Ploty a brány · Fences and gates · Zäune und Tore

Vyladěné
ploty a brány...

Nechali jsme svou fantazii pracovat pro Vás. Dokázali jsme se vcítit do Vašich záměrů, přání a potřeb. Navrhli jsme několik plotových
a typových řad kovových plotů tak, abychom zajistili požadavky všech zájemců o kvalitní a cenově přijatelný výrobek. Systém plotů
a bran se vyrábí na míru dle požadavku zákazníka, a vždy je upraven zinkováním.
Vyberte si takový plot, který vyhovuje Vašim představám.

We had our fantasy work for you. We have managed to put ourselves in your place and accept your plans, wishes and demands.
We have designed several fencing and type series of metal fences in order to meet the requirements of all those interested
in a good-quality and cost-effective product. The system of fences and gates is made to order according to the customer’s
requirement, and it is always hot-dip galvanized. Choose the fence that suits your expectations.

Wir haben für Sie unsere Fantasie eingesetzt. Es ist uns gelungen Ihre Vorhaben, Wünsche und Bedürfnisse zu verstehen.
Wir haben mehrere Zauntypen und Metallzäune entworfen, um den Anforderungen aller gerecht zu werden, die an hochwertigen und
preisgünstigen Produkten interessiert sind. Das Zaun- und Torsystem wird laut Kundenwunsch maßgefertigt und zum Schluss feuerverzinkt. Wählen Sie den Zaun aus, der am besten Ihren Vorstellungen entspricht.
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Nechali sme našu fantáziu pracovať pre vás. Dokázali sme sa vcítiť do vašich zámerov, prianí a potrieb. Navrhli sme niekoľko plotových
a typových rad kovových plotov tak, aby sme zaistili požiadavky všetkých záujemcov o kvalitné a cenovo prijateľné výrobky. Systém
plotov a brán sa vyrába na mieru podľa požiadaviek zákazníka a vždy je upravený zinkovaním.
Vyberte si taký plot, ktorý vyhovuje Vašim predstavám.

LOMAX doporučuje
betonové prvky:
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S 07

4

S 08

S 09

Single
SZ 1

SZ 2

SZ 3

Vodorovný profil průřez B 25×8 mm, svislý profil jekl hladký 15×15×1,5 mm, zakončení SZ1,
SZ2, SZ3, max. šířka 2800 mm, max. výška 2100 mm. Již v základní ceně je celá konstrukce
opatřena zinkováním.
Vodorovný profil prierez B 25x8 mm, zvislý profil jokel hladký 15x15x1,5mm, zakončenie SZ1,
SZ2, SZ3, maximálna šírka 2800mm, maximálna výška 2100 mm. Už v základnej cene je celá
konštrukcia ošetrená zinkovaním.
Horizontal profile - cross section B 25×8 mm, vertical profile - smooth hollow
section 15×15×1,5 mm, end-pieces SZ1, SZ2, SZ3, max. width 2800 mm, max. height 2100 mm.
Surface treatment by hot-zinc dipping included in basic price.
Horizontales Profil Querschnitt B 25×8 mm, vertikales Profil Vierkant glatt 15×15×1,5 mm,
Endstücke SZ1, SZ2, SZ3, max. Breite 2800 mm, max. Höhe 2100 mm. Verzinken der ganzen
Konstruktion ist im Gesamtpreis schon inbegriffen.
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CS 1

