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STRANA 2

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Ceny v cenníku sú uvedené bez montáže.
Všetky ceny sú uvedené v eurách bez DPH, vrátane balného.
Rozmery v objednávkach sú uvádzané v milimetroch, plošné rozmery v m2.
V objednávkach sa ako prvá uvádza šírka, ako druhá výška.
Pre stanovenie ceny zaokrúh¾ujte rozmer k najbližšiemu tabu¾kovému rozmeru smerom nahor.
Záruèná doba na výrobok je 2 roky. Záruka sa nevzahuje na závady spôsobené zlou montážou, nesprávnym použitím
alebo nesprávnym používaním výrobku.
Objednávky do výroby zadávajte na objednávkových formulároch alebo on-line na firemných webových stránkach.
Pri reklamácii nebude prípadná chyba zadania v objednávke inou formou uznaná.
Termín dodania je 5 pracovných dní od zaslania záväznej objednávky.

KONTAKTY
Telefónna ústredòa:
Fax:

032/640 25 31
032/640 23 32

Objednávky:

objednavky1@lamelland.sk - objednávanie hotových výrobkov
objednavky2@lamelland.sk - objednávanie hotových výrobkov
objednavky3@lamelland.sk - objednávanie hotových výrobkov

- klapka 101
- klapka 113
- klapka 211

Sklad:

fax: 032/65 262 83
sklad@lamelland.sk

- objednávanie komponentov

- klapka 116

Obchodný úsek:

info@lamelland.sk
obchod1@lamelland.sk
obchod2@lamelland.sk
obchod3@lamelland.sk

- asistentka obchodného úseku
- GSM: 0911 905 648
- GSM: 0917 877 239
- GSM: 0911 877 239

- klapka 114

Fakturácia:

fakturacia@lamelland.sk

Servis:

servis@lamelland.sk

Reklamácie:

reklamacie@lamelland.sk

- klapka 111
- GSM: 0911 214 747
- klapka 113

STRANA 3

LAMELOVÉ ZHRÒOVACIE DVERE
Lamelové dvere sú vhodnou alternatívou ku klasickým dverám v interiéroch
s nedostatkom miesta, pretože zaberajú minimálnu plochu. V priestore sa dajú využi aj
ako praktický odde¾ovací alebo prede¾ovací prvok.
Dvere sú vyrobené z kvalitného odolného plastu. Skladajú sa z lamiel so šírkou 125 mm
vzájomne spojených lištami. Lamely sú v hornej èasti vybavené jazdcami, ktoré sa pohybujú
v nosnom profile. Štandardne sa dvere dodávajú bez spodného vedenia.
Otváranie: jednokrídlové, dvojkrídlové.

Základná cenníková zostava:

LAMELA : vysokoodolný plast, šírka 125 mm
PREVEDENIE STANDARD: farba biela (NOVA 118), hnedá (NOVA 124)
PREVEDENIE LUX: imitácie dreva: borovica (L 100), svetlý orech (L 129), tmavý orech (L 123),
mahagón(L 124), dub (L 134),breza (L 136), višòa (L 140), buk (L 150)
HORNÉ VEDENIE, BOÈNÉ LIŠTY, KÅBOVÉ LIŠTY:
PREVEDENIE STANDARD: farba biela ( NOVA 118), hnedá (NOVA 124)
PREVEDENIE LUX: mitácie dreva: borovica (L 100), svetlý orech (L 129),tmavý orech (L 123),
mahagón, (L 124), dub (L 134), breza (L 136), višòa (L 140), buk (L 150)
MADLO: plastové, farby- biela, hnedá, béžová, èerešòa
OSTATNÉ KOMPONENTY: farebne zladené k lamele

Príplatky:

SPODNÉ VEDENIE: vysokoodolný plast
PREVEDENIE STANDARD: farba biela (NOVA 118), hnedá (NOVA 124)
PREVEDENIE LUX: mitácie dreva: borovica (L 100), svetlý orech (L 129), tmavý orech (L 123),
mahagón (L 124), dub (L 134), breza (L 136), višòa (L 140), buk (L 150)
OKIENKO: rámik aj výplò plast, vonkajší rozmer okienka 67x310 mm
SKLO: NIAGARA èíre, NIAGARA dymové, MOLATO èíre, MOLATO dymové
FARBA RÁMIKA: biela, béžová, hnedá, èerešòa
UZAMYKATE¼NÝ ZÁMOK: kovový s ozdobnou gu¾ou
FARBA: biela, hnedá, strieborná, zlatá

TYP OTVÁRANIA
jednokrídlové

Okienko
(sklo Niagara èíre)

STRANA 4

Plastové madlo
(dodáva sa štandardne)

Uzamykate¾ný kovový
zámok

dvojkrídlové

LAMELOVÉ ZHRÒOVACIE DVERE
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
TABU¼KA POÈTU LAMIEL V ZÁVISLOSTI OD ŠÍRKY OTVORU
ŠÍRKA OTVORU

do 62 cm

do 74,5cm

do 87 cm

POÈET LAMIEL

3

4

5

do 99,5 cm do 112 cm
6

7
125 mm

Maximálna výška lamelových zhròovacích dverí je 250 cm.

MOŽNOSTI ROZMIESTNENIA OKIENOK
150 mm

100 mm

100 mm

100 mm

1 rad presklenia

2 rady presklenia

3 rady presklenia

plné - 4 rady presklenia

atypické rozloženie

Štandardne sa umiestòujú do jednej lamely 4 okienka. Je možné vyrobi aj dvere s atypickým rozložením
okienok pod¾a požiadavky. Maximálne je možné v atypickom rozložení do jednej lamely umiestni 5 okienok.
Atypické rozloženie okienok treba presne zakresli do objednávky!

ZAMERANIE
LEGENDA K ZAMERANIU
ŠÍRKA DVERÍ = A
Do objednávky zadávame svetlú šírku otvoru
VÝŠKA DVERÍ = B
Zameranie dverí bez spodného prahu:
Do objednávky zadávame ako rozmer:
svetlá výška dverí B - 0,5 cm
Zameranie dverí so spodným prahom:
V prípade objednávania dverí so spodným prahom sa
ako objednávací rozmer udáva svetlá výška B.

STRANA 5

Typ:
P - plné
03 – tri rady presklenia
04 – štary rady presklenia
x – iné presklenie - nákres

Číslo riadku

Typ

Farba:
N 118 – biela
N 124 – hnedá
L 129 – sv. orech
L 134 - dub
L 140 - čerešňa

ks

L 123 – tm. orech
L 136 – breza
L 124 - mahagon
L 100 – borovica
L 150 – buk

Rozmer (v mm)
Výška
Šírka
Sklo

Rámik

ks:

m²:

M 1 – molato číre
M 2 – molato dymové

Sklo:
N 1 – niagara číre
N 2 – niagara dymové

Farba

Dát. objednania:

LAMELLAND,s.r.o.
Rybárska 1
911 02 Trenčín
fax: 032/640 25 32
tel: 032/640 25 31
URL: www.lamelland.sk

Dát. rozvozu:

Číslo objednávky:

Zhotoviteľ:

LAMELOVÉ DVERE

Madlo

Rámik:
Biely, hnedý, béžový, čerešňa
Madlo:
Biele, hnedé, béžové, čerešňa
Zámok:
Biely, hnedý, zlatý, strieborný

Zámok

Objednávateľ:

Poznámka
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