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Ceník sortimentu 

Ceník obsahuje pouze nejprodávanější sortiment z naší nabídky bez probíhajících akcí a slevových zvýhodnění. Přejete-li 

si jiný rozměr, jiný produkt nebo přesnou nabídku,  nás. Rádi Vám zpracujeme kalkulaci přesně na míru. kontaktujte

 

Ceník sekčních vrat Hörmann 

Lamela vratového křídla je vyrobená ze žárově zinkovaného ocelového plechu, u 
typu LPU 40 vyplněného PUR pěnou bez freonů, s oboustrannou základní 
polyesterovou práškovou vrstvou nebo s plastovou povrchovou fólií s dřevěným 
dekorem na vnější straně, uvnitř barvy šedobílá (RAL 9002). S ochranou proti 
sevření prstů na vnější i vnitřní straně (evropský patent). Spodní článek vrat sériově  
s podlahovým těsněním. 
Zárubeň s ochranou proti vsunutí ruky, vyrobená ze žárově zinkovaného 
ocelového plechu se základní polyesterovou vrstvou, v dopravní bílé dle RAL 9016, 
s bočním těsněním a patou zárubně v plastovém provedení. Horní – ocelová clona, 
jednostěnná v barevném provedení vrat, s těsněním, pro vyrovnání překladu do 
100 mm.  
 

typ vrat povrch rozměr (šířka x výška) barva cena bez DPH 

sekční vrata LTE 40                     
(bez izolace) 

Woodgrain 2 500 x 2 125 mm bílé 15 717,- Kč bez DPH 

sekční vrata LTE 40             
(bez izolace) 

Woodgrain 4 500 x 2 125 mm bílé 26 207,- Kč bez DPH 

sekční vrata LPU 40        
(izolace 42 mm) 

Woodgrain 2 500 x 2 125 mm bílé 19 716,- Kč bez DPH 

sekční vrata LPU 40        
(izolace 42 mm) 

Woodgrain 4 500 x 2 125 mm bílé 35 247,- Kč bez DPH 

sekční vrata LPU 40          
(izolace 42 mm) 

Woodgrain 2 500 x 2 125 mm 
z 15ti 

zvýhodněných 
odstínů 

23 083,- Kč bez DPH 

sekční vrata LPU 40         
(izolace 42 mm) 

Woodgrain 4 500 x 2 125 mm 
z 15ti 

zvýhodněných 
odstínů 

41 311,- Kč bez DPH 

sekční vrata LPU 40            
(izolace 42 mm) 

Decograin 2 500 x 2 125 mm z 6ti fólií 25 184,- Kč bez DPH 

sekční vrata LPU 40          
(izolace 42 mm) 

Decograin 4 500 x 2 125 mm Z 6ti fólií 45 068,- Kč bez DPH 

sekční vrata LPU 40          
(izolace 42 mm) 

Sandgrain 2 500 x 2 125 mm bílé 24 905,- Kč bez DPH 

sekční vrata LPU 40        
(izolace 42 mm) 

Sandgrain 4 500 x 2 125 mm bílé 39 841,- Kč bez DPH 

sekční vrata LPU 40          
(izolace 42 mm) 

Sandgrain 2 500 x 2 125 mm 
stříbrné, hnědé, 

antracitové 
28 663,- Kč bez DPH 

sekční vrata LPU 40        
(izolace 42 mm) 

Sandgrain 4 500 x 2 125 mm 
stříbrné, hnědé, 

antracitové 
45 905,- Kč bez DPH 

sekční vrata LPU 40 
(izolace 42 mm) 

Silkgrain 2 500 x 2 125 mm bílé 25 147,- Kč bez DPH 

sekční vrata LPU 40 
(izolace 42 mm) 

Silkgrain 4 500 x 2 125 mm bílé 45 068,- Kč bez DPH 

sekční vrata LPU 40 
(izolace 42 mm) 

Silkgrain 2 500 x 2 125 mm 
z 15ti 

zvýhodněných 
odstínů 

28 514,- Kč bez DPH 

sekční vrata LPU 40 
(izolace 42 mm) 

Silkgrain 4 500 x 2 125 mm 
z 15ti 

zvýhodněných 
odstínů 

51 131,- Kč bez DPH 

Cena vrat obsahuje: kompletní sekční vrata s drážkou M (středová drážka v lamele) včetně montážního materiálu (pro ruční ovládání nutno 
dodat kliku za 893,- Kč bez DPH). 