C 07

6

C 08

CS 2

C 09

CS 3

Classical
CZ 1

CZ 2

CZ 3

Vodorovný profil průřez B 30×8 mm, svislý profil jekl kovaný 15×15×1,5 mm, zakončení CZ1, CZ2,
CZ3, vsuvky CS1, CS2, CS3, max. šířka 2800 mm, max. výška 2100 mm. Již v základní ceně je
celá konstrukce opatřena zinkováním.
Vodorovný profil prierez B 30x8 mm, zvislý profil jokel kovaný 15x15x1,5 mm, zakončenie CZ1,
CZ2, CZ3, vsuvky CS1, CS2, CS3, maximálna šírka 2800 mm, maximálna výška 2100 mm. Už v
základnej cene je celá konštrukcia ošetrená zinkovaním.
Horizontal profile - cross section B 30×8 mm, vertical profile - forged hollow section
15×15×1,5 mm, end-pieces CZ1, CZ2, CZ3, inserts CS1, CS2, CS3, max. width 2800 mm,
max. height 2100 mm. Surface treatment by hot-zinc dipping included in basic price.
Horizontales Profil Querschnitt B 30×8 mm, vertikales Profil Vierkant geschmiedet
15×15×1,5 mm, Endstücke CZ1, CZ2, CZ3, Zwischenstücke CS1, CS2, CS3, max. Breite
2800 mm, max. Höhe 2100 mm. Verzinken der ganzen Konstruktion ist im Gesamtpreis schon
inbegriffen.
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History
HZ 1

HZ 2

HZ 3

Vodorovný profil kovaný 30×5 mm, svislý profil jekl kovaný 20×20×2 mm, zakončení HZ1, HZ2,
HZ3, max. šířka 2800 mm, max. výška 2100 mm. Již v základní ceně je celá konstrukce opatřena
zinkováním.
Vodorovný profil kovaný 30x5 mm, zvislý profil jokel kovaný 20x20x2 mm, zakončenie HZ1,
HZ2, HZ3, maximálna šírka 2800 mm, maximálna výška 2100 mm. Už v základnej cene je celá
konštrukcia ošetrená zinkovaním.
Horizontal profile - forged 30×5 mm, vertical profile - forged hollow section 20×20×2 mm,
end-pieces HZ1, HZ2, HZ3, max. width 2800 mm, max. height 2100 mm. Surface treatment by
hot-zinc dipping included in basic price.
Horizontales Profil gehämmert 30×5 mm, vertikales Profil Vierkant geschmiedet 20×20×2 mm,
Endstücke HZ1, HZ2, HZ3, max. Breite 2800 mm, max. Höhe 2100 mm. Verzinken der ganzen
Konstruktion ist im Gesamtpreis schon inbegriffen.
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Modern
MZ 1

Vodorovný profil hladký 30×5 mm, svislý profil jekl hladký 20×20×2 mm, zakončení MZ1,
max. šířka 2800 mm, max. výška 2100 mm. Již v základní ceně je celá konstrukce opatřena
zinkováním.
Vodorovný profil hladký 30x5 mm, zvislý profil jokel hladký 20x20x2 mm, zakončenie MZ1,
maximálna šírka 2800 mm, maximálna výška 2100 mm. Už v základnej cene je celá konštrukcia
ošetrená zinkovaním.
Horizontal profile - smooth 30×5 mm, vertical profile - smooth hollow section 20×20×2 mm,
end-pieces MZ1, max. width 2800 mm, max. height 2100 mm. Surface treatment by hot-zinc dipping included in basic price.
Horizontales Profil glatt 30×5 mm, vertikales Profil Vierkant glatt 20×20×2 mm, Endstücke MZ1,
max. Breite 2800 mm, max. Höhe 2100 mm. Verzinken der ganzen Konstruktion ist im Gesamtpreis schon inbegriffen.
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T 03, T 07
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Trend
Obvodový profil L 30x30x3 mm, příčný profil T 30x30x4 mm. Tahokov oko kosočtvercové 42x13
mm nebo oko kosočtvercové 50x37 mm. Maximální šířka 2800 mm, maximální výška 2000 mm.
Již v základní ceně je celá konstrukce opatřena zinkováním.
Obvodový profil L 30x30x3 mm, priečny profil T 30x30x4 mm. Ťahokov oko kosoštvorcové 42x13
mm alebo oko kosoštvorcové 50x37 mm. Maximálna šírka 2800 mm, maximálna výška 2000 mm.
Už v základnej cene je celá konštrukcia ošetrená zinkovaním.
Peripheral profile L 30x30x3 mm, frame cross profile T 30x30x4 mm. Expanded metal – rhombic mesh 42x13 mm or square mesh 50x37 mm. Max. width 2800 mm, max. height 2000 mm.
Surface treatment by hot-zinc dipping included in basic price.
Umfangsprofil L 30x30x3 mm, Querprofil T 30x30x4 mm. Streckgitter - lange Diagonale /kurze
Diagonale 42x13 mm oder rechteckige Form 50x37 mm. Maximale Breite 2800 mm, max. Höhe
2000 mm. Verzinken der ganzen Konstruktion ist im Gesamtpreis schon inbegriffen.
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P 01

