka,
ať už po stránce designové,
rozměrové škály či
konstrukčního provedení.

Osvědčená kvalita!
Vrata jsou složena ze sekcí, které pomocí systému torzních
pružin zajíždějí ve vodicích kolejnicích pod strop...

POSUVNÁ GARÁŽOVÁ VRATA PRAKTIK
Nepřizpůsobujte se!
Je možné vybrat si vrata posuvná do boku. Ta zajíždějí podél
stěny garáže, a proto nepotřebují téměř žádný prostor
před, ani uvnitř garáže...

Vlastníme několik ochranných
a průmyslových vzorů,

Více info
na str. 6 - 9

Více info
na str. 10 - 11

ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA
Jednoduché řešení!
Svým konstrukčním a technickým řešením se hodí zejména

špičkovou technologii a jsme
tvůrci mnoha výrobních
novinek.

pro menší garáže. Nezabírají uvnitř téměř žádný prostor. Lze
je jednoduše nainstalovat do již hotové garáže...

PRŮMYSLOVÁ VRATA

Vzhledem ke kvalitě našich

Spolehlivost bez kompromisů!

výrobků si můžeme dovolit

vrat, která jsou zárukou naprosté bezpečnosti

poskytnou záruku na většinu
z nich až 10 let.

Více info
na str. 12 - 13

Nechte se unést kvalitou a spolehlivostí průmyslových
a navíc dotváří image Vaší firmy...

Více info
na str. 14 - 15

SKLÁDACÍ VRATA 2+2
Průmyslové řešení!
Skládací vrata uspokojí i ty nejnáročnější provozní požadavky.

Velkou výhodou společnosti
Lomax je celoplošná síť
pečlivě vyškolených smluvních
prodejců v ČR, SR,
další zemí EU a také kvalitní
a spolehlivý tým zaměstnanců.
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Své využití najdou zejména ve velkých údržbových halách,
provozech či vozovnách...

Více info
na str. 30

DVOUKŘÍDLOVÁ VRATA
Klasika mezi vraty!
I když současné trendy jednoznačně směřují k používání sekč-

Více info
na str. 31

ních vrat, dvoukřídlová garážová vrata jsou klasikou...
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SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA DELTA
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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
otvírání, ale dokážou Vás
přiblížit k přírodě a všem jejím
barevným odstínům.

Osvědčená kvalita!
Sekční vrata DELTA
na míru Vašim představám:
Minimální nároky na prostor v garáži
Tisíce možností na míru Vašeho domu
dodáme na míru Vašim specifickým potřebám
Jsme si jisti tím co děláme a na vratové křídlo
dáváme bez výjimky záruku 10 let
Vynikající tepelně izolační vlastnosti

Když chcete žít podle svého,
pořiďte si sekční vrata DELTA.
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Kombinace jakékoli imitace dřeva nebo barvy
s jakýmkoliv prolisem a nerezovým doplňkem
Ochrana a bezpečí Vaší domácnosti
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SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA EXCELLENT

To nejdůležitější se
skrývá uvnitř garáže.

Desítky konstrukčních
vylepšení představují
v současné době
absolutní vrchol
v designu, bezpečnosti
a kvalitě garážový vrat.
Jejich výsledkem
je plynulejší a tišší
chod vrat, zvýšená
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První servisní prohlídka zcela ZDARMA.
Druhá servisní prohlídka za zvýhodněnou cenu.
Záruka servisního zásahu do 24 pracovních hodin v případě havárie apod.
Záruka 10 let na vratové křídlo a 5 let na pohon Lomax Exclusive.
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Vaši garáž.

Vnitřní strana v provedení Hladká 06, barvy bílá/silver/antracit.
Spodní i horní hliník z vnitřní strany vrat v barvě sekcí.
Boční krycí plechy bez viditelných nýtů a v barvě sekcí.
Pružinový systém zakrytovaný boxem v barvě sekcí.
Spodní panty opatřeny kvalitními plastovými kryty.

