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CENÍK vrata a pohon
„AKCE“ - RenoMatic Duragrain 2022
Doba trvání akce: 1.7.2022 – 16.12.2022
Sada RenoMatic Duragrain:
vrata LPU 42 ve speciálním provedení v rozměrech 2315x2080 mm, 2375x2000 mm,
2375x2125 mm, 2440x2080 mm, 2500x2000 mm, 2500x2125 mm, 2500x2250 mm, 2500x2500 mm,
2750x2125 mm, 2750x2250 mm, 2750x2500 mm, 3000x2000 mm, 3000x2125 mm, 3000x2250 mm,
3000x2500 mm, 3000x3000 mm, 3500x2125 mm, 3500x2250 mm, 3500x2500 mm, 4000x2125 mm,
4000x2250 mm, 4000x2500 mm, 5000x2125 mm, 5000x2250 mm a 5000x2500 mm
+ pohon ProLift 700 s krátkou, střední či dlouhou kolejnicí včetně 2 ks dálkových ovladačů
nebo
+ pohon ProMatic s krátkou, střední či dlouhou kolejnicí včetně 1 ks dálkového ovladače
(nelze u vrat rozměru 5000x2500 mm)
nebo
+ pohon SupraMatic E s krátkou, střední či dlouhou kolejnicí včetně 1 ks dálkového ovladače
nebo
+ pohon SupraMatic P s krátkou, střední či dlouhou kolejnicí včetně 1 ks dálkového ovladače
+ montáž
+ doprava na stavbu
+ bezplatné zaměření a konzultace na stavbě
▪

vratové články vrat LPU 42 jsou vyrobeny z dvoustěnných lamel ze žárově pozinkované oceli konstrukční hloubky
42 mm vypěněných PU pěnou (100% bez freonů);
hodnota tepelné izolace kompletních zabudovaných vrat (dle EN 13241-1) - U = 1,4 W/m2K;
zárubeň (s ochranou proti vsunutí ruky) je vyrobena ze žárově pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou
úpravou „woodgrain“, s bočním těsněním a patou zárubně v plastovém provedení, součástí zárubně je ocelová
jednostěnná lišta (clona) s povrchem shodným s povrchovou úpravou vrat a s těsněním pro vyrovnání překladu
do 100 mm;
vyvážení je provedeno dvojitými tažnými pružinami - zárubně „Z“, u větších vrat torzními pružinami – zárubně „N“;
křídlo vrat má ochranu proti sevření prstů (evropský patent);
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▪

speciálně pro akci RenoMatic Duragrain byla vrata LPU 42 vyrobena v provedení lamely s drážkou „L“
(široká drážka)
v povrchové úpravě (z vnější strany): „duragrain“ (dekorativní tisk s vysoce pevným povrchem) v osmi
provedeních:
✓

s povrchem „Diamant černý“

✓

s povrchem „Diamant antracit“

✓

s povrchem „Diamant čedič“

✓

s povrchem „Diamant kámen“

✓

s povrchem „Diamant šedý“

✓

s povrchem „Diamant hnědý“

✓

s povrchem „Diamant červený“

✓

s povrchem „Diamant zelený“

z vnitřní strany jsou lamely vždy zinkované s transparentním lakováním bez nánosu barvy
▪

pohon ProLift 700 (o síle 700 N);
sériové vybavení: integrovaný přijímač s frekvencí 433 MHz, 2 ks dvou tlačítkového ručního dálkového ovladače
šedého s chromovaným držákem pro kroužek na klíče, bezpečnostní tlaková vypínací automatika, rychlé vnitřní
nouzové odblokování, integrované osvětlení garáže, sada kování pro sekční garážová vrata Hörmann, plastový kryt;
pohon vhodný pro maximálně 5 cyklů vrat denně;

▪

pohon ProMatic 4 (o síle 750 N)
sériové vybavení: integrovaný přijímač obousměrný 5 kanálový, 4 tlačítkový ruční mikro dálkový ovladač HSE 4 BS
černý strukturovaný s plastovými krytkami, ovládací LED displej, bezpečnostní tlaková vypínací nastavitelná
automatika, rychlé vnitřní nouzové odblokování, automatické integrované LED osvětlení garáže s 60 sekundovým
svícením, sada kování pro sekční i výklopná vrata Hörmann, mechanická pojistka proti násilnému vniknutí,
nastavitelné automatické zavírání s časovou prodlevou 30 - 180 sekund (při aktivovaném automatickém zavírání
je nutné použití světelné závory), plastový kryt;
maximální rychlost otevírání vrat tímto pohonem je 20 cm/s (v závislosti na váze, rozměrech a typu vrat);
příkon proudu ve „standby“ režimu  1Watt;
pohon vhodný pro maximálně 25 cyklů vrat denně a maximálně 10 cyklů vrat za hodinu;