P 01

Vector
Vodorovný profil jekl 40x20x2 mm, svislý profil L 30x30x3 mm.
Max. šířka 2800 mm, max. výška 2100 mm. Již v základní ceně je celá konstrukce opatřená
zinkováním.
Vodorovný profil jakel 40x20x2 mm zvislý profil L 30x30x3 mm.
Max. šírka 2800 mm, max. výška 2100 mm. Už v základnej cene je celá konštrukcia ošetrená
zinkovaním.
Horizontal profile 40x20x2 mm, vertical profile L 30x30x3 mm. Max. width 2800 mm, max. height
2100 mm. Surface treatment by hot-zinc dipping included in basic price.
Horizontales Profil Vierkant 40x20x2 mm vertikales Profil L 30x30x3 mm. Maximale Breite 2800
mm, max. Höhe 2100 mm. Verzinken der ganzen Konstruktion ist im Gesamtpreis schon inbegriffen.

Economy
Vodorovný profil jekl 40x20x2 mm, svislý profil hladký 30x5 mm (zakončení oblouk, hrot, rovné) Max.
šířka 2800 mm, max. výška 1200 mm. Již v základní ceně je celá konstrukce opatřená zinkováním.
Vodorovný profil jakel 40x20x2 mm zvislý profil tyč plochá 30x5 mm (zakončenie oblúk, hrot,
rovné) Max. šírka 2800 mm, max. výška 1200 mm. Už v základnej cene je celá konštrukcia
ošetrená zinkovaním.
Horizontal profile 40x20x2 mm, vertical flat bar 30x5 mm (top end: arc, point, flat). Max. width of
2800 mm, max. height 1200 mm. Surface treatment by hot-zinc dipping included in basic price.
Horizontales Profil Vierkant 40x20x2 mm vertikales profil , ebenes Stab (Endstücke , Bogen,
Spitze, eben). Maximale Breite 2800 mm, max. Höhe 1200 mm. Verzinken der ganzen Konstruktion ist im Gesamtpreis schon inbegriffen.

Popular
Vodorovný profil jekl 40x20x2 mm, svislý profil kovaný 30x5 mm (zakončení oblouk, hrot, rovné) Max.
šířka 2800 mm, max. výška 1200 mm. Již v základní ceně je celá konstrukce opatřená zinkováním.
Vodorovný profil jakel 40x20x2 mm zvislý profil kovaný 30x5 mm (zakončenie oblúk, hrot, rovné)
Max. šírka 2800 mm, max. výška 1200 mm. Už v základnej cene je celá konštrukcia ošetrená
zinkovaním.
Horizontal profile 40x20x2 mm, forged vertical profile 30x5 mm (top end: arc, point, flat). Max. width
2800 mm, max. height 1200 mm. Surface treatment by hot-zinc dipping included in basic price.
Horizontales Profil Vierkant 40x20x2 mm vertikales Profil Vierkant 30x5 mm (Endstücke Bogen,
Spitze, eben). Maximale Breite 2800 mm, max. Höhe 1200mm. Verzinken der ganzen Konstruktion ist im Gesamtpreis schon inbegriffen.
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Pro komfortní obsluhu
automatizujeme všechny typy bran

Pre komfortnú obsluhu
automatizujeme všetky typy brán

Plotové dílce s podezdívkou a zděnými pilíři.
Plotové dielce s podmurovkou a murovanými piliermi.
Fence sections with the base wall and pillars.
Zaunfeld mit Sockel und gemauerten Pfeilern.
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All types of gates are automated
for easy operation

Plotové dílce s podezdívkou a sloupky s patkou.
Plotové dielce s podmurovkou a stĺpiky s pätkou.
Fence sections with the base wall and columns
with base.
Zaunfeld mit Sockel und Pfeilern mit Befestigungsteilen.