Více informací o vratech naleznete v sekci privátních sekčních vrat, vrata typu LTE 40 a LPU 40. 

http://www.vrata-pohony.eu/
http://www.facebook.com/VrataPohonyZyka
http://www.facebook.com/VrataPohonyZyka
http://www.vrata-pohony.eu/kontakt.html
http://www.vrata-pohony.eu/sekcni_vrata.html
http://www.vrata-pohony.eu/sekcni_vrata_lpu_40.html
http://www.vrata-pohony.eu/sekcni_vrata.html
http://www.vrata-pohony.eu/sekcni_vrata_lte_40.html
http://www.vrata-pohony.eu/sekcni_vrata_lpu_40.html
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Ceník bočních sekčních vrat Hörmann 

Lamela vratového křídla je vyrobená ze žárově zinkovaného dvoustěnného ocelového 
plechu, vyplněného PUR pěnou bez freonů o tloušťce 42 mm, s oboustrannou základní 
polyesterovou práškovou vrstvou nebo s plastovou povrchovou fólií s dřevěným 
dekorem na vnější straně, uvnitř barvy šedobílá (RAL 9002). S ochranou proti sevření 
prstů na vnější i vnitřní straně (evropský patent).   
Zárubeň vyrobená ze žárově pozinkovaného ocelového plechu s polyesterovou 
základní práškovou vrstvou a s bočním těsněním. 
 
 
 

typ vrat povrch rozměr (šířka x výška) barva cena bez DPH 

boční sekční vrata HST Woodgrain 2 500 x 2 125 mm bílé 33 622,- Kč bez DPH 

boční sekční vrata HST Woodgrain 4 500 x 2 125 mm bílé 53 984,- Kč bez DPH 

boční sekční vrata HST Woodgrain 2 500 x 2 125 mm 
z 15ti 

zvýhodněných 
odstínů 

36 671,- Kč bez DPH 

boční sekční vrata HST Woodgrain 4 500 x 2 125 mm 
z 15ti 

zvýhodněných 
odstínů 

59 473,- Kč bez DPH 

boční sekční vrata HST Decograin 2 500 x 2 125 mm 
zlatý dub, ořech 

nebo Titan Metallic 
35 140,- Kč bez DPH 

boční sekční vrata HST Decograin 4 500 x 2 125 mm 
zlatý dub, ořech 

nebo Titan Metallic 
56 649,- Kč bez DPH 

Cena vrat obsahuje: kompletní sekční vrata s drážkou M (středovou drážkou v lamele) včetně montážního materiálu (pro ruční ovládání nutno 
dodat madlo za 1 738,- Kč bez DPH). 

Více informací o posuvných vratech naleznete v sekci sekční vrata do boku Hörmann HST. 

 

Ceník rolovacích vrat Hörmann s pohonem 

Vratovou lamelu tvoří hladký hliníkový profil, vypěněný tvrzeným polyuretanem, 
s integrovanými větrnými háky, které vrata bezpečně udrží ve vedení. Další výhodou 
je zvýšená ochrana proti vloupání.  Barevná provedení jsou dvoufázovým Coil-
Coating postupem se systémem nanášení na bázi polyamidu zušlechtěného vysoce 
kvalitním polyuretanem 
Zárubeň tvoří postranní vodící kolejnice z hliníkového lisovaného profilu 
s integrovaným kluzným profilem. Povrchová úprava v barvě vratového nábalu. 
Překladové obložení z ocelového plechu v barvě vratového nábalu. Vnitřní a stranové 
obložení z ocelového plechu, povrchová úprava v šedobílé dle RAL 9002. 
 

typ vrat rozměr (šířka x výška) barva cena bez DPH 

rolovací RollMatic 2 500 x 2 125 mm bílé nebo z 10ti zvýhodněních odstínů 61 275,- Kč bez DPH 

rolovací RollMatic 4 500 x 2 125 mm bílé nebo z 10ti zvýhodněních odstínů 87 750,- Kč bez DPH 

rolovací RollMatic 2 500 x 2 125 mm zlatý dub nebo mahagon 78 075,- Kč bez DPH 

rolovací RollMatic 4 500 x 2 125 mm zlatý dub nebo mahagon 115 725,- Kč bez DPH 

Cena vrat obsahuje: kompletní rolovací vrata s pohonem a 1 ks dálk. ovladače HSE 4 BS, včetně montážního materiálu  

