
Záruky firmy LOMAX pre bránové systémy (DELTA  Privát, DELTA Priemysel, PRAKTIK):
                            
10-ročná záruka na bránové krídlo brán DELTA a PRAKTIK získava zákazník automaticky. Vďaka 

vlastnej výrobe panelov (tým kontrolujeme 100% kvalitu vstupov) môžeme túto záruku poskytnúť. Záruka sa 
vzťahuje na tvar, pevnosť a funkciu panelu.         

10-ročná predĺžená záruka na kovanie a nepohyblivé časti brán DELTA a PRAKTIK (záruka sa 
nevzťahuje na lanká, kolieska, pružiny a pod.= časti opotrebovávané prevádzkou). Pre zaistenie 100% uží-
vateľského komfortu a predĺženú záruku je v tomto prípade nutné absolvovať každoročné servisné pre-
hliadky (po dobu trvania záručnej doby), pri ktorých sa o brány staráme a výrazne predlžujeme ich životnosť.

5-ročná záručná doba na pohonné jednotky Marantec (privátny sektor). Ako najväčší čes-
ký výrobca garážových brán špičkovej kvality sme našli rovnocenného partnera pre automatizácie brán 
a dverí vo firme Marantec. Táto spoločnosť už veľa rokov patrí do svetovej špičky v technológiách ovládania 
brán a dverí. Vďaka tejto istote poskytujeme na privátne výrobky tohto výrobcu záruku 5 rokov. Záruka platí 
fyzicky 5 rokov a 3 mesiace od dátumu výroby pohonu.            

Záruky rýchleho a dostupného servisu po celej ČR a SR  je vytváraná súborom niekoľkých skutoč-
ností charakteristických pre našu spoločnosť. Výroba na mieru priamo v ČR, sieť autorizovaných zastúpení po 
celej Českej a Slovenskej republike, 100% náhradných dielov skladom k dispozícii do niekoľkých dní.

Záruky firmy LOMAX pre ploty a brány:

10-ročnú záruku na povrchovú úpravu plotov a brán poskytujeme našim klientom automaticky. Kla-
dieme dôraz na ich bezúdržbovosť, preto sme schopní garantovať túto predĺženú záruku na lakované ploty 
a brány.

10-ročná záruka platí i pre nepohyblivé časti brán a plotov, ktoré nepodliehajú opotrebovaniu pre-
vádzkou. Záruka sa nevzťahuje na vozíky, rolničky, pánty a pod.

5-ročná záruka na pohonné jednotky brán.  V prípade použitia pohonných jednotiek značky Ma-
rantec, je vďaka ich kvalite možné využiť 5 rokov záruky na tieto pohony. Záruka tu platí fyzicky 5 rokov 
a 3 mesiace od dátumu výroby pohonu.

     
 

Pokiaľ nie je uvedené inak, platí záruka vždy od dátumu podpisu zmluvy s koncovým klientom. Pri predĺ-
žených zárukách garantujeme dodanie nového dielu (materiálu) či jeho opravu ZDARMA. Jeho prípadná 
inštalácia a demontáž nie je predmetom predĺžených záruk. Súhrn nadštandardných záruk dáva klientom 
dôveru v značke LOMAX a ich výrobkov.

Záruky firmy LOMAX pre roletové systémy:

Záruka 5 rokov na roletové systémy. Pri výrobe používame iba materiály prvotriednej kvali-
ty, preto Vám ponúkame možnosť poskytnúť klientom záruku 5 rokov na nosné nepohyblivé časti roliet
(vodiace lišty, boxy, spodné lišty, revízne klapky), ktoré nepodliehajú opotrebeniu prevádzkou. Záruka sa 
vzťahuje na stálofarebnosť a tvarovú stálosť použitých materiálov. Túto predĺženú záruku držíme aj na la-
mely AI37CZ a AI41R.

Záruka 5 rokov na pohony  Somfy. Ako významný a preverený partner spoločnosti Somfy (Franc-
úzsko - svetová špička výroby a vývoja trubkových pohonov) sme získali známku Somfy Expert, ktorá nás 
oprávňuje poskytnúť 5 rokov záruku na trubkové pohony tejto značky v našich roletách a rolovacích brána-
ch.

Záruka 5 rokov na pohony SELVE a MOTOROL. Rovnakú výhodu sme získali aj u výrobcu značky 
Selve (Nemecko) a Motorol (Belgicko), teda aj tu je možnosť využiť 5 ročnú záruku na pohonné jednotky. 
(jedinú výnimku tu tvorí pohon Motorol – R, ktorý disponuje zárukou 24 mesiacov).
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