Plotové dílce
Plotové dielc
Fence sectio
concrete plac
Zaunfeld ohn

Kombinace plotů,
bran a branek
Kombinácia plotov, brán
a bráničiek
Combination of fences, gates
and small gates
Zaun-, Tor- und Pfortenkombinationen
Všechny typy Single, Classical, History, Modern, Vector, Economy, Popular a Trend jsou řešeny jako
ucelený program plotů, branek, křídlových i posuvných bran.
Všetky typy Single, Classical, History, Modern, Vector, Economy, Popular aj Trend sú riešené ako
ucelený program plotov, bráničiek, krídlových a posuvných brán.
All Single, Classical, History, Modern, Vector, Economy, Popular and Trend types are designed as
an integrated program of fences, small gates, swing and sliding gates.
Die Typen Single, Classical, History, Modern, Vector, Economy, Popular und Trend werden als
komplettes Zaun-, Tor-, Flügeltor- und Schiebetorprogramm angeboten.

Für eine komfortable Bedienung sind
alle Tore mit einer Automatik versehen

e bez podezdívky, se sloupky k zabetonování.
ce bez podmurovky so stĺpikmi k zabetónovaniu.
ons without the base wall, with columns for
cement .
ne Sockel mit Pfeilern zum Einbetonieren

Posuvná brána
Posuvná brána
Sliding gate
Schiebetor

Branka, plot a křídlová brána
Bránička, plot a krídlová brána
Small gate, fence and swing gate
Pforten, Zäune und Flügeltore
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Kovářské barvy s patinou | Kováčske farby s patinou | Blacksmith colours with patina | Schmiedefarben mit Patina

PATINA GOLD

PATINA SILVER

PATINA BRONZE

PATINA GREEN

Lakování dle RAL nebo NCS (2500 barev) | Lakovanie podľa RAL alebo NCS (2500
farieb) | Painting according to RAL or NCS (2500 shades of colour) | Lackieren gemäß
RAL oder NCS (2 500 Farben)

RAL 6006

18

RAL 8017

RAL 6010

RAL 9010

Úprava kovů a barvy
Úprava kovov a farby
Finishing of metals
and colours
Metallbehandlung
und Farben
Ploty a brány zhotovené z ocelových profilů se po zabroušení
a odmaštění pozinkují, tím jsou dokonale chráněny proti povětrnostním
vlivům a jsou ideálně připraveny pro konečnou barevnou úpravu.
Již v základní ceně je celá konstrukce opatřena zinkováním.
Ploty a brány zhotovené z oceľových profilov sa po zabrúsení
a odmastení pozinkujú, tým sú dokonale chránené proti poveternostným
vplyvom a sú ideálne pripravené pre konečnú farebnú úpravu.
Už v základnej cene je celá konštrukcia ošetrená zinkovaním.
Following their grinding and degreasing the fences and gates
manufactured from steel sections are fot-dip-galvanized. Theretore
they are perfectly protected against climatic influences and they are
exceedingly well prepared for a final colour treatment.
Die Zäune und Tore aus Stahlprofilen werden nach dem Abschleifen und
Entfetten verzinkt und sind somit perfekt gegen Wettereinflüsse geschützt
und ideal für den finalen Anstrich vorbereitet.
Ocelový profil
Oceľový profil
Steel section
Stahlprofil
Pozink – antikorozní ochrana
Pozink – antikorózna ochrana
Zinc coating – protection against corrosion
Verzinken – Rostschutz
Konečná barevná úprava
Konečná farebná úprava
Final colour treatment
Finaler Anstrich

