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CENÍK – pohony garážových vrat SupraMatic E a P
▪

tyto pohony jsou vhodné pro garážová sekční a výklopná (Berry) vrata Hörmann, případně i sekční nebo výklopná vrata jiných výrobců
a to za následujících podmínek:
pohon SupraMatic E (o síle 800 N)
pro vrata do maximální plochy vratového křídla 13,75 m2 a do maximální šířky 5500 mm
pro maximálně 25 cyklů vrat denně a 10 cyklů vrat za hodinu
▪
pohon SupraMatic P (o síle 1000 N)
pro vrata do maximální plochy vratového křídla 15 m2 a do maximální šířky 6000 mm
pro maximálně 50 cyklů vrat denně a 10 cyklů vrat za hodinu
▪
sériové vybavení: integrovaný přijímač obousměrný 5 kanálový, 4 tlačítkový mikro dálkový ovladač HSE 4 BS černý strukturovaný
s pochromovanými krytkami, integrovaný Bluetooth přijímač, dvojitý 7 segmentový displej, bezpečnostní tlaková vypínací automatika, rychlé
vnitřní nouzové odblokování, nastavitelné automatické integrované LED osvětlení garáže, sada kování pro sekční i výklopná vrata Hörmann,
mechanická pojistka proti násilnému vniknutí, nastavitelný plynulý rozjezd a zastavení, nastavitelné automatické zavírání s časovou prodlevou
5-300 sekund (při aktivovaném automatickém zavírání je nutné použití světelné závory), nastavitelné částečné otevření s nastavitelným automatickým
zavíráním, luxusní kryt z hliníku a plastu;
▪
maximální rychlost otevírání vrat tímto pohonem je 25 cm/s (v závislosti na váze, rozměrech a typu vrat);
▪
pohony SupraMatic mají široké možnosti programovatelných funkcí, možnost připojení libovolných doplňků
▪
pohony DupraMatic mají velmi nízkou spotřebu proudu (v režimu "standby" < 1 Watt)
▪
jako doplňky je možno si přiobjednat veškerá vnitřní i vnější spínací zařízení (vnitřní tlačítkové spínače, klíčové spínače, kódové klávesnice,
transpodérové spínače, prstové skenery), dálkové ovladače v několika velikostech a provedeních, světelné závory, vnější nouzové odblokování
(nutné v případě, že do garáže není jiný vchod než garážová vrata), apd.;
lze přiobjednat nouzový akumulátor (pro nouzové napájení pohonu při výpadku proudu) za 4.300,- Kč
▪
tyto pohony lze ovládat jedním dálkovým ovladačem společně například s pohony dalších vrat, bran nebo závor
▪
cena montáže pohonu SupraMatic včetně dovozu na stavbu je
1.000,- Kč při montáži zároveň s vraty
2.500,- Kč při samostatné montáži
typ
vhodný pro
cena v Kč
SupraMatic E
s krátkou kolejnicí