Jedinečný pohon LOMAX Exclusive s funkcí automatického zavírání vrat.
Energeticky úsporný systém Blueline (spotřeba 0,6 Wattu v režimu stand-by).
Rychlejší otevření a zavření vrat pomocí funkce Speed (22cm/sek).
Řemenová kolejnice zajišťující velmi tichý chod vrat.
4-kanálový dálkový ovladač MINI 304 Lomax (280 bilionů kombinací)

uarantee 1

excelentní řešení pro

Špičkový design

Jedinečný komfort

•G

Prostě skutečně

Kolečka všech pantů s kryty proti přiskřípnutí prstů.
Kolejnice s vyšší bezpečností proti vypáčení vrat.
Horizontální kolejnice a hřídel zakončeny krytkami.
Boční panty s dvojkolečkem zajišťující plynulejší chod vrat.
Stojky s nerezovou podložkou zvyšující ochranu proti korozi.
Bezpečnostní fotozávora chránící před úrazem či poškozením.
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viditelných komponentů.

Vysoká bezpečnost
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vyladěný design

Dokonale vyladěná vrata!
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POSUVNÁ GARÁŽOVÁ VRATA PRAKTIK
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Posuvná vrata se
Vám přizpůsobí,
protože dokážou
pružně
reagovat
na Vaše potřeby.

Minimalizují
nároky
na prostor
po bocích
garáže.
Maximalizují
praktickou
využitelnost
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Nepřizpůsobujte se!

vnitřní pohled s motorem

výhody posuvných vrat PRAKTIK

Posuvná vrata PRAKTIK
na míru Vašim představám:
Minimální nároky na prostor v garáži
stačí pouze 9 centimetrů od svislého okraje garáže
Vrata přesně podle Vašich požadavků
dodáme na míru Vašim specifickým potřebám
Flexibilní systém otvírání
vrata slouží jako vjezd i vchod díky tomu, že se dají
otevřít jen částečně

mnohdy jediného

Tichý provoz
neslyšné otvírání a zavírání vrat

vchodu do domu.

Kombinace jakékoli imitace dřeva nebo barvy
s jakýmkoliv prolisem a nerezovým doplňkem
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ROLOVACÍ VRATA

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.
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Jednoduché řešení.

vzorkovník
RAL

Rolovací vrata na míru Vašim představám:
Téměř žádné stavební úpravy
vrata jsou vhodná i do již postavené garáže
Rychlá montáž
instalace nevyžaduje vedlejší práce

vzorkovník
NCS

Nepřeberné množství barevných provedení
či dřevěných decorů
Vhodné pro rekonstrukce i novostavby
Kombinace s prosklením nebo větracími mřížkami

Lamely v standardních barevných provedeních
a imitacích dřeva

Dodáváme i v průmyslovém provedení
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PRŮMYSLOVÁ VRATA

Spolehlivost je
náš cíl, kvalita
naše heslo.

Kompromisy
neděláme.

Nechte se
unést kvalitou
a spolehlivostí
průmyslových
vrat DELTA,
která jsou
zárukou
naprosté
bezpečnosti
a navíc dotváří
image
Vaší firmy.
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Spolehlivost
bez kompromisů!
Průmyslová vrata
na míru Vaší firmě:
Vysoký stupeň bezpečnosti
vrata jsou vyrobena s ohledem na nejpřísnější
bezpečnostní standardy podle normy ČSN EN 13241-1
Velmi dobrá tepelná a zvuková izolace
Dlouhá životnost
Nabídka prolisů zdarma
s výjimkou nepravidelného rozložení kazet
Nepřeberné množství barevných provedení,
dřevěných dekorů a designových kombinací
ve stejné nabídce jako u privátních garážových vrat

Více světla a vzduchu
Hliníkové prosklené sekce (ALW)
vyplněné plexisklem vpustí do garáže více
světla. Sekce s děrovaným plechem navíc
zajistí i dokonalé odvětrávání garáže. ALW
sekce se dají využít u průmyslových
i privátních vrat.
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BAREVNÉ PROVEDENÍ SEKČNÍCH VRAT

Pokud se
vyhýbáte
šedému
průměru,
není nic
snazšího,
než pro Vás
vyrobit
sekční vrata
v barvách,
kterým fandíte.