Železoslídová barva s hrubou strukturou (21 barev) | Železosľuďová farba s
hrubou štruktúrou | Ferro-mica colour with rough structure (21 shades of colour) |
Eisenglimmerfarbe mit grober Struktur (21 Farben)

OFM–01

OFM–02

OFM–13

OFM–9
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Závěs plotového dílce do sloupku
Záves plotového dielcu do stĺpiku
Column fence section hinge
Scharniere für Zaunfelder
(Befestigung am Sockel)

Sloupek k zabetonování
Stĺpik k zabetónovaniu
Column for concrete placement
Pfeiler zum Einbetonieren
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Sloupek s patkou
Stĺpik s pätkou
Column with base
Pfeiler mit Befestigungsteil

Závěs plotového dílce do zdi
Záves plotového dielcu do steny
Wall fence section hinge
Scharniere für Zaunfelder
(Befestigung an Wänden)

Poštovní schránka
“Litina grafit V2/27”
Poštová schránka „Liatina grafit V2/27“
Post box “Cast iron
graphite V2/27”
Briefkasten “Gusseisen Grafit V2/27”

Poštovní schránka
hliníková “V2/21”
Poštová schránka
hliníková “V2/21”
Post box
“Aluminium V2/21”
Briefkasten
“aluminum V2/21”

Doplňky
Doplnky
Accessories
Zubehör
Nejběžnější doplňky k plotům, brankám a branám.
Najbežnejšie doplnky k plotom, bráničkám a bránam.
The most common accessories to the fences,
small gates and gates.
Geläufigstes Zubehör für Zäune, Tore und Pforten.

klika/klika - Modern/Trend – bílá, nerez, zlatá, hnědá
klika/koule - Modern/Trend – bílá, nerez, zlatá, hnědá
kľučka / kľučka - Modern / Trend - biela, nerez, zlatá, hnedá
kľučka / guľa - Modern / Trend - biela, nerez, zlatá, hnedá
handle/handle - Modern/Trend – white, stainless steel, gold, brown
handle/knob - Modern/Trend – white, stainless steel, gold, brown
Klinke/Klinke - Modern/Trend - weiss, edelstahl, gold, braun
Klinke/Kugel - Modern/Trend - weiss, edestahl, gold, braun.

Klika do branky D2/05
Kľučka do bráničky D2/05
Small gate handle D2/05
Klinke für Pforten D2/05

Klika do branky D2/34
Kľučka do bráničky D2/34
Small gate handle D2/34
Klinke für Pforten D2/34
Štítky na branky a brány | Štítky do bráničky a brány | Plates for small
gates and gates | Schilder für Pforten und Tore

Klika do branky D2/07
Kľučka do bráničky D2/07
Small gate handle D2/07
Klinke für Pforten D2/07

Koule do branky otočná D5/11
Guľa do do bráničky otočná D5/11
Small gate knob D5/11
Kugelgriff für Drehpforten D5/11

Koule do branky navařovací D5/09
Guľa do bránky navarovacie D5/09
Small gate handle (welded) D5/09
Kugelgriff für Drehpforten D5/09

D1/14A

D1/14H

D1/14A-S

D1/14H-S
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Silné pohonné systémy jsou uloženy
v elegantním hliníkovém krytu. Tímto
se dokáží nenápadně začlenit do plotu.
Vynikající je mimo to extrémně tichý
a rovnoměrný chod.

