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NAKUPUJTE PRIAMO U VÝROBCU !

GARÁŽOVÉ BRÁNYGARÁŽOVÉ BRÁNY

Podrobenjšie informácie si vyžiadajte v našich znaèkových predajniach 
v Trenèíne, Bratislave, Žiline, Považskej Bystrici, Trnava a v Senci

GARÁŽOVÉ BRÁNYGARÁŽOVÉ BRÁNY
- sekciové brány 
- priemyselné sekciové brány
- individuálna výroba na mieru
- 16 drevodekorov alebo  RAL odtieò    
 pod¾a vlastného výberu
- panely ThyssenKrupp
- špièkové kovanie FlexiForce
- jednoduchá  obsluha, nenároèná    
 údržba  
 -tichý a spo¾ahlivý chod
- príslušenstvo a doplnky pod¾a  
 požiadaviek

NOVINKA V PONUKE:
Panel v dekore mikroprofil

STRIEBORNÁ 

INOX

ANTRACIT

Spomeniete si ešte na časy, keď ste museli aj
niekoľkokrát za deň vystupovať z auta a otvá-
rať a zatvárať za sebou ťažké garážové vráta?

V dnešnej dobe automatizovaných garážových brán
sa nad takouto spomienkou len usmejeme. Moderná
automatická garážová brána patrí už k štandardnému
vybaveniu väčšiny stavieb. Stále však platí, že výberu
vhodnej garážovej brány treba venovať primeranú po-
zornosť.

Na trhu je viacero typov garážových brán od rôz-
nych dodávateľov. V princípe ich môžeme rozdeliť
podľa spôsobu konštrukcie na výklopné, sekciové
a rolovacie. Medzi najobľúbenejšie a najviac
používané patria sekciové brány. Fungujú na princípe
vzájomne pospájaných panelov-sekcií, ktoré sa posú-
vajú vo vodiacich dráhach. V otvorenej polohe je
brána zasunutá pod stropom garáže. Brány je možné
ovládať manuálne, ale prevažná väčšina brán sa do-
dáva s komfortnejším elektrickým ovládaním.

Pri výbere brány je potrebné dôkladne zvážiť
všetky potreby a požiadavky, ktoré budú na ňu
kladené. Okrem dizajnových nárokov sú to hlavne po-
žiadavky na užívateľský komfort, bezpečnosť a vý-
konnosť brány.

Ďalším kritériom je technické riešenie stavby. Pri
sekciových bránach je potrebná určitá minimálna
výška nadpražia a šírka ostenia po oboch stranách
otvoru, aby bolo možné bránu namontovať. Pri nižšom
nadpraží je možnosť použiť bránu so znížením kova-
ním, ktoré si ale treba u väčšiny predajcov priplatiť.
Cena brány sa tak zbytočne navýši. V predpoklada-
nom mieste montáže a pohybu brány nesmú byť ve-
dené žiadne potrubia, kabeláže a iné prekážky. Pred
montážou brány musí mať garáž dokončené vnútorné
omietky a hotovú podlahu. Toto je dôležité pre
správne nastavenie brány v uzatvorenej polohe.
Súčasným trendom sú širšie garáže s možnosťou par-
kovania dvoch áut vedľa seba.

Zaujímať sa treba aj o bezpečnosť brány. Väčšina
výrobcov ponúka v štandardnej cene bezpečnostné
poistky proti pretrhnutiu pružín, zastavenie chodu
brány v prípade narazenia na odpor a zabezpečenie

proti násilnému zdvihnutiu. Tvar panelov a ich vzá-
jomné spojenie je navrhnuté tak, aby nehrozilo ná-
hodné privretie prstov medzi panely pri zatváraní
brány. Pokiaľ nie je do garáže zabezpečený aj iný
vstup, brána musí mať núdzové odblokovanie motora
pre prípad výpadok el. prúdu.

Sekciové brány je vhodné použiť do samostatne
stojacich garáží aj do garáží riešených ako súčasť ro-
dinného domu. Koeficient tepelnej priepustnosti sek-
ciovej brány je približne taký ako hodnota tepelnej
priepustnosti plastových okien strednej kategórie.
Horná a dolná sekcia je vybavená gumovým tesne-
ním, ktoré v uzavretej polohe brány dolieha k okrajom
stavebného otvoru.

Garážové brány LAMDOOR od spoločnosti LAMEL-
LAND, s.r.o. dokonale spĺňajú funkčné aj estetické
požiadavky náročného užívateľa. V ponuke je päť zá-
kladných dizajnov panelu, od hladkého cez lamelový,
až po panel s kazetovým vzorom, obľúbený pre svoj
rustikálny vzhľad. Horúcou novinkou je panel s tzv.
„mikroprofilovým „ vzorom v odtieňoch strieborná,
inox a antracit. Vynikne najmä na moderných stav-
bách riešených v minimalistickom štýle. Pre vyzná-

vačov prírodnej krásy je v ponuke 18 renolitových la-
minácií v imitácii dreva. Laminácie sú vyberané so
zreteľom na preferované odtiene plastových okien
a dverí, čo umožňuje dokonalý súlad medzi jedno-
tlivými prvkami stavby. Pre náročných záujemcov je
možná dodávka garážovej brány v odtieni RAL podľa
vlastného výberu a presvetlenie brány okienkami rôz-
nych tvarov.

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

Integrovanými dverami sa dá prejsť bez toho, aby
sa musela otvárať celá brána. Okrem šetrenia časom
sa používaním prechodových dvier v bráne šetrí aj
pohon. Nevýhodou je vyššia finančná náročnosť ta-
kejto brány. Novinkou v tejto oblasti sú prechodové
dvere s nízkym prahom.

Samostatnou kategóriou doplnkov je príslušenstvo
k motorom. Neraz nastane situácia, napr. pri práci
v záhrade alebo okolo domu, kedy nemáte so sebou
diaľkový ovládač a potrebujete otvoriť bránu.
V takýchto prípadoch je praktické mať kódový spínač
na vonkajšej strane garáže.

Pri výbere dodávateľa je dobré vopred zistiť cenu
a dostupnosť náhradných dielov, možnosť dokúpenia
príslušenstva, napr. ďalšieho diaľkového ovládania
a pod.

Dobrý predajca si ešte pred vypracovaním cenovej
ponuky zistí dôležité informácie o mieste realizácie
a všetky požiadavky zákazníka na bránu. Dodávka
brány by mala byť spojená s dodávkou služieb ako je
poradenstvo, montáž, záručný a pozáručný servis. Se-
riózna firma Vám objedná garážovú bránu až po ob-
hliadke miesta realizácie technikom. Doklad o tom, že
výrobok má certifikačné skúšky by mal byť samo-
zrejmosťou. Hoci počiatočná investícia do kvalitnej ga-
rážovej je vyššia, určite sa oplatí. Veď garážovú bránu
nekupujeme každý deň.

Kompletný sortiment spoločnosti Lamelland
nájdete na www.lamelland.sk
Foto: archív Lamelland

Kvalitná garážová brána sa oplatí


