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CENÍK – výklopná vrata Berry Pearl
„AKCE“ – Hörmann 2022
Doba trvání akce: 1.7.2022 – 16.12.2022
Vrata Berry Pearl:

výklopná vrata Berry N 80 ve speciálním provedení v rozměrech
2375x2000 mm, 2375x2125 mm, 2500x2000 mm a 2500x2125 mm

▪

vrata Berry Pearl jsou výklopná jednostěnná ocelová nezateplená vrata Berry N 80, motiv 902 (svislá drážka)
ve speciální (akční) strukturované povrchové úpravě „Pearlgrain“

▪

k vratům Berry Pearl lze přiobjednat libovolný elektrický pohon garážových vrat Hörmann

▪

v základní ceně je obsaženo veškeré kování, boční gumové těsnění, sada vratových rukojetí z černého plastu a dvoubodový
uzamykací systém;
třetí zamykací bod lze doobjednat za 1.300,- (pouze u vrat bez elektrického pohonu)

▪

příplatek za spodní gumový uzavírací profil je 930,- Kč (vhodný zvláště při montáži vrat bez spodního dorazu)

▪

k vratům lze dokoupit izolační desky (včetně sady úchytek) za 4.000,- Kč

▪

vrata v akci Berry Pearl se vyrábí ve čtyřech rozměrech a ve třech barvách :
✓

v odstínu „provozně bílá“

✓

v odstínu „terakotově hnědá“ - dle RAL 8028

✓

v odstínu „antracitově šedá“ - dle RAL 7016

- dle RAL 9016

vrata Berry Pearl
(vrata + montáž
+ doprava + zaměření)

motiv 902
svislá drážka

povrchová úprava vrat

„Pearlgrain“
v barvách dle RAL 9016, 8028 a 7016

objednací rozměry vrat v mm

2375 x 2000
2375 x 2125

11.300,- Kč bez DPH

2500 x 2000

(včetně montáže a dopravy na stavbu)

2500 x 2125
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▪

dodací doba vrat Berry Pearl je 3 - 5 týdnů

▪

DPH na výrobky montované při výstavbě "staveb pro sociální bydlení" a jejich příslušenství
(dle & 48a zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je účtováno ve snížené sazbě (15%).
DPH na výrobky montované do stávajících staveb bytových domů, bytů nebo rodinných domů a jejich příslušenství
(dle & 48 zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je účtováno DPH ve snížené sazbě (15%).
DPH na výrobky montované výlučně do částí staveb určených pro bydlení u jiných staveb
(dle & 48 zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je účtováno ve snížené sazbě (15%).
DPH na ostatní výrobky je účtováno v základní sazbě (21%).

▪

tento ceník platí od 1.7.2022

PODMÍNKY STAVEBNÍ REALIZACE - BERRY VRATA N 80
Způsoby osazení:
A/ osazení ZA OTVOR
Stavební připravenost - na hotové omítky
Osazení - za stavební otvor připevněním kotev hmoždinkami
Minimální šířka garáže - objednací šířka + 120 mm
Minimální výška garáže - objednací výška + 45 mm
B/ osazení DO OTVORU
Stavební připravenost - před dokončením omítek
Osazení - do stavebního otvoru připevněním kotev hmoždinkami nebo zazděním kotev

Pro oba způsoby osazení platí:
- při montáži se spodním dorazem se montáž provádí před dokončením podlahy a terén před garáží
(až do místa montáže vrat včetně) musí být o 30 mm nižší než bude hotová čistá podlaha v garáži
- při montáži bez spodního dorazu lze montovat na hotovou podlahu.
- při montáži bez spodního dorazu musí být výška stavebního otvoru o 30 mm vyšší než je uvedeno
v tabulce
- výška stavebního otvoru se vždy měří od hotové (budoucí hotové) podlahy uvnitř garáže

Objednací
rozměr
2375 x 2000
2375 x 2125
2500 x 2000
2500 x 2125

Rozměr stavebního otvoru
při umístění
DO OTVORU
2500 x 2050
2500 x 2175
2625 x 2050
2625 x 2175

ZA OTVOR

2375 (2340-2465) x 2000 (1970-2030)
2375 (2340-2465) x 2125 (2095-2155)
2500 (2465-2590) x 2000 (1970-2030)
2500 (2465-2590) x 2125 (2095-2155)

Světlá průjezdná výška u vrat bez spodního dorazu je o 30 mm větší.
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Světlý průjezdný
rozměr
SE spodním dorazem
2235 x 1880
2235 x 2005
2360 x 1880
2360 x 2005

