
 

 

 

 

 

 

 

Ústí nad Labem 29.4.2019 Cenová nabídka č. 2019001  

 
 
Vážení, 
na základě Vaší poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na dodávku a montáž skládacích vrat. 

 
Skládací vrata hliníková  
 Jednotlivé sekce skládacích vrat jsou vyrobeny z hliníkových profilů standardně v přírodním eloxu (lze lakovat dle RAL). 
Konstrukce o tl. 45mm a splňují požadavky podle §5 odst. 1 písm. B), c), d) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a v souladu se směrnicemi 
89/106/EHS Rady Evropských společenství ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských státu 
týkajících se stavebních výrobků, ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství. 
 Stavební otvor je svisle rozdělen na příslušný počet vratových křídel, dle velikosti stavebního otvoru. Jednotlivá křídla vrat jsou 
rozdělena vodorovnými příčkami, které umožňují různé typy výplní v jednotlivých polích. Je možné použít výplň sendvič, akrylát a 
skleněnou výplň. Těsnění vrat mezi jednotlivými křídly vrat zajišťují speciální gumové profily a u podlahy se dotěsní pomocí lišty s 
kartáčem. V nadpraží jsou vrata dotěsněna prachovkou v hliníkovém profilu, který je kotven do nadpraží.   
 Skládací vrata jsou zavěšena v nadpraží stavebního otvoru (min. 180 mm) prostřednictvím konzol a C profilu. Otevírání křídel 
je standardně 90° (pro mechanické provedení až 180°). Spodní zajištění je provedeno buď podlahovým vedením nebo prostřednictvím 
středové aretační kostky. V mechanickém provedení se křídla zajišťují rozvorou, která se rozevírá do podlahy a v nadpraží stavebního 
otvoru. V motorickém provedení jsou vrata zajištěna motorem. Ovládání motoricky poháněných vrat se provádí prostřednictvím 
uzamykatelného trojtlačítka z exteriéru a trojtlačítkem na řídící jednotce v interiéru. 

Pohon:    2x pohon, teleskopická ramena 

Ovládání: ovladačem (impulsem) 

Pro zachování plného průjezdu nutné ostění 190 mm   

Nadpraží min 150 mm. 

Skládaní křídel: 2 + 2 kř. 
 
 
Rozměr stavebního otvoru:  šířka 3.800 mm x výška 5.070 mm  

Cena: - skládací vrata 2 + 2 125.600,- Kč 

 - 2x pohon, teleskopická ramena 35.200,- Kč 

 - integrovaná dvířka do vrat (průchod pouze 640 mm) 22.300,- Kč 

 - fotobuňky 2 x 3.800,- Kč 

 - výplň sendvič 23.100,- Kč 

 - lakování do RAL jednostranně (modrá) 19.600,- Kč 

                      - podlahové vedení vrat                                                                                                    6.700,- Kč 

                       - výřez pro trolej 8.500,- Kč 
 - montáž a doprava 22.500,- Kč 
 Cena za 1 kus: 267.300,- Kč  
 Poskytnutá sleva z ceny materiálu: -35.300,- Kč 
 Celková cena za 1 ks po slevě: 232.000,- Kč +DPH 
 Celková cena za 5 ks po slevě: 1.160.000,- Kč +DPH 
 
                       Pokládka asfaltů exteriér :                                                                                         331.700,- Kč 
                       Betonování interierů :                                                                                                264.872,- Kč 
                      Začištění interieru :                                                                                                     274.093,- Kč 
                     Začištění exterieru :                                                                                                     380.509,- Kč 
                                                                                                                                           ----------------------------------- 
                      Celkem za provedení prací :                                                                                   2.411.174,- Kč bez DPH 
 
  

 
Termín dodávky bude cca 6 týdnů, od podpisu smlouvy. 
Na vrata poskytujeme záruku 24 měsíců. Platnost nabídky je 2 měsíce od odeslání.   

 
Přeji hezký den JosPok s.r.o. 

 

DPMÚL  
 
Vozovna Všebořice – Masarykova 12/802, Ústí n/L 
Pan Dolejš 
Tel.:  
e-mail :  
 

JosPok s.r.o. IČ: 080 27 013 
Hoření 2435/11 
400 11  Ústí nad Labem 
vyřizuje: Josef Pokštefl 
tel.:   
e-mail :    

 


