
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENÍK - sekční garážová vrata LTE 42 

▪ vratové články jsou vyrobeny z jednostěnných ocelových lamel (bez tepelné izolace) ze žárově pozinkované oceli s povrchovou úpravou 
„woodgrain“ - design dřevěné struktury 

▪ vyrábí se třemi typy lamel: 
lamela s drážkou   „S“  (úzká drážka) 
lamela s drážkou  „M“ (střední drážka) 
lamela s kazetou   „S“  (úzká kazeta) 

▪ 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 „woodgrain“ a s těsněním pro vyrovnání překladu do 100 mm 

▪ vyvážení je standardně provedeno u vrat: 
u malých vrat (maximální rozměry se liší dle provedení vrat) dvojitými tažnými pružinami - zárubně "Z";  
u ostatních vrat torzními pružinami umístěnými nad otvorem - zárubně "N" 

místo zárubní „N“ lze v případě nízkého nadpraží za příplatek 2.800,- Kč dodat zárubně „L“ s torzními pružinami uloženými vzadu 

▪ křídlo vrat z vnější strany, zárubeň vrat a překladová vyrovnávací lišta se z výrobního závodu dodávají vždy s polyesterovým nátěrem 
v barvě „provozní bílá“ dle RAL 9016; 
křídlo vrat z vnitřní strany se vždy dodává s polyesterovým nátěrem v barvě „šedobílá“ dle RAL 9002; 

▪ křídlo vrat má ochranu proti sevření prstů (evropský patent) 

▪ ceny jsou uvedeny pro normalizovanou řadu rozměrů, na zakázku lze dodat i jiné rozměry: 
libovolné šířky až do 5000 mm (pro provedení s drážkou „S“), resp. až do šířky 3000 mm (s drážkou „M“ a kazetou „S“); 
rastrové výšky až do 3000 mm 

▪ v základní ceně je obsaženo veškeré kování, vrata se standardně dodávají bez sady vratových rukojetí a zámku;  
sadu vratových rukojetí (různých materiálů a provedení) se zámkem lze doobjednat, cena standardního provedení 
z černého plastu stojí 1.040,- Kč; 
u vrat bez elektrického pohonu je doobjednání sady vratových rukojetí se zámkem nutné 

▪ za příplatek lze dodat různé typy prosklení: 
pro lamely s drážkou „S“ a „M“ prosklení (okna) typu „D“ nebo jeden článek vrat (jednu lamelu) jako zasklený hliníkový rám 
pro lamely s kazetou „S“ prosklení typu „S0“, „S1“, „S2“ nebo „Sunrise“ 

▪ jako přídavné vybavení lze ke každému typu lamely a povrchové úpravy objednat lamelovou clonu nebo boční pevný díl; 
k vratům lze také objednat obložení zárubní (vhodné zejména v případě kdy je světlá šířka stavebního otvoru větší než objednací šířka vrat  
a v případě montáže vrat „do otvoru“) 

▪ cena montáže vrat včetně dovozu na stavbu je 3.500,- Kč pro vrata do 3 m šířky 
  4.000,- Kč pro vrata nad 3 m šířky 

▪ 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 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY STAVEBNÍ PŘÍPRAVY 

Způsob osazení: osazuje se za otvorem po dokončení podlah a vratového otvoru, pro montáž je podmínka rovinnost všech vnitřních zdí 
a podlahy 

Objednací rozměr  = rozměr hotového stavebního otvoru (v ideálním případě) 
Minimální šířka garáže (= šířka rámu)   = objednací šířka   + 180 mm 
Minimální výška garáže: PRO ZÁRUBNĚ "Z" = objednací výška + 100 mm 

u vrat s el. pohonem = objednací výška  + 115 mm 
PRO ZÁRUBNĚ "N" = objednací výška  + 210 mm 

u vrat s el. pohonem = objednací výška  + 210 mm 
PRO ZÁRUBNĚ "L" = objednací výška  + 100 mm 

