
Projectil Group, s.r.o. Adresa:

Středisko PROWERK stavební zámečnictví Jungmannova 9

IČ: 290 04 977 267 01 Králův Dvůr, Zahořany

CENÍK PROWERK - BRÁNY
Ceny pro brány a branky do výšky 2,0 m

Ceny brány a branky bez výplně 4,0 5,0 6,0

křídlová brána 12 000,0 15 750,0 19 800,0

křídlová skládací brána 20 400,0 24 900,0 29 760,0

křídlová brána s integrovanou brankou 20 000,0 24 250,0 28 800,0

samonosná brána (vč. vodícího a dorazového sloupku) 22 400,0 29 400,0 36 960,0

posuvná brána na kolejnici (vč. kolejnice, vodícího a dorazového sloupku) 17 200,0 22 575,0 28 380,0

teleskopická brána na kolejnici (vč. kolejnice, vodícího a dorazového sloupku) 29 575,0 35 880,0 42 615,0

teleskopická brána samonosná (vč. vodícího a dorazového sloupku) 61 360,0 73 066,7 85 520,0

příplatek za barevné provedení brány (pouze v případě brány bez ocelové výplně) 4 800,0 6 250,0 7 800,0

Ceny branky a příslušenství cena/ks

křídlová branka šíře 1,0m 5 600,0

integrovaná poštovní schránka, zadní umístění 2 960,0

příplatek za elektrický zámek 1 870,0

příplatek za barevné provedení branky (bez výplně) 980,0

sloupek pro křídlovou bránu s patkou, jekl 100x100x4 - 1ks 2 250,0

příplatek za barevné provedení 1ks sloupku brány 580,0

sloupek pro křídlovou branku s patkou, jekl 80x80x3 - 1ks 1 820,0

příplatek za barevné provedení 1 ks sloupku branky 540,0

prostorový sloupek š=0,5m, kapotáž, příprava pro integr. schránku - 1ks 7 800,0

příplatek za barevné provedení 1 ks prostorového sloupku 2 680,0

sloupek pro plotové pole, jekl 60x60x2 s patkou - 1ks 920,0

příplatek za barevné provedení 1 ks sloupku pro plotové pole 480,0

Ceny rámů plotových polí cena/m2

plotový jeklový rám bez výplně (max. délka 2,5m) 920,0

příplatek za barevné provedení plotového rámu bez výplně 320,0

cena/ks

montáž sloupku plotového pole (4x kotvení) 580,0

montáž rámu plotového pole 820,0

Ceny výplní přehled klasických výplní na webu prowerk.cz cena/m2 4,0 5,0 6,0

KV-01 svislé tyče z jeklu 20x20 přečnívající nad rám 1 380,0 11 040,0 13 800,0 16 560,0

KV-02 svislé tyče z jeklu 20x20 přečnívající zakončené hrotem 1 650,0 13 200,0 16 500,0 19 800,0

KV-03 svislé tyče z jeklu 20x20 uvnitř rámu 1 340,0 10 720,0 13 400,0 16 080,0

KV-04 svislé tyče z jeklu 20x20 uvnitř rámu přepažené plochou ocelí 1 440,0 11 520,0 14 400,0 17 280,0

KV-05 tahokov do 5kg/m2 uvnitř rámu 1 880,0 15 040,0 18 800,0 22 560,0

KV-05a tahokov do 10kg/m2 uvnitř rámu (např. PRIVAT) 2 130,0 17 040,0 21 300,0 25 560,0

KV-06 plný nebo děrovaný plech hladký tl.1mm uvnitř rámu 1 650,0 13 200,0 16 500,0 19 800,0

KV-07 plechové 3D lamely uvnitř rámu 2 180,0 17 440,0 21 800,0 26 160,0

příplatek za barevné provedení výplně brány 1 150,0 9 200,0 11 500,0 13 800,0

DV-00 designová výplň - cena "od" viz. samostatný ceník 3 200,0 25 600,0 32 000,0 38 400,0

KV-08a smrkové plotovky 19x96 uvnitř rámu 1 520,0 12 160,0 15 200,0 18 240,0

KV-08b modřínové plotovky 19x96 uvnitř rámu 2 000,0 16 000,0 20 000,0 24 000,0

KV-08c dřevoplastové plotovky 13x140 uvnitř rámu 2 430,0 19 440,0 24 300,0 29 160,0

KV-09a svislé smrkové plotovky přečnívající nad rám 1 350,0 10 800,0 13 500,0 16 200,0

KV-09b svislé modřínové plotovky přečnívající nad rám 1 830,0 14 640,0 18 300,0 21 960,0

KV-09c svislé dřevoplastové plotovky přečnívající nad rám 2 330,0 18 640,0 23 300,0 27 960,0