VÝKLOPNÁ VRATA
SEKČNÍ VRATA

SupraMatic E
se střední kolejnicí

VÝKLOPNÁ VRATA
SEKČNÍ VRATA

SupraMatic E
s dlouhou kolejnicí

SEKČNÍ VRATA

typ

vhodný pro

SupraMatic P
s krátkou kolejnicí

VÝKLOPNÁ VRATA
SEKČNÍ VRATA

SupraMatic P
se střední kolejnicí

VÝKLOPNÁ VRATA
SEKČNÍ VRATA

SupraMatic P
s dlouhou kolejnicí

SEKČNÍ VRATA

▪
▪

▪

se zárubněmi N
se zárubněmi Z a L

do výšky 2500 mm
do výšky 2250 mm
do výšky 2125 mm

12.500,-

se zárubněmi N
se zárubněmi Z a L

do výšky 2750 mm
do výšky 2500 mm
do výšky 2375 mm

13.300,-

se všemi zárubněmi

do výšky 3000 mm

14.900,-

cena v Kč

se zárubněmi N
se zárubněmi Z a L

do výšky 2500 mm
do výšky 2250 mm
do výšky 2125 mm

14.100,-

se zárubněmi N
se zárubněmi Z a L

do výšky 2750 mm
do výšky 2500 mm
do výšky 2375 mm

14.800,-

se všemi zárubněmi

do výšky 3000 mm

16.400,-

ceny jsou v Kč a bez DPH
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

CENÍK - doplňky k pohonům
garážových vrat SupraMatic
typ

cena

Vnější nouzové odblokování NET 1 pro Berry vrata .......................................................................................................... 590,- Kč
Vnější nouzové odblokování NET 2 pro sekční garážová vrata se sadou madel ........................................................... 840,- Kč
Vnější nouzové odblokování NET 3 pro sekční garážová vrata bez sady madel ........................................................... 800,- Kč
Vnitřní tlačítko IT 1-1 – impulsní ............................................................................................................................................ 520,- Kč
Radiový vnitřní spínač FIT 1 BS – impulsní pro 1 pohon ............................................................................................... 1.820,- Kč
Klíčový spínač STUP 50 pod omítku - impulsní ............................................................................................................... 1.320,- Kč
Klíčový spínač STAP 50 - na omítku - impulsní ................................................................................................................ 1.380,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTR 1b-1 – impulsní s podsvětlenými tlačítky ............................................................... 3.980,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTR 1d – impulsní s odklápěcím krytem klávesnice ...................................................... 2.660,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTR 3b-1 – impulsní pro až 2 pohony s podsvětlenými tlačítky .................................. 4.570,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTR 3d – impulsní pro až 2 pohony s odklápěcím krytem klávesnice ........................ 3.500,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTV 3-1 – impulsní pro až 2 pohony s ochranou proti vandalismu .......................... 5.460,- Kč
Radiový kódový spínač (klávesnice) FCT 3-1 BS - impulsní pro až 3 pohony, podsvětlená klávesnice .................. 2.160,- Kč
Radiový kódový spínač (klávesnice) FCT 10-1 BS - impulsní pro až 10 pohonů, podsvětlená klávesnice, kryt .... 3.250,- Kč
Transpondérový spínač TTR 1000-1 (pro až 1000 klíčů nebo karet ) - včetně 1 ks klíče a 1 ks karty ..................... 5.460,- Kč
Transpondérový klíč TS nebo Transpondérová karta TL 1000 ......................................................................................... 380,- Kč
Prstový skener FL 150 - impulsní (možnost uložení až 150 otisků prstů) ................................................................. 11.700,- Kč
Radiový prstový skener FFL 25 BS - impulsní pro až 2 pohony (možnost uložení až 25 otisků prstů) ................ 4.300,- Kč
Bezdotykový spínač HTR 1-24 (napájení 12-24 V) nebo HTR 1-230 (napájení 100-240 V) ..................................... 3.660,- Kč
Radiový bezdotykový spínač FSR 1 BS ............................................................................................................................... 3.660,- Kč
Dálkový ovladač ruční HS 1 BS černý - 1-tlačítkový (strukturovaný) ............................................................................... 950,- Kč
Dálkový ovladač ruční HS 4 BS černý - 4-tlačítkový (strukturovaný) ............................................................................... 950,- Kč
Dálkový ovladač ruční HS 5 BS černý - 5-tlačítkový (strukturovaný nebo lesklý) ......................................................... 1.120,- Kč
Dálkový ovladač ruční HS 5 BS bílý - 5-tlačítkový (lesklý) .............................................................................................. 1.120,- Kč
Dálkový ovladač ruční mikro HSE 1 BS černý - 1- tlačítkový (strukturovaný) (včetně kroužku na klíče)................. 950,- Kč
Dálkový ovladač ruční mikro HSE 4 BS bílý - 4- tlačítkový (lesklý) (včetně kroužku na klíče) ................................... 950,- Kč
Dálkový ovladač ruční mikro HSE 4 BS černý - 4- tlačítkový (strukturovaný nebo lesklý) s pochromovanými krytkami
(včetně kroužku na klíče) ........................................................................................................................................................... 950,- Kč
Dálkový ovladač ruční mikro HSE 4 BS černý - 4- tlačítkový (strukturovaný) s plastovými krytkami
(včetně kroužku na klíče)........................................................................................................................................................... 860,- Kč
Dálkový ovladač ruční mikro HSE 4 BS designový - antracitový šedý nebo Frozen Gray nebo klasický šedý nebo Carbon nebo
stříbrný - 4- tlačítkový (včetně kroužku na klíče)……………………………………………………………….1.120,- Kč
Dálkový ovladač k upevnění do autozapalovače HSZ 1 BS černý - 1- tlačítkový .......................................................... 860,- Kč
Dálkový ovladač k upevnění do autozapalovače HSZ 2 BS černý - 2- tlačítkový .......................................................... 860,- Kč
Dálkový ovladač ruční přívěskový HSD 2-A BS - 2- tlačítkový ve vysoce odolném kovovém pouzdře s ovrchovou
úpravou „hliník“ ..................................................................................................................................................................... 1.360,- Kč
Dálkový ovladač ruční přívěskový HSD 2-C BS - 2- tlačítkový ve vysoce odolném kovovém pouzdře s povrchovou
úpravou „chrom“ ..................................................................................................................................................................... 1.360,- Kč
Dálkový ovladač ruční průmyslový HSI 6 BS - 6- tlačítkový, včetně klipsu na opasek .............................................. 2.590,- Kč
Dálkový ovladač ruční průmyslový HSI 15 BS - 15- tlačítkový, včetně klipsu na opasek .......................................... 3.730,- Kč
Dálkový ovladač ruční bezpečnostní HSS 4 BS červený (s ochranou proti zkopírování kódu) - 4- tlačítkový ...... 1.530,- Kč
Stojan pro ruční dálkové ovladače HS a HSS černý (strukturovaný nebo lesklý) nebo bílý ......................................... 210,- Kč
Držák pro ruční dálkové ovladače HS a HSS nebo pro HSE na stěnu nebo k upevnění na sluneční clonu .......... 190,- Kč
Plastový ochranný obal na mikro ovladače HSE (ochrana ovladače při hrubém zacházení nebo pádu na zem) ..... 250,- Kč
Světelná závora EL 101 – vnitřní jednosměrná (přídavné bezpečnostní zařízení) ...................................................... 1.590,- Kč
Světelná závora EL 301 – vnitřní i vnější jednosměrná (přídavné bezpečnostní zařízení) ......................................... 2.610,- Kč
▪
▪

ceny dalších doplňků sdělíme na poptání
ceny jsou bez DPH a platí od 1.7.2022

PODMÍNKY STAVEBNÍ REALIZACE POHONŮ GARÁŽOVÝCH VRAT SUPRAMATIC
- pohon SupraMatic je uchycen pod stropem v podélné ose garáže
- minimální výška nadpraží (překladu): viz ceníky vrat
- minimální zásuvná hloubka je pro pohon s krátkou kolejnicí 3200 mm, se střední kolejnicí 3450 mm a s dlouhou kolejnicí 4215 mm
- zásuvka 230V pro odběr 0,2 kW je nutná na stropě za koncem zásuvné hloubky (dle délky kolejnice)