Jděte do barev!

vzorkovník
NCS

Sekční vrata v barevném provedení
na míru Vašim představám:

Železoslídové barvy
s hrubou strukturou

Nepřeberné množství barevných kombinací
výběr z 2500 barevných odstínů sekčních vrat
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Vrata přesně podle Vašich požadavků
dodáme na míru Vašim specifickým potřebám
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Vynikající izolační vlastnosti
díky polyuretanové vrstvě silné 4 cm
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Kombinace jakékoli imitace dřeva nebo barvy
s jakýmkoliv prolisem a nerezovým doplňkem
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Nabídka prolisů zdarma
s výjimkou nepravidelného rozložení kazet

vzorkovník
RAL
16
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IMITACE DŘEVA SEKČNÍCH VRAT

KAŽDÝ ROK DOPLŇUJEME NOVÉ DEKORY

Vzorník Renolit folií

OREGON

DOUGLASIE

Příroda je věčná
inspirace.
Vyzařuje

RUSTIKAL

harmonii,
rovnováhu
a přirozenost.

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

NUSSBAUM

Sekční vrata
si berou z přírody
to nejlepší.
A Vy se o tom
můžete přesvědčit
u sekčních vrat
DELTA, která
nabízíme v mnoha
autentických
imitacích dřeva.

Přibližte se k přírodě!

CHERRY

Sekční vrata DELTA s přírodním vzhledem
na míru Vašim představám:
Široká nabídka dřevěných dekorů na trhu
výběr z mnoha typů imitací dřeva

MAHAGON

Kombinace jakéhokoliv dekoru s jakýmkoliv
prolisem a nerezovým doplňkem
Přirozený vzhled materiálu
výrazná intenzita kresby struktury dřeva
Dlouhá životnost a barevná stálost
díky fólii o tloušťce 200 micronů a UV filtru jsou vrata
dlouho jako nová

BAHENNÍ DUB

Vyšší odolnost
proti mechanickému poškození povrchu vrat

BALSAMICO
18
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TYPY PROLISŮ SEKČNÍCH VRAT

Nedělejte
kompromisy!

BEZ PROLISU

Nenechte se
omezovat ve Vašich
představách
o vratech!
Dodejte svým
vratům šmrnc
a vylaďte jejich
vzhled některým
z nabízených prolisů!

Prolisy zdarma!
STŘEDOVÝ PROLIS

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

„Bezprahové“ řešení integrovaných dveří
(fyzická výška prahu je pouhých 30mm!).

LAMELA

Tisíce možností na míru Vašeho domu
Prolis neovlivňuje vynikající izolační vlastnosti
sekčních vrat
Na všechna sekční vrata, i s prolisem, je
poskytována záruka 10 let
Jako jediní nabízíme jakýkoliv prolis i z vnitřní
strany sekčních vrat

KAZETA

NEPRAVIDELNÁ KAZETA
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MODERNÍ DESIGN SEKČNÍCH VRAT

VRATA CREATIVE ŘADA „A“
A11

Můžete si
vymyslet
50 mm

cokoliv.
Vaší fantazii
325

se meze

mm

Číslo popisné / orientační
A13

nekladou.

12 3 4 5 6 7 8 9 0
A14

Zapojte svou
Nekonečně široký výběr originálních nerezových
doplňků
nabídka jakéhokoliv nerezového doplňku dle přání
zákazníka

představivost
a navrhněte

1
234567890
A15

Vyladěná kombinace originálních nerezových
doplňků
aby garážová vrata dokonale ladila s jakýmkoliv
dekorativním prvkem na Vašem domě

si originální
nerezové

Dlouhá životnost a trvanlivost
nerezové doplňky jsou odolné proti poškození
a vydrží dlouho jako nové

doplňky,

A1

které z Vašich
sekčních vrat
udělají malé
umělecké dílo

Moderní
nerezové prvky!

a z Vašeho domu

A2

A3

osobité
a nápadité
místo k životu.

A8
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A4

A5

A6

A7

A9

A10

A11

A13-15
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MODERNÍ DESIGN SEKČNÍCH VRAT

VRATA CREATIVE ŘADA „C“

Doplňky řady Creative jsou vyrobeny
z nerezového plechu
za příplatek lze lakovat jakoukoliv barvou z našich
vzorníků
Většinu vzorů Creative lze použít i na posuvná
vrata do boku PRAKTIK

C1

C7

24

C8

C2

C3

C4

C5

C6

C9

C10

C11
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MODERNÍ DESIGN SEKČNÍCH VRAT

