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Platnost ceníku od: 01.02.2017 

Ceník rámů samonosné posuvné brány  

z jeklů 60 x 40 mm 

výška rámu              

v metrech

žárový zinek 

(varianta s el. 

pohonem)

žárový zinek 

(varianta bez el. 

pohonu)

žárový zinek + lak 

dle RAL (varianta 

s el. pohonem)

žárový zinek + lak 

dle RAL (varianta 

bez el. pohonu)

do 1 m 7 340 Kč 8 610 Kč 8 940 Kč 10 210 Kč

do 1,3 m 7 540 Kč 8 810 Kč 9 230 Kč 10 500 Kč

do 1,6 m 8 630 Kč 9 900 Kč 10 930 Kč 12 200 Kč

do 2 m 8 850 Kč 10 120 Kč 11 320 Kč 12 590 Kč

výška rámu              

v metrech

žárový zinek 

(varianta s el. 

pohonem)

žárový zinek 

(varianta bez el. 

pohonu)

žárový zinek + lak 

dle RAL (varianta 

s el. pohonem)

žárový zinek + lak 

dle RAL (varianta 

bez el. pohonu)

do 1 m 9 040 Kč 10 310 Kč 11 540 Kč 12 810 Kč

do 1,3 m 9 200 Kč 10 470 Kč 11 800 Kč 13 070 Kč

do 1,6 m 9 370 Kč 10 640 Kč 12 090 Kč 13 360 Kč

do 2 m 9 580 Kč 10 850 Kč 12 460 Kč 13 730 Kč

Rám brány pro vjezdový otvor o šířce do 4,5 m

Rám brány pro vjezdový otvor o šířce do 3,5 m

Rám pro samonosnou posuvnou bránu je vyráběn z jeklů 60 x 40 mm. Rám brány je od rozměru 3500 x 1600 mm vyráběn 
s tělesovou úhlopříčnou výztuhou. Rám je určený k dodatečnému osazení plotovkami nebo kazetami (dřevěnými, plastovými, 
hliníkovými apod.) a kováním. 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. Vrchní část rámu je vyrobena s vodícím úhelníkovým profilem pro válečkové vedení s 
průměry 30 mm nebo 40 mm (nutno upřesnit v objednávce). Při objednání je nutné vždy uvést čistý rozměr šířky stavebního 
otvoru, požadovanou výšku rámu brány a směr otevírání (při pohledu zevnitř). Při objednávání lakované varianty uveďte 
odstín dle řady RAL. Rám lakované brány je vyroben ze dvou částí mechanicky spojených.  

 

Vybavení:   pro bránu bez pohonu je rám osazen kapsou pro zámek a hákovým zámkem 
 

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

 

Dodací lhůta:  cca 2 – 4 týdny 

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


