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CENÍK – pohon garážových vrat SupraMatic












tyto pohony jsou vhodné pro garážová sekční a výklopná (Berry) vrata Hörmann, případně i sekční nebo výklopná vrata jiných
výrobců a to za následujících podmínek:
pohon SupraMatic E (o síle 800 N) pro veškerá garážová vrata do maximální šířky vrat 5500 mm
pro maximálně 12 cyklů vrat denně nebo 6 parkovacích stání
pohon SupraMatic P (o síle 1000 N) pro veškerá garážová vrata do maximální šířky vrat 5500 mm
pro maximálně 25 cyklů vrat denně nebo 12 parkovacích stání
sériové vybavení výrobku:
integrovaný 3 kanálový přijímač, 4 tlačítkový miniaturní dálkový ovladač HSM 4 s držákem, 7 segmentový displej,
bezpečnostní tlaková vypínací nastavitelná automatika, rychlé vnitřní nouzové otevírání, nastavitelné integrované osvětlení
garáže spínatelné dálkově, sada kování pro sekční i výklopná (Berry) garážová vrata Hörmann, mechanická pojistka proti
násilnému vniknutí, nastavitelný plynulý rozjezd a zastavení, nastavitelné automatické zavírání s prodlevou 0-180 s,
nastavitelné částečné otevírání, luxusní kryt z hliníku a plastu
rychlost otevírání vrat těmito pohony je asi 22 cm/s
pohony SupraMatic mají široké možnosti programovatelných funkcí, možnost připojení libovolných doplňků
a velmi nízkou spotřebu proudu
(vybavení a funkce pohonů SupraMatic, které nejsou k dispozici u pohonů ProMatic, jsou vyznačeny tučně)
jako doplňky je možno si přiobjednat veškerá vnitřní i vnější spínací zařízení (vnitřní tlačítkové spínače, klíčové spínače, kódové
klávesnice, transpodérové spínače, prstové skenery), dálkové ovladače v několika velikostech a provedeních, světelné závory,
vnější nouzové otevírání (nutné v případě, že do garáže není jiný vchod než garážová vrata), apd.;
lze přiobjednat nouzový akumulátor (pro nouzové napájení pohonu při výpadku proudu) za 2.100,- Kč
pro výklopná (Berry) vrata je možno si přiobjednat i uzamykací sadu (za cenu 900,- Kč) pro zachování mechanického zamykání
vrat při provozu s elektrickým pohonem
tyto pohony lze ovