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stavba bránové systémy

bilom  telefóne, tablete, alebo pomocou bio-
metrickéhio senzora.  

NEPODCEŇUJTE PROFESIONÁLNU 
MONTÁŽ

Dobrý predajca si ešte pred vypracovaním 
cenovej ponuky zistí všetky požiadavky 
zákazníka na bránu. Dodávka brány by 
mala byť spojená s dodávkou služieb ako 
je poradenstvo, montáž, záručný a pozá-
ručný servis. Seriózna firma Vám dodá 
garážovú bránu až po obhliadke miesta 
realizácie technikom. Doklad o tom, že vý-
robok má certifikačné skúšky by mal byť 
samozrejmosťou. 

Pri výbere dodávateľa dajte prednosť fir-
mám, ktoré majú s montážou brán nie-
koľkoročné skúsenosti. Pred samotnou 
montážou musí mať garáž dokončené 
vnútorné omietky a hotovú podlahu, čo je 
dôležité pre správne zatváranie brány.

Slovenská spoločnosť LAMELLAND, s.r.o. 
má  s výrobou a montážou garážových 
brán dlhoročné skúsenosti.  

AUTOMATICKÁ GARÁŽOVÁ 
BRÁNA PATRÍ DNES K ŠTAN-
DARDNÉMU VYBAVENIU VÄČ-
ŠINY STAVIEB. STÁLE VŠAK 
PLATÍ, ŽE VÝBERU VHODNEJ 
GARÁŽOVEJ BRÁNY A JEJ DO-
DÁVATEĽA  TREBA VENOVAŤ 
POZORNOSŤ, AKÚ SI PRÁVOM 
ZASLÚŽI.

Z rozsiahlej ponuky garážových brán 
všetkých typov si vyberú aj najnáročnejší 
zákazníci, hľadajúci kvalitu a originalitu. 
Hoci počiatočná investícia do kvalitnej ga-
rážovej je vyššia, určite sa oplatí. Veď gará-
žovú bránu nekupujeme každý deň. Kom-
pletný sortiment garážových brán nájdete 
na www.lamelland.sk.
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INVESTÍCIA DO KVALITY 
SA PRI GARÁŽOVEJ BRÁNE OPLATÍ

Vaše auto si zaslúži bezpečný do-
mov a kvalitné garážové brány na 
mieru sú jeho základom. Práve 

teraz je vhodný čas objednať si garážovú 
bránu. Vyhnete sa tak stresu z nákupu na 
poslednú chvíľu a vaša garáž bude chráne-
ná pred zimou v dostatočnom predstihu.

NAJOBĽÚBENEJŠIE SÚ SEKCIOVÉ

Najčastejšie používaným typom z hľadiska 
konštrukcie sú sekciové brány. Sú vhodné 
takmer do každého stavebného otvoru a 
ich výhodou je priestorová nenáročnosť.  
Koeficient tepelnej priepustnosti sekciovej
brány je približne taký ako hodnota tepel-
nej priepustnosti plastových okien stred-
nej kategórie. 

Aj keď spočiatku chcete kúpiť len bránu, 
oplatí sa vopred uvažovať aj nad príslu-
šenstvom, ktoré Vám môže v budúcnosti 
výrazne uľahčiť život. 

DOPRAJTE SI KOMFORT

Väčšina výrobcov ponúka už v základ-
nej cene štandardné bezpečnostné prvky.  
Z hľadiska  každodenného používania gará-
žovej brány je dôležitá miera užívateľského 
komfortu. Garážovú bránu je možné ovlá-
dať manuálne, ale prevažná väčšina brán sa 
dodáva s elektrickým ovládaním. Pokiaľ nie 
je do garáže zabezpečený aj iný vstup, brá-
na musí mať núdzové odblokovanie moto-
ra pre prípad výpadku elektrického prúdu. 
Samostatnou kategóriou doplnkov je prís-
lušenstvo k motorom. Trendom poslednej 
doby je ovládanie brány cez aplikáciu v mo-
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