VRATA CREATIVE ŘADA „V“

V1

Buďte kreativní
nerezové prvky na míru

V2

V3

V4

V5

V6

V9

V10

V11

Jsme schopni Vám vyrobit na přání jakýkoliv
tvar leštěného nerezového doplňku ladící např.
k Vašim vchodovým dveřím, vjezdové bráně, či
fasádě

V7

26

V8
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MODERNÍ DESIGN SEKČNÍCH VRAT

VRATA CREATIVE ŘADA „W“

W1

Moderní nerezové prvky
v kombinaci s okny

W2

Doplňky řady Creative jsou vyrobeny
z nerezového plechu v kombinaci s akrylátovými
okny v mnoha kombinacích.
za příplatek lze lakovat jakoukoliv barvou z našich
vzorníků

W6
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W7

W8

W4

W5

W9

W10
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ŘEŠENÍ LOMAX EASY
Vaše ideální řešení pro rekonstrukci

Dvoukřídlová vrata v hliníkovém nebo ocelovém rámu
Jednoduše klasika.
Užívejte si v klidu pohodlí
svého domova a my Vám
během pár hodin vyměníme
Vaše stará vrata za nová.
EASY řešení neznamená
kompromis v kvalitě,
bezpečnosti, komfortu
či v designu.
Můžete využít všech výhod
a záruk vrat Lomax, na které
jsou naši zákazníci zvyklí.
Easy je Vaše ideální řešení
pro rekonstrukci.
Rám je tvořen sestavou
hliníkových profilů,
opláštěných plechem
dokonale sladěným
s designem Vašich vrat.
Jednoduchou formou tak
vytvoříme potřebné ostění
i nadpraží.

SKLÁDACÍ VRATA 2+2
Průmyslová = vysoce funkční a maximálně odolná.

Výhodou je jejich univerzálnost,
jednoduchost a možnost využití
jak v novostavbách tak pro
rekonstrukce.
Křídlová vrata jsou vyráběna vždy
na míru s použitím sekcí Lomax
z vlastní výroby, stejných jaká
používáme pro sekční vrata.
Zajištěna je tak vysoká kvalita
a naše nadstandardní záruky.
Nabízíme možnost otevírání ven
i dovnitř.
Konstrukčně se jedná a o Al či FE
rám vyplněný sekcemi, u kterých
lze všech možných kombinací
a možností doplňků jako
u sekčních vrat Lomax.

Jednokřídlové dveře v hliníkovém nebo ocelovém rámu
Vedlejší dveře do garáže? Ano!
Robustní a odolná, flexibilní
a praktická...
Téměř bezúdržbová
konstrukce vrat s minimem
dílů podléhajících opotřebení
je ideálním předpokladem
pro hospodárný provoz vrat
a jejich dlouhá životnost
zaručuje návratnost Vaší
investice.
Skládací vrata uspokojí
i ty nejnáročnější provozní
požadavky. Své využití
najdou zejména ve velkých
údržbových halách,
provozovnách či vozovnách.
Bezpečný průchod Vašich
zaměstnanců je zajištěn
prostřednictvím vestavěných
nebo vedlejších dveří.
Individuální architektonická
řešení dotvářejí Vaši firemní
identitu a jedinečnost Vašeho
podnikání.
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I když současné trendy
jednoznačně směřují k
používání sekční vrat,
dvoukřídlová garážová vrata
jsou klasikou.

I v případě, že se rozhodnete
pro další - vedlejší vchod do
Vaší garáže, nemusíte se
obávat kompromisů.
Společnost Lomax myslí i na tato
Vaše přání.
Díky použití identického
materiálu jako při výrobě
hlavních garážových vrat
zaručujeme dokonale vyladěný
vzhled Vaší garáže. Stejně jako
u sekčních vrat je vyrábíme ze
špičkových materiálů a také
tyto jednokřídlové dveře vynikají
perfektním zpracováním
a dlouhou životností.
Vysoce kvalitní zateplené sekce
o tloušťce 40mm jsou osazeny
do hliníkového či ocelového rámu
(Al nebo FE provedení) s možností
lakování do více než 2500
odstínů barev.
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VCHODOVÉ DVEŘE AKTIV

Vchodové dveře
hrají v každém
objektu důležitou
úlohu.
Tříbodový bezpečnostní zámek

Musí být
spolehlivé
a také splňovat
vysoké nároky
na bezpečnost
a úspory energií.
Současně se však
musí líbit, protože
dveře jsou vizitkou
každého z nás.
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Precizní řešení.
Hliníkový rám je zárukou vysoké kvality
Vysoká stabilita, dlouhá životnost
Hliníkové profily jsou svojí vysokou stabilitou a dlouhou
životností zárukou bezproblémového komfortního
užívání dveří bez ohledu na rozmary počasí a četnost
používání.
Výborná tepelná izolace
Aby se vyhovělo požadavkům na tepelnou izolaci je
použit zateplený profil s možností zabudování trojskla.
Budete v bezpečí
Dalším důležitým prvkem je použití 3-bodového kování,
které Váš domov bezpečně ochrání.

