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Platnost ceníku od: 01.02.2017 

Ceník rámů dvoukřídlové brány z jeklů 60 x 40 mm 

 

výška rámu              

v metrech
žárový zinek

žárový zinek            

+ lak dle RAL

výška rámu              

v metrech
žárový zinek

žárový zinek            

+ lak dle RAL

do 1 m 7 300 Kč 8 920 Kč do 1 m 7 250 Kč 9 070 Kč

do 1,3 m 7 900 Kč 9 370 Kč do 1,3 m 7 550 Kč 9 520 Kč

do 1,6 m 8 200 Kč 10 120 Kč do 1,6 m 8 150 Kč 10 270 Kč

do 2 m 9 200 Kč 11 120 Kč do 2 m 8 950 Kč 11 270 Kč

výška rámu              

v metrech
žárový zinek

žárový zinek            

+ lak dle RAL

výška rámu              

v metrech
žárový zinek

žárový zinek            

+ lak dle RAL

do 1 m 7 820 Kč 9 760 Kč do 1 m 7 870 Kč 10 060 Kč

do 1,3 m 8 120 Kč 10 210 Kč do 1,3 m 8 170 Kč 10 510 Kč

do 1,6 m 8 720 Kč 10 960 Kč do 1,6 m 8 770 Kč 11 260 Kč

do 2 m 9 520 Kč 11 960 Kč do 2 m 9 580 Kč 12 260 Kč

Rám dvoukřídlové brány mechanicky otevíravé 

pro vjezdový otvor o šířce do 4,5 m

Rám dvoukřídlové brány mechanicky otevíravé 

pro vjezdový otvor o šířce do 3,5 m

Rám dvoukřídlové brány pro otevírání s pohony 

pro vjezdový otvor o šířce do 3,5 m 

Rám dvoukřídlové brány pro otevírání s pohony 

pro vjezdový otvor o šířce do 4,5 m

Rám dvoukřídlové brány pro mechanické otevírání a pro otevírání s pohony (bez kazety se zámkem, vložky a zemní zástrče) vyrobený 
z jeklů 60 x 40 mm pro osazení mezi zděné nebo ocelové sloupky (minimálně 100 x 100 mm). Jedná se o rám bez výplně určený 
k dodatečnému osazení plotovkami nebo kazetami (dřevěnými, plastovými, hliníkovými apod.). Brána je nabízena s možností 
povrchové úpravy žárovým zinkováním nebo žárovým zinkováním a lakováním práškovou vypalovací barvou (komaxit) dle řady RAL. 
Pro venkovní prostředí vůbec nenabízíme povrchovou úpravu bez zinkování. Rám je včetně vodorovné příčky u bran s výškou  
nad 1,3 m a u bran pro otevírání s pohony. Při objednání je nutné vždy uvést čistý rozměr šířky stavebního otvoru v nejužším místě, 
požadovanou výšku rámu brány a v kterém křídle požadujete zámek. Uveďte také, v jaké výšce chcete řešit vodorovnou příčku.  
Při objednávání lakované varianty uveďte odstín dle řady RAL. 

 
Vybavení:   kazeta se zámkem, vložka s 3 klíči, regulovatelné deskové panty 100 x 100 mm nebo navařovací panty,  

středový doraz, zemní zástrč 
 

Cena nezahrnuje: výplň, kování, sloupky, dopravu, montáž 

 

Dodací lhůta:  cca 2 – 4 týdny 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena neobsahuje montáž ani jiné práce. 