Pro posuvné a pojezdové brány
Pre posuvné a pojazdové brány
For roller sliding gates and sliding gates
Für Gleit-und Schiebetore
Příslušenství
Prislušenstvo
Accessories
Zubehör
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Pro křídlové brány
Pre kridlové brány
For swing gates
Für Flügeltore

Silné pohonné systémy sú uložené
v elegantnom hliníkovom kryte. Týmto
sa dokážu nenápadne začleniť do plota.
Vynikajúca je mimo to extrémne tichý
a rovnomerný chod.
Forceful operator systems are embedded
in designed aluminium case. Therefore are
they completely united to the fencing.
Starke Antriebssysteme werden in einem
eleganten Aluminiumgehäuse gespeichert.
Dies lässt sich unauffällig in den Zaun integriert werden Herausragend unter ihnen ist
eine extrem leise und stationären Betrieb.

Elektro
Elektro
Electric
Elektro
Pohony dokonalého tvaru pro posuvné a křídlové brány. Vaši bránu dokážeme naladit
na dálkový ovladač vašich garážových vrat.
Pohony dokonalého tvaru pre posuvné a krídlové brány. Vašu bránu dokážeme naladiť
na diaľkový ovládač vašich garážových brán.
Brilliantly shaped operators, especially for sliding and swing gates. We are ready to
combine the remote-control of your gate and garage doors.
Antriebe der perfekte Form für Schiebe-und Flügeltore. Ihr Tor können wir in der
Fernbedienung Ihres Garagentor einzustellen

Nabízí širokou škálu motorů
pro křídlové brány s využitím
jak u privátní brány tak
i průmyslových bran.

Pro posuvné a pojezdové brány
Pre posuvné a pojazdové brány
For roller sliding gates and sliding gates
Für Gleit-und Schiebetore
Příslušenství
Prislušenstvo
Accessories
Zubehör

Pro křídlové brány
Pre kridlové brány
For swing gates
Für Flügeltore

Ponúka širokú škálu motorov
pre krídlové brány s využitím
ako u privátne brány tak
i priemyselných brán.
Offer really wide variety of operators for swing gates (residential
and industial use as well).
Wir bieten eine breite alette von
Antrieben für Flügeltore sowohl
im verwendeten privaten und
Tore und Industrietoren.
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PŘEHLED OSTATNÍCH VÝROBKŮ LOMAX
GARÁŽOVÁ VRATA

Sekční vrata

Posuvná vrata

Rolovací vrata

Průmyslová vrata
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LOMAX EXCELLENT

Garážová vrata Excellent s motorem Exclusive

Vysoká bezpečnost

Elegantní design

Úsporné osvětlení
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PŘEHLED OSTATNÍCH VÝROBKŮ LOMAX
DVOUKŘÍDLOVÁ VRATA

Hliníková dvoukřídlová vrata

Železná dvoukřídlová vrata

EASY ŘEŠENÍ

Hliníkový rám s obložkou
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PŘEDOKENNÍ ROLETY

S viditelným boxem

S boxem pro zaomítání

Nadokenní pod překlad

Roletové překlady
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PŘEHLED OSTATNÍCH VÝROBKŮ LOMAX
VENKOVNÍ ŽALUZIE

Lamela C 80

Lamela C 80

Lamela S 93

Lamela S 93
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Vyladěné
venkovní žaluzie...

VCHODOVÉ DVEŘE

Zalícované vchodové dveře

Vchodové dveře s prosklením

Vchodové dveře s Creativem

Vchodové dveře s výplní
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Lomax doporučuje
betonové výrobky Beton Brož s.r.o.

www.betonbroz.cz

www.betonbroz.cz

Obrázky uvedené v katalogu jsou ilustrativní,
výrobce si vyhrazuje právo na výrobní změny.
Vydání 02/2014

LOMAX
LOMAX
&&
CoCo
s.r.o.
s.r.o.

LOMAX & Co s.r.o.
e-mail: info@lomax.cz
www.lomax.cz
Tel.: 519 304 040
Fax: 519 304 011

volejte zdarma
800 100 372

Po-Pá 7-17 hod.

0800 042 372

Po-Pia 7-17 hod.

Obrázky uvedené v katalógu sú ilustratívne,
výrobca si vyhradzuje právo na výrobné
zmeny. Vydanie 02/ 2014

