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KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

Spoločnosť Lamelland, s.r.o. je no-
vým slovenským výrobcom sek-
ciových garážových brán značky 

LAMDOOR. Výrobou garážových brán 
rozšírila svoje produktové portfólio po-
zostávajúce z výroby interiérovej a exte-
riérovej tieniacej techniky a plastových 
okien a dverí a reagovala tak na zvýše-
ný záujem zo strany zákazníkov o kom-
pletnú dodávku stavebných prvkov pre 
uzavretie stavieb.
Garážové brány LAMDOOR  sú vyrobené 
zo špičkových komponentov nemeckého 
výrobcu panelov s dlhoročnou tradíciou 
ThyssenKrupp  a holandského výrobcu ko-
vania Flexiforce .
Plášť sekcie tvorí galvanizovaný plech 
hrúbky 0,43 mm, povrchovo upravený po-
plastovaním. Výplň  sekcie je tvorená tvr-
denou polyuretánovou penou s optimálnou 
hustotou, ktorá zabezpečuje maximálnu te-
pelnú aj zvukovú izoláciu. 
V ponuke je päť základných dizajnov pane-
lu, od hladkého cez lamelový, až po panel  
s kazetovým vzorom, dodávajúci stavbe 
rustikálny vzhľad. Horúcou novinkou je pa-
nel s tzv. „mikropro�lovým“  vzorom v od-
tieňoch strieborná, inox a antracit. Pre vy-
znávačov prírodnej krásy je v ponuke
18 renolitových laminácií v imitácii dreva. 
Laminácie  sú vyberané so zreteľom na pre-
ferované odtiene plastových okien a dverí, 
čo umožňuje dokonalý súlad medzi jednot-
livými  prvkami stavby. Pre náročných záu-
jemcov je možná dodávka garážovej brány 
v odtieni  RAL podľa výberu.
Z hľadiska bezpečnosti sú dodržiavané  

Garážové brány od spoločnosti Lamelland
JEDNÝM Z ŤAŽISKOVÝCH  PRVKOV, KTORÉ SPOLU 
UTVÁRAJÚ PRVÝ DOJEM ZO STAVBY JE  CELKOM URČITE 
GARÁŽOVÁ BRÁNA. K JEJ VÝBERU SA TEDA TREBA 
POSTAVIŤ PATRIČNE ZODPOVEDNE A DÔKLADNE ZVÁŽIŤ  
VŠETKY POTREBY A POŽIADAVKY, KTORÉ BUDÚ NA ŇU 
KLADENÉ. OKREM DIZAJNOVÝCH NÁROKOV SÚ TO HLAVNE 
POŽIADAVKY NA  UŽÍVATEĽSKÝ KOMFORT, BEZPEČNOSŤ
A VÝKONNOSŤ BRÁNY. 

najnáročnejšie kritériá zabezpečené vý-
hradným použitím certi�kovaných mate-
riálov a doplnkov. Brány majú v základnom 
prevedení použitú patentovanú technoló-
giu ochrany proti privretiu prstov, protipá-
dovú poistku v prípade prasknutia pružín

a v prípade automaticky ovláda-
nej brány zastavenie chodu  
brány v prípade narazenia na 
odpor. 
Komfortné automatické ovláda-
nie zabezpečujú motory talian-
skej značky NIce  alebo cenovo 
dostupnejšia  varianta motorov 
Torlift . Ovládanie je možné do-
plniť celou radou príslušenstva 
od vonkajšieho núdzového od-
blokovania  motora pri výpadku 
el. energie až po klávesnicový  
exteriérový ovládač.
Pre splnenie individuálnych ná-
rokov je možné integrovať do 
garážovej brány personálne 

prechodové dvere alebo presvetliť garáž 
osadením okienok. Dodacia lehota pre 
štandardné prevedenie brán je do troch 
týždňov.

Bližšie info o produkte nájdete na:
 www.lamelland.sk