Více informací o rolovacích vratech naleznete v sekci rolovací vrata Hörmann RollMatic 

http://www.vrata-pohony.eu/
http://www.facebook.com/VrataPohonyZyka
http://www.facebook.com/VrataPohonyZyka
http://www.vrata-pohony.eu/sekcni_vrata.html
http://www.vrata-pohony.eu/sekcni_vrata_hst.html
http://www.vrata-pohony.eu/sekcni_vrata.html
http://www.vrata-pohony.eu/rolovaci_vrata.html
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Ceník stropních garážových pohonů Hörmann 

Data pohonu: 

24 V stejnosměrný převodovkový motor, síťová přípojka 230-240 V střídavých, 0,2 kW. 

Otevírací rychlost asi 14 cm/s až 22 cm/s (dle typu pohonu). 

Řídící elektronika: 

Mikroprocesorové řízení, rozeznání nárazu na překážku, nastavitelný plynulý rozběh a 

plynulé zastavení, nastavitelné automatické zavírání, impulsové řízení. 

Vodící lišta: 

Samonosná ocelová lišta s polyesterovým/polyamidovým ozubeným řemenem, plastové 

vodící saně a automatické napínání řemene. 

Sériové vybavení:  

S  ručním vysílačem HSE 4 BS (černý) a s integrovaným přijímačem s frekvencí 868,3MHz. Každý ruční vysílač je ve výrobě individuálně 

kódovaný. Rychlé odemykání ovládané zevnitř, ovládací tlačítka na krytu pohonu, integrované osvětlení. Pojistka proti vysunutí jako 

bezpečnostní zařízení.  

Systém Hörmann BiSecur: 

Dvousměrné a mimořádně bezpečně zašifrované dálkové ovládání s možností dotazování na pohonu vrat. 

 

 

typ pohonu přibližná maximální výška vrat * cena bez DPH 

ProMatic BiSecur 4 2 125 mm 9 652,- Kč bez DPH 

ProMatic BiSecur 4 2 375 mm 10 408,- Kč bez DPH 

ProMatic BiSecur 4 3000 mm 11 995,- Kč bez DPH 

SupraMatic E BiSecur 4 2 125 mm 12 600,- Kč bez DPH 

SupraMatic E BiSecur 4 2 375 mm 13 356,- Kč bez DPH 

SupraMatic E BiSecur 4 3 000 mm 14 944,- Kč bez DPH 

* přesné definice závisí na velikosti a typu sekčních nebo výklopných vrat. 

 
Cena pohonů obsahuje: pohon, vodící lištu, 1x dálkové ovládání HSE 4 BS (černý) a veškerý montážní materiál. 

Více informací o pohonech naleznete v sekci pohony garážových vrat. 

  

http://www.vrata-pohony.eu/
http://www.facebook.com/VrataPohonyZyka
http://www.facebook.com/VrataPohonyZyka
http://www.vrata-pohony.eu/pohony_vrat.html


VRATA POHONY ZÝKA  
autorizovaný prodejce spol. Hörmann 

                    VRATA | BRÁNY | POHONY |PLOTY | KOVOVÝROBA 

Provozovna: Kročehlavská 1551, Kladno Sídlo: 273 29 Koleč 210 info@vrata-pohony.eu

 Po – Pá 9.00 – 18.00 hod.  IČ: 67629636 www.vrata-pohony.eu      

 Tel.: 313 034 250  DIČ: CZ7504283512 www.facebook.com/VrataPohonyZyka 

 

Ceník vjezdových brán a vstupních branek 

Posuvná brána po kolejnici je tvořena jeklovým rámem 60 x 40 x 2 mm bez výplně, doplněné 
kvalitními komponenty od výrobce CAIS (2x pojezdové kolo, vodící sloupek, rolnu a horní 
vedení brány).  

 

 

Posuvná brána samonosná je tvořena jeklovým rámem 60 x 60 x 2 mm bez výplně, doplněné 
kvalitními komponenty od výrobce CAIS (2x vozíky, pozinkovanou šínu pro vozíky, dojezdovou 
kapsu, nájezdové kolečko, vodící sloupek, rolnu a horní vedení brány). 