KV-10 svislé tyče z ploché ocele "zhuštěný hřeben" (mezery 20mm) na rámu 3 080,0 24 640,0 30 800,0 36 960,0

příplatek za barevné provedení výplně brány KV-10 1 280,0 10 240,0 12 800,0 15 360,0

dřevěné prvky ošetřené tenostěnnou lazurou

montáž brány vč sloupků brány 6 560,0 8 200,0 9 840,0

montáž branky vč. sloupků branky 4 100,0

elektrický pohon pro křídlovou bránu do 6m, hm. do 500kg - komplet, cena od: 12 627,0 NICE WINGO3524 KIT F

elektrický pohon pro posuvnou bránu do 600kg - komplet, cena od: 10 913,5 ROBUS600 BDKIT - kompl. sada RB600

montáž elektrokabeláže, el. pohonu, zprovoznění a seřízení pohonu 5 600,0

doprava výrobků na místo montáže (cena za 1,0km) 16,0

Veškeré exteriérové výrobky jsou žárově zinkovány

tel: 602 600 107, e-mail: info@prowerk.cz, www.prowerk.cz   

šíře průjezdu - do (m)

V případě dodání brány včetně elektrického pohonu není brána osazená zámkem, vložkou a kováním, zemní zástrčí. V opačném případě je brána 

osazená zámkem včetně cylindrické vložky FAB se třemi klíči, Al kováním a zástrčí za příplatek 2 100,0 kč.
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https://www.prowerk.cz/klasicke-vyplne-kv-bran-a-branek-prowerk
https://www.kondor.cz/tahokov-privat-47-18-8-15-15x2m/d-84110/
https://www.kondor.cz/tahokov-privat-47-18-8-15-15x2m/d-84110/
https://www.prowerk.cz/wp-content/uploads/Cen%C3%ADk_Prowerk_DV_2020.pdf
https://www.i-pohony.cz/prujezd-4m-8m/nice-wingo3524-kit-f-sada-wingokit-s-pohony-wingo-pro-dvoukridlou-branu-do-7m/
https://www.i-pohony.cz/do-600kg/robus600-kit-kompletni-sada-rb600-pro-posuvne-brany-do-600kg/


CENÍK PROWERK - SCHODY A ZÁBRADLÍ
cena/bm cena/mv cena/schod

interierové schodiště přímé s dubovými stupni š=1,2m, barva 8 808,0 16 520,0 2 915,0

podesta pro interiérové schodiště š=do1,2m, barva 7 017,0

venkovní schodiště přímé odlehčené, stupně rošt, nebo příprava pro WPC, š=do1,2m, Zn 7 993,0 14 990,0 2 645,0

podesta pro venkovní schodiště odlehčené, šíře do1,2m, Zn 6 747,0

schodiště přímé celoplechové vč. stupňů a podstupnic, š=do1,2m, Zn nebo barva 11 781,0 22 096,0 3 899,0

podesta pro celoplechové schodiště, šíře do1,2m, Zn nebo barva 8 989,0

exterierové industriální schodiště přímé se stupni z pororoštů š=do1,2m, Zn 9 757,0 18 299,0 3 229,0

podesta pro venkovní industriiální schodiště š=1,0m, Zn 8 319,0

venk. schody točité vč. zábradlí ZV-02, stupně rošt, prům.=do1,6m, Zn 17 280,0 3 888,0

příplatek za barevné provedení zinkovaného schodiště 1 250,0 2 500,0 416,0

montáž interiérového schodiště - za m výšky 3 250,0 minimálně 8 200,0

montáž exteriérového schodiště (bez jeřábu) - za m výšky 3 960,0 minimálně 12 300,0

montáž celoplechového schodiště - za m výšky 6 470,0 minimálně 16 400,0

práce jeřábem (cena za hodinu) 1 200,0

doprava výrobků na místo montáže (cena za 1,0km) 16,0

Zábradlí s výplní - ceny za bm Zn nebo RAL Zn + RAL

ZV-00 zábradlí bez výplně (pouze sloupky + madlo) 2 100,0 2 780,0

ZV-01 ocelové vodorovné lanko 2 650,0 3 330,0

ZV-02 svislé nebo vodor. ocel. tyče z jeklu nebo trubky do prům. 20mm 3 440,0 4 440,0

ZV-03 svislé nebo vodorovné ocelové tyče z ploché ocele 40/5 4 240,0 5 240,0

ZV-04 tahokov do 5kg/m2 uvnitř rámu 3 980,0 5 180,0

ZV-05 plech plný nebo děrovaný hladký uvnitř rámu 3 750,0 4 950,0

ZV-06 svislá nebo vodorovná smrková prkna 19x96 v rámu 3 620,0 4 300,0

ZV-07 svislá nebo vodorovná modřínová prkna 19x96 v rámu 4 100,0 4 780,0

ZV-08 svislá nebo vodorovná dřevoplastová prkna 13x140 v rámu 4 530,0 5 210,0

DV-00 designová výplň - cena "od" viz. samostatný ceník 5 300,0 6 500,0

cena/bm

příplatek za nerezové madlo (brus) 970,0

příplatek za dřevěné dubové madlo 650,0

příplatek za šikmé schodišťové provedení 10%

montáž zábradlí 980,0

doprava výrobků na místo montáže (cena za 1,0km) 16,0

CENÍK PROWERK - OSTATNÍ VÝROBKY
Vrata plechová nezateplená Zn vč. zárubně, kování, zámku, vložky 3kl. cena/m2