u vrat s el. pohonem  = objednací výška  + 115 mm 
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druh lamely 

 
drážka „S“ 

 
drážka „M“ 

 

kazeta „S“ 

povrchová úprava „woodgrain“ „woodgrain“ „woodgrain“ 

rozměry v mm    

2190 x 1955 19.000,- 19.000,- 22.700,- 

2190 x 2080 19.000,- 19.000,- 22.700,- 

2250 x 1875 18.700,- 18.700,- 22.300,- 

2250 x 2000 19.000,- 19.000,- 22.700,- 

2250 x 2125 19.000,- 19.000,- 22.700,- 

2315 x 1955 18.600,- 18.600,- 22.300,- 

2315 x 2080 18.700,- 18.700,- 22.300,- 

2315 x 2205 19.400,- 19.400,- 23.100,- 

2375 x 1875 18.700,- 18.700,- 22.300,- 

2375 x 2000 18.600,- 18.600,- 22.300,- 

2375 x 2125 18.700,- 18.700,- 22.300,- 

2375 x 2250 19.400,- 19.400,- 23.100,- 

2440 x 1955 18.600,- 18.600,- 22.300,- 

2440 x 2080 18.700,- 18.700,- 22.300,- 

2440 x 2205 19.400,- 19.400,- 23.100,- 

2500 x 1875 18.700,- 18.700,- 22.300,- 

2500 x 2000 18.600,- 18.600,- 22.300,- 

2500 x 2125 18.700,- 18.700,- 22.300,- 

2500 x 2250 19.400,- 19.400,- 23.100,- 

2500 x 2375 22.100,- 22.100,- 25.900,- 

2500 x 2500 22.000,- 22.000,- 26.000,- 

2500 x 2750 24.800,- 24.800,- 28.700,- 

2625 x 2125 21.400,- 21.400,- 25.100,- 

2750 x 2000 21.400,- 21.400,- 26.800,- 

2750 x 2125 22.000,- 22.000,- 27.400,- 

2750 x 2250 22.900,- 22.900,- 28.400,- 

2750 x 2375 23.900,- 23.900,- 29.000,- 

2750 x 2500 24.800,- 24.800,- 30.600,- 

2750 x 2750 26.800,- 26.800,- 26.800,- 

2940 x 2080 24.000,- 24.000,- 28.300,- 

3000 x 2000 24.000,- 24.000,- 28.300,- 

3000 x 2125 24.000,- 24.000,- 28.300,- 

3000 x 2250 25.200,- 25.200,- 30.300,- 

3000 x 2375 25.600,- 25.600,- 32.100,- 

3000 x 2500 27.100,- 27.100,- 33.200,- 

3000 x 3000 36.200,- 36.200,- 36.200,- 

3250 x 2000 26.500,- - - 

3250 x 2125 26.900,- - - 

3250 x 2250 27.600,- - - 

3500 x 2000 28.700,- - - 

3500 x 2125 29.200,- - - 

3500 x 2250 29.800,- - - 

3750 x 2000 30.700,- - - 

3750 x 2125 31.300,- - - 

3750 x 2250 31.900,- - - 

 



 

 

 

druh lamely 

 
drážka „S“ 

 
drážka „M“ 

 

kazeta „S“ 

povrchová úprava „woodgrain“ „woodgrain“ „woodgrain“ 

rozměry v mm    

4000 x 2000 32.800,- - - 

4000 x 2125 33.300,- - - 

4000 x 2250 33.900,- - - 

4250 x 2000 34.400,- - - 

4250 x 2125 35.000,- - - 

4250 x 2250 35.600,- - - 

4500 x 2000 36.900,- - - 

4500 x 2125 37.600,- - - 

4500 x 2250 38.200,- - - 

4750 x 2000 38.300,- - - 

4750 x 2125 38.800,- - - 

4750 x 2250 39.500,- - - 

5000 x 2000 39.400,- - - 

5000 x 2125 40.000,- - - 

5000 x 2250 40.500,- - - 

 

 