 

 

Dvoukřídlá brána je tvořena jeklovým rámem 60 x 40 x 2 mm bez výplně, doplněné kvalitními 
komponenty od výrobce CAIS (4 x seřizovací panty a doraz pro bránu). 

 

 
Vchodová branka je tvořena jeklovým rámem 60 x 40 x 2 mm bez výplně, doplněné kvalitními komponenty od 
výrobce CAIS (2 x seřizovací panty). 
 
 
 
 

 
Hliníkové brány a branka jsou sestaveny z hliníkových profilů s použitím nerezového spojovacího materiálu.  

typ materiál  povrch rozměr (šířka x výška) cena bez DPH 

posuvná brána po kolejnici ocel základní nátěr 3 000 x 1 500 mm 11 400,- Kč bez DPH 

posuvná brána po kolejnici ocel žárový pozink 3 000 x 1 500 mm 13 700,- Kč bez DPH 

samonosná posuvná brána ocel základní nátěr 3 000 x 1 500 mm 17 650,- Kč bez DPH 

samonosná posuvná brána ocel žárový pozink 3 000 x 1 500 mm 20 150,- Kč bez DPH 

samonosná posuvná brána hliník bez povrchové úpravy 3 000 x 1 500 mm 48 174,- Kč bez DPH 

dvoukřídlá otočná brána ocel základní nátěr 3 000 x 1 500 mm 11 800,- Kč bez DPH 

dvoukřídlá otočná brána ocel žárový pozink 3 000 x 1 500 mm 13 800,- Kč bez DPH 

dvoukřídlá otočná brána hliník bez povrchové úpravy 3 000 x 1 500 mm 31 557,- Kč bez DPH 

vchodová branka ocel základní nátěr 1 000 x 1500 mm 3 300,- Kč bez DPH 

vchodová branka ocel žárový pozink 1 000 x 1500 mm 3 950,- Kč bez DPH 

vchodová branka hliník bez povrchové úpravy 1 000 x 1500 mm 18 172,- Kč bez DPH 

Více informací o vjezdových bránách naleznete v sekci brány (po kolejnici posuvné brány, samonosné posuvné brány a křídlové 
brány). 

http://www.vrata-pohony.eu/
http://www.facebook.com/VrataPohonyZyka
http://www.facebook.com/VrataPohonyZyka
http://www.vrata-pohony.eu/brany.html
http://www.vrata-pohony.eu/brany.html
http://www.vrata-pohony.eu/posuvne_brany_kolejnice.html
http://www.vrata-pohony.eu/posuvne_brany_samonosne.html
http://www.vrata-pohony.eu/kridlove_brany.html
http://www.vrata-pohony.eu/kridlove_brany.html
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Ceník pohonů brán Hörmann 

 
Data pohonu: 
24 V stejnosměrný převodovkový motor se šnekovou převodovkou, třída ochrany IP 44, síťová přípojka 230 – 
240 V střídavých, řídící napětí 24 V stejnosměrných. 
Řídící elektronika: 
Ve skříni pohonu integrované řízení (LineaMatic) nebo v samostatné skříni (RotaMatic), vypínací automatika 
při nárazu na překážku a nastavitelné plynulé zastavení, integrované automatické zavírání (pouze ve spojení 
se světelnou závorou). 
Sériové vybavení: 

Se 4 tlačítkovým ručním vysílačem HS 5 BS (černý) a s obousměrným 5ti kanálovým přijímačem s frekvencí 

868,3 MHz – BiSecur s možností zpětného dotazování na polohu vrat/brány. 

 

typ pohonu pro typ brány do maximální šíře brány cena bez DPH 

LineaMatic BiSecur 
posuvná (po 

kolejnici/samonosná) 
6 000 mm 10 923,- Kč bez DPH 

RotaMatic 2 BiSecur dvoukřídlá otočná brána 5 000 mm 18 014,- Kč bez DPH 

Cena pohonů obsahuje: pohon(y) pro bránu, řídící jednotku, 1 x dálkové ovládání HS 5 BS (černý) a veškerý montážní materiál. 

Více informací o pohonech naleznete v sekci pohony vjezdových brán  

 
 

 Ceník hliníkových předokenních rolet ALUKON pro dodatečnou montáž 

Schránka: 

Horní část vyrobena válcováním z hliníkového plechu tl. 1 mm. Okraje schránky jsou zapertlované. Povrch 

schránky je z venkovní strany lakován práškovou barvou a opatřen ochrannou odstranitelnou folií.  