Stavitelné
panty

Nepřeberné množství barevných provedení
či dřevěných dekorů
Kombinace s prosklením nebo nerezovými prvky
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VCHODOVÉ DVEŘE EXCELLENT

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEKČNÍM A POSUVNÝM VRATŮM
Prosklení

Světlé okamžiky.
Jenom a pouze ty prožijete ve své garáži chráněné vraty s prosklením.
Prosklení má zkrátka jen světlé stránky.

Prosvětlení prostoru
prosklení zajistí přístup světla do interiéru garáže
Celohliníkové dveře
Precizní zpracování
a originální design
celohliníkových dveří
Jednostranně lícovaná
ALU výplň
Standardně vícebodový
zámek a tím i vyšší
bezpečnost

Možnost polepu oken
na Vaše přání Vám vytvoříme jakýkoliv motiv polepu
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 hliníková prosklená sekce (ALW)

Široký výběr příslušenství
a doplňků
Vynikající tepelně izolační
vlastnosti
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PŘÍSLUŠENSTVÍ MARANTEC K SEKČNÍM A POSUVNÝM VRATŮM
Elektro

PŘÍSLUŠENSTVÍ SOMFY K SEKČNÍM VRATŮM
Elektro
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Věci se musí hýbat! Dopředu. Do boku. Do stran. Tam a zpět.
Ušetřete si namáhavou manipulaci s vraty a zrychlete jejich chod.

Tichý provoz
měkký rozjezd a dojezd vrat díky elektropohonům
MARANTEC
První pomoc
v případě výpadku proudu lze vrata otevřít ručně
Účinná ochrana domu
díky elektronicky kontrolované pojistce, která vyvíjí
tlak proti páčidlu
Úspora energie
díky nízkému odběru proudu 0,6 W (Blueline)
v režimu stand-by
Vysoká míra bezpečnosti
jedinečnost kódu dálkového ovladače zajišťuje
281 bilionů možných kombinací
Neztrácejte čas
Při použití pohonů Exclusive blueline speed, rychlost
otevření 22 cm/sec.

36

Komfort vždy a všude!
Rodinný dům ve městě nebo horská samota bez elektřiny. Nikde
nemusíte slevovat ze svých požadavků na pohodlí. Pohon Dexxo
Compact od Somfy ho zajistí všude.

Jeden dálkový ovladač
jedním dálkovým ovladačem můžete ovládat nejen
garážová vrata, ale i vjezdovou bránu, rolety, markýzu či
osvětlení.
Nezávislost
možnost alternativního napájení pohonu pomocí baterie
dobíjené solárním panelem i v místech bez přívodu
elektrického proudu při zachování jeho plné funkčnosti.
Jistota
v případě výpadku proudu zůstanou vrata až 24 hodin
funkční díky bezúdržbovému záložnímu zdroji, který je
umístěn přímo v pohonu.
Bezpečnost
bezpečný při provozu, ochrana proti vloupání při
uzavřených vratech.
Jednoduchá instalace
pohon je z výroby plně připraven k funkci, uvedení do
provozu během minuty.
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PŘEHLED OSTATNÍCH VÝROBKŮ LOMAX

PŘEHLED OSTATNÍCH VÝROBKŮ LOMAX

PŘEDOKENNÍ ROLETY

VENKOVNÍ ŽALUZIE

S viditelným boxem

Lamela C 80

S boxem pro zaomítání

Lamela C 80

Nadokenní pod překlad

Lamela Z 93

Roletové překlady

Ukázkové realizace lamela Z 93

Vyladěné
venkovní žaluzie...
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Obrázky uvedené v katalogu jsou ilustrativní,
výrobce si vyhrazuje právo na výrobní změny.
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