▪

pohon SupraMatic E 4 (o síle 800 N)
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);
příkon proudu ve „standby“ režimu  1Watt
pohon vhodný pro maximálně 25 cyklů vrat denně a 10 cyklů vrat za hodinu;

▪

pohon SupraMatic P 4 (o síle 1000 N)
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, LED „běžící“ pásek, 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);
příkon proudu ve „standby“ režimu  1Watt
pohon vhodný pro maximálně 50 cyklů vrat denně a 10 cyklů vrat za hodinu;
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sada RenoMatic
Duragrain
s pohonem ProLift
(vrata + pohon včetně
2 ovladačů + montáž
+ doprava + zaměření)

povrchová úprava vrat

drážka „L“

„Duragrain“
„Diamant černý“
„Duragrain“
„Diamant kámen“

„Duragrain“
„Diamant antracit“
„Duragrain“
„Diamant šedý“

„Duragrain“
„Diamant červený“

„Duragrain“
„Diamant čedič“
„Duragrain“
„Diamant hnědý“
„Duragrain“
„Diamant zelený“

rozměry vrat v mm

2315 x 2080

30.400,- Kč

2375 x 2000

29.500,- Kč

2375 x 2125

30.400,- Kč

2440 x 2080

30.500,- Kč

2500 x 2000

30.400,- Kč

2500 x 2125

30.400,- Kč

2500 x 2250

31.600,- Kč

2500 x 2500

34.100,- Kč

2750 x 2125

32.900,- Kč

2750 x 2250

33.800,- Kč

2750 x 2500

36.600,- Kč

3000 x 2000

34.800,- Kč

3000 x 2125

34.800,- Kč

3000 x 2250

35.700,- Kč

3000 x 2500

38.600,- Kč

3000 x 3000

44.800,- Kč

3500 x 2125

38.300,- Kč

3500 x 2250

39.400,- Kč

3500 x 2500

41.900,- Kč

4000 x 2125

41.000,- Kč

4000 x 2250

42.100,- Kč

4000 x 2500

51.600,- Kč s pohonem SupraMatic E

5000 x 2125

53.700,- Kč s pohonem SupraMatic E

5000 x 2250

54.300,- Kč s pohonem SupraMatic E

5000 x 2500

60.200,- Kč s pohonem SupraMatic E
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▪

vrata ze sady RenoMatic Duragrain lze dodat i s elektrickým pohonem ProMatic;
příplatek za výměnu pohonu ProLift 700 za pohon ProMatic je 2.000,- Kč nad výše uvedené ceny
bez DPH (nelze u vrat rozměru 5000x2500 mm):

▪

vrata ze sady RenoMatic Duragrain lze dodat i s elektrickým pohonem SupraMatic E;
příplatek za výměnu pohonu ProLift 700 za pohon SupraMatic E je 4.500,- Kč nad výše uvedené
ceny bez DPH:

▪

vrata ze sady RenoMatic Duragrain lze dodat i s elektrickým pohonem SupraMatic P;
příplatek za výměnu pohonu ProLift 700 za pohon SupraMatic P je 5.900,- Kč nad výše uvedené
ceny bez DPH:

▪

vrata ze sady RenoMatic Duragrain lze dodat i bez elektrického pohonu;
ceny jsou na poptání:

▪

vrata RenoMatic Duragrain se vyrábí i v atypických rozměrech;
ceny jsou na poptání:

▪

v ceně sady RenoMatic Duragrain je obsaženo veškeré kování a elektrický pohon, vrata
se standardně dodávají bez sady vratových rukojetí a zámku;
u vrat bez elektrického pohonu je doobjednání sady vratových rukojetí se zámkem nutné

▪

u vrat s elektrickým pohonem v případě, že do prostoru garáže není jiný vchod než vlastní garážová
vrata, je nutno si přiobjednat vnější nouzové odblokování

▪

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
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