CENÍK BRÁN a BRANEK PROWERK ZÁMEČNICTVÍ

www.prowerk.cz, 602 600 107, info@prowerk.cz

Samonosné brány
v povrchové úpravě žárový zinek
pozinkovaný jeklový rám 60/40/2 bez výplně s vodícím sloupkem, dorazový sloupek, sestava pro samonosnou bránu do 4,5m průjezdu
2ks vodící rolny, 2x vozík SPEED S, vodící profil, náběh RUN S, doraz LAST S, 2x záslepka PILOT SN
výška rámu od nuly v (mm)
šíře průjezdu do 3000
3001 - 3500
3501 - 4000
šíře nad 4001
do 1000
17 900,0
18 900,0
19 900,0
19900 + 6500/m nad 4m
1001 - 1500
18 400,0
19 400,0
20 400,0
20400 + 6700/m nad 4m
1501 - 2000
18 900,0
19 900,0
20 900,0
20900 + 6900/m nad 4m
ruční výkop a betonáž vodícího a dorazového sloupku (bez odvozu zeminy)
7 270,0
montáž brány (bez dopravy pracovníků na místo montáže)
5 400,0
elektrický pohon pro brány včetně instalace, elektroinstalace a zprovoznění (bez elektropřípojky)
od 14 500 Kč
doprava brány do místa montáže
26,0 Kč/km bez DPH
Posuvné brány po kolejnici
v povrchové úpravě žárový zinek
základní jeklový rám 60/40/2, bez výplně, osazený dvojicí galvanizovaných ložiskových koleček s posuvem po zinkované povrchové kolejnici, opěrný
sloupek 80/80/3 na základové desce, dorazový sloupek, zadní vodící profil L 40/40 a 2ks silonová rolna, konzole vodící rolny
výška rámu od nuly v (mm)
šíře průjezdu do 3000
3001 - 3500
do 1000
13300
13900
1001 - 1500
13700
14500
1501 - 2000
14300
14900
výkop a betonáž sloupků brány + betonáž pasu pro ukotvení kolejnice (bez odvozu zeminy)
dodávka a montáž kolejnice
montáž brány (bez dopravy pracovníků na místo montáže)
elektrický pohon pro brány včetně instalace, elektroinstalace a zprovoznění (bez elektropřípojky)
doprava brány do místa montáže

3501 - 4000
14700
15100
15500

šíře nad 4001
14700 + 4900/m nad 4m
15100 + 5000/m nad 4m
15500 + 5100/m nad 4m
9 770,0
690,0 /bm
6 300,0
od 14 500 Kč
26,0 Kč/km bez DPH

Křídlové brány a branky
v povrchové úpravě žárový zinek
Křídla brány
obvodová konstrukce křídla brány je zhotovená z jeklu 60/40/2, v rámu je osazená vodorovná výztuha pro uchycení pohonů
křídlo osazeno vždy dvojicí galvanizovaných deskových stavitelných závěsů a na jednom křídle ,,klapačkou", zemní středový doraz k přišroubování
brána obsahuje mechanický zámek (bez kování a vložky) plus mechanickou zemní zarážku (zástrč ), v případě instalace el. pohonu je brána bez zámku
Křídlová brána
výška rámu od nuly v (mm)
šíře průjezdu do 3000
3001 - 3500
3501 - 4000
4001 - 4500
do 1000
9 100,0
9 600,0
10 100,0
10 600,0
1001 - 1500
9 500,0
10 100,0
10 600,0
11 100,0
1501 - 2000
10 100,0
10 600,0
11 100,0
11 600,0
Křídlová branka
výška rámu od nuly v (mm)
šířka branky 1000
do 1000
4 100,0
1001 - 1500
4 600,0
1501 - 2000
4 900,0
montáž brány (bez dopravy pracovníků na místo montáže)
7 200,0
elektrický pohon pro brány včetně instalace, elektroinstalace a zprovoznění (bez elektropřípojky)
od 16 800 Kč
montáž branky (bez dopravy pracovníků na místo montáže)
2 700,0
doprava brány do místa montáže
26,0 Kč/km bez DPH
Sloupky brány a branky
v povrchové úpravě žárový zinek cena za položku (bez DPH)
2 ks sloupků z jeklu 100 x 100 pro bránu. Sloupek je shora zakončen buď plastovou záslepkou nebo kovovou (např. pro
případ montáže výstražného majáku). Ve spodní části sloupku je buď deska pro přišroubování na hotový podklad, nebo je
3 200,0
sloupek nechán o 0,5m delší k zabetonování.
2 ks sloupků z jeklu 80x80 pro branku (nosný plus dorazový). Sloupek je shora zakončen plastovou záslepkou. Ve spodní
části sloupku je buď deska pro přišroubování na hotový podklad, nebo je sloupek nechán o 0,5m delší k zabetonování.
výkop a betonáž 2 ks sloupku (bez odvozu zeminy)

Výplně brány a branky

v povrchové úpravě žárový zinek (ocel)

pozinkované klasické čtyřhranné pletivo zapletené do rámu z kruhové oceli
pozinkované plotové svařované 3D pletivo kotvené do rámu
pozinkovaný plný prolisovaný plech (psaníčko) nýtovaný do rámu
svislé ocelové tyče z jeklu 20/20/2
svislé ocelové tyče z ploché ocele 40/6
tahokov do 5kg/m2 v lištách
děrovaný plech do 5kg/m2 v lištách
plechové Z lamely šroubované do rámy
dřevěné smrkové plotovky v ocelovém rámu, plná výplň
dřevěné smrkové plotovky s mezerou kotvené vruty do svlaků
WPC plotovky v rámu, plná výplň
WPC plotovky s mezerou kotvené vruty do svlaků

2 690,0
5 380,0
cena za m2 (bez DPH)
780,0
960,0
1 150,0
1 760,0
2 750,0
2 060,0
2 210,0
2 880,0
1 180,0
1 050,0
1 915,0
1 790,0

orientační ceník platný od srpna 2019, všechny ceny jsou uvedené bez DPH, zhotovitel si vyhrazuje právo změny