vrata bez dvířek do 3m2 4 400,0

vrata bez dvířek do 5m2 3 900,0

vrata bez dvířek do 10m2 3 600,0

vrata s dvířky do 5m2 4 600,0

vrata s dvířky do 10m2 4 100,0

vrata s dvířky nad 10m2 3 800,0

montáž a seřízení vrat - paušální cena 4 920,0

doprava výrobků na místo montáže (cena za 1,0km) 16,0

Ocelové přístřešky cena/m2

konstrukce přístřešku do 15m2 3 900,0

konstrukce přístřešku do 30m2 3 400,0

konstrukce přístřešku nad 30 do 50m2 3 000,0

montáž konstrukce přístřešku do 30m2 - paušální cena 12 300,0

montáž konstrukce přístřešku do 50m2 - paušální cena 16 400,0

krytina přístřešku komůrkový polykarbonát do tl. 10mm vč. montáže 1 430,0

krytina přístřešku komůrkový polykarbonát do tl. 20mm vč. montáže 2 480,0

doprava výrobků na místo montáže (cena za 1,0km) 16,0

Ostatní cena/bm

výlez na střechu s ochranným košem, výst. podestou a suchovodem 5 600,0

výlez na střechu s ochranným košem a suchovodem 5 130,0

výlez na střechu s ochranným košem bez suchovou 4 560,0

výlez na střechu bez ochranného koše a bez suchovodu 3 200,0

montáž konstrukce výlezu na střechu (bez jeřábu) - paušální cena 8 200,0

doprava výrobků na místo montáže (cena za 1,0km) 16,0
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ZAKÁZKOVÉ VÝROBKY PROWERK - KALKULAČNÍ PRAVIDLA PRO STANOVENÍ CENY

ceny zakázkových ocelových konstrukcí materiál výroba zinkování montáž

výrobky s převažujícím podílem válcovaných materiálů do 100kg 30,0 55,0 28,0 40,0

výrobky s převažujícím podílem válcovaných materiálů do 1000kg 30,0 40,0 26,0 25,0

výrobky s převažujícím podílem válcovaných materiálů nad 1000kg 28,0 35,0 25,0 20,0

výrobky s převažujícím podílem tenkostěnných profilů do 50kg 32,0 95,0 30,0 60,0

výrobky s převažujícím podílem tenkostěnných profilů do 100kg 32,0 80,0 28,0 45,0

výrobky s převažujícím podílem tenkostěnných profilů nad 100kg 30,0 75,0 27,0 40,0

orientační ceny za 1kg hmotnosti

Ceny výrobků neobsažených v Ceníku PROWERK se kalkulují podle následujících kalkulačních pravidel.
Cena se skládá z kalkulovaných položek:
1.  materiál
Cena hutního materiálu a polotovarů je kalkulována dle ceníku KONDOR (www.kondor.cz). K ceně matriálu je připočítáno 15% na prořez, 
sváry, spojovací, spotřební a pomocný materiál.
Cena ostatních nehutních materiálů (například dřevo, sklo apod.) a cena subdodávek potřebných k realizaci díla, je kalkulována v nákupních 
cenách s obchodní přirážkou 20% plus vynaložené náklady na dopravu.
2. výroba
Cena výroby je kalkulována v tarifu 530,- Kč/hod. V přepočtu na 1kg hmotnosti výrobku vychází orientačně cena výroby v rozsahu tabulky 
níže.
3. žárové zinkování
Cena zinkování je kalkulována v ceně 28,- kč/kg výrobku s převažujícím podílem válcovaných materiálů, v ceně 30,- kč/kg výrobku 
s převažujícím podílem tenkostěnných profilů.
4. antikorozní a dekorativní nátěry
Cena barev a laků je kalkulována dle ceníku BARVY-LAKY KOMPLET (www.barvykomplet.cz). V přepočtu na 1kg hmotnosti výrobku 
vychází nátěry cca 25,- kč/kg, na 1m2 nátěru cca 600,- kč/m2.
5. montáž
Cena montáže je kalkulována v tarifu 410,- Kč/hod. V přepočtu na 1kg hmotnosti vychází orientačně cena montáže ocelových konstrukcí 
v rozpětí 20-40 kč/kg, zámečnických výrobků v rozpětí 40-60 kč/kg.
6. ostatní
ostatní položky, zvedací technika, jeřábová technika, pomocné stavební práce apod. jsou kalkulovány ve skutečných nákladech s obchodní 
přirážkou 15%.
7. VTD + VRN
K výsledné ceně je připočítáno zaměření a zpracování výrobní dokumentace (VTD) ve výši 6% z kalkulační ceny, doprava výrobků na místo 
montáže v tarifu 16,- kč/km a vedlejší rozpočtové náklady (VRN), které obsahují přepravu pracovníků na místo montáže, režijní ma teriál, 
manipulaci, úklid apod.
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