Záruky firmy LOMAX pro vratové systémy (DELTA Privát, DELTA Průmysl, PRAKTIK):
10-ti letou záruku na vratové křídlo vrat DELTA a PRAKTIK získává zákazník automaticky.
Díky vlastní výrobě panelů (tím hlídáme 100% kvalitu vstupů) můžeme tuto záruku poskytnout. Záruka se
vztahuje na tvar, pevnost a funkci panelu.
10-ti letá prodloužená záruka na kování a nepohyblivé části vrat DELTA a PRAKTIK (záruka se
nevztahuje na lanka, kolečka, pružiny apod. = části opotřebovávané provozem). Pro zajistění 100% uživatelského komfortu a prodloužení záruky je v tomto případě nutné absolvovat každoroční servisní prohlídky (po dobu trvání záruční doby), při kterých o vrata pečujeme a výrazně prodlužujeme jejich životnost.
5-ti letá záruční doba na pohonné jednotky Marantec (privátní sektor). Jako největší český výrobce garážových vrat špičkové kvality jsme našli rovnocenného partnera pro automatizace vrat a bran ve
firmě Marantec. Tato společnost již mnoho let patří do světové špičky v technologiích ovládání vrat a bran.
Díky této jistotě poskytujeme na privátní výrobky tohoto výrobce záruku 5let. Záruka zde platí fyzicky 5let
a 3 měsíce od data výroby pohonu.
Záruka rychlého a dostupného servisu po celé ČR a SR je vytvářena souborem několika skutečností charakteristických pro naši společnost: výroba na míru přímo v ČR, síť autorizovaných zastoupení po
celé České a Slovenské republice, 100% náhradních dílů skladem k dispozici do několika dnů.
Záruky firmy LOMAX pro ploty a brány:
10-ti letou záruku na povrchovou úpravu plotů a bran poskytujeme našim klientům automaticky. Klademe důraz na jejich bezúdržbovost, proto jsme schopni garantovat tuto prodlouženou záruku na
lakované ploty a brány.
10let záruky platí i pro nepohyblivé části bran a plotů, které nepodléhají opotřebení provozem.
Záruka se nevztahuje na vozíky, rolničky, panty apod.
5-ti letá záruka na pohonné jednotky bran. V případě použití pohonných jednotek značky Marantec, je díky jejich kvalitě možno využít 5let záruky na tyto pohony. Záruka zde platí fyzicky 5let a 3 měsíce
od data výroby pohonu.
Záruky firmy LOMAX pro roletové systémy
Záruka 5let na roletové systémy. Při výrobě používáme pouze materiály prvotřídní kvality, proto
Vám nabízíme možnost poskytnout klientům záruku 5let na nosné nepohyblivé části rolet (vodítka, boxy,
spodní lišty, revizní klapky), které nepodléhají opotřebení provozem. Záruka se vztahuje na stálobarevnost a tvarovou stálost použitých materiálů. Tuto prodlouženou záruku držíme i na lamely Al37CZ a Al41R.
Záruka 5let na pohony Somfy. Jako významný a prověřený partner společnosti Somfy (Francie světová špička výroby a vývoje trubkových pohonů) jsme získali známku Somfy Expert, která nás opravňuje poskytnout 5let záruku na trubkové pohony této značky v našich roletách a rolovacích vratech.
Záruka 5let na pohony SELVE a MOTOROL. Stejnou výhodu jsme získali i u výrobce značky Selve
(Německo) a Motorol (Belgie), tedy i zde lze vyžít 5let záruky na pohonné jednotky. (jedinou výjimku zde
tvoří pohon Motorol – R, který disponuje zárukou 24 měsíců)

Pokud není uvedeno jinak, platí záruka vždy od data podpisu smlouvy s koncovým klientem. Při prodloužených zárukách garantujeme dodání nového dílu (materiálu) či jeho opravu ZDARMA. Jeho případná instalace a demontáž není předmětem prodloužených záruk. Souhrn nadstandardních záruk dává klientům
důvěru ve značku LOMAX a její výrobky.