Roletový pancíř: 

Vyroben z hliníkových válcovaných profilů vyplněných polyuretanem bez FCKW s označením M 317. Lamely 

pancíře jsou perforované, horních 10 lamel je neperforovaných. Pancíř je na přání možno dodat 

neperforovaný.  

Ovládání: 

Standardně je roleta vybavena šňůrovým navijákem se šňůrou a průchodkou s pérem. Barva je standardně bílá 
nebo hnědá. Na přání je možno roletu dodat s elektrickým pohonem. 
 

barva hliníkové lamely označení lamely typ ovládání 
rozměr  

(šířka x výška) 
cena bez DPH 

bílá M 317 ruční ovládání 1 150 x 1 500 mm 4 569,- Kč bez DPH 

bílá M 317 elektrický pohon BECKER 1 150 x 1 500 mm 7 993,- Kč bez DPH 

bílá M 317 rádiový pohon BECKER 1 150 x 1 500 mm 10 042,- Kč bez DPH 

Cena předokenní rolety na ruční ovládání obsahuje: hliníkový box, vodící lišty, hliníkový lamelový návin do boxu vyplněný pěnou a ruční 
naviják. 
Cena předokenní rolety s elektrickým motorem BECKER obsahuje: hliníkový box, hliníkové vodící lišty, hliníkový lamelový návin do boxu 
vyplněný pěnou a elektrický motor BECKER pro ovládání tlačítkem s mechanickými koncovými spínači. 
Cena předokenní rolety s rádiovým motorem BECKER obsahuje: hliníkový box, hliníkové vodící lišty, hliníkový lamelový návin do boxu vyplněný 
pěnou a rádiový motor BECKER pro ovládání dálkovým ovladačem s elektronickými koncovými spínači. 
 

Více informací o předokenních roletách naleznete v sekci předokenní rolety 

http://www.vrata-pohony.eu/
http://www.facebook.com/VrataPohonyZyka
http://www.facebook.com/VrataPohonyZyka
http://www.vrata-pohony.eu/pohony_bran.html
http://www.vrata-pohony.eu/pohony_bran.html
http://www.vrata-pohony.eu/predokenni_rolety.html
http://www.vrata-pohony.eu/predokenni_rolety.html
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Ceník vjezdových závor BFT  

Data závory: 
Elektromechanická automatická silniční závora pro šíři otevření od 3 do 5 m a rychlosti od 
1,5 do 8 s.  
Samosvorný pohon, napájení 230 V, 50 Hz jednofázové, příkon 300 W. Se zabudovanou 
tepelnou ochranou a s elektrickými, zabudovanými, nastavitelnými koncovými spínači. 
Rychlé odblokování pomocí osobního klíče v případě nutnosti ručního uvolnění. Vhodný 
pro velmi intenzivní provoz. Reakce na náraz pomocí příplatkové bezpečnostní lišty. 

typ závory délka ráhna automatické závory typ ovládání cena bez DPH 

MOOVI 30 závora s ráhnem 3 m ovládání pomocí dálkového ovladače 25 790,- Kč bez DPH 

MOOVI 60 závora s ráhnem 5 m ovládání pomocí dálkového ovladače 27 790,- Kč bez DPH 

Cena závor obsahuje: tělo závory, obdélníkové ráhno, řídící jednotku, přijímač dálkového ovládání, 1 x dálk. ovladač MITTO B RCB 02 R1 a 
motor. 

Více informací o závorách naleznete v sekci závory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH, pro bytové účely lze uplatnit sníženou 15% sazbu DPH. 

Ceny neobsahují montáž a dopravu. 

Ceník obsahuje pouze nejprodávanější produkty z naší nabídky.  

V ceníku nejsou zahrnuty probíhající akce a slevová zvýhodnění. 

Přejete-li si jiný rozměr, jiný produkt nebo přesnou nabídku, kontaktujte nás. Rádi Vám zpracujeme 

kalkulaci přesně na míru. 

http://www.vrata-pohony.eu/
http://www.facebook.com/VrataPohonyZyka
http://www.facebook.com/VrataPohonyZyka
http://www.vrata-pohony.eu/zavory.html
http://www.vrata-pohony.eu/zavory.html
http://www.vrata-pohony.eu/zavory.html
http://www.vrata-pohony.eu/kontakt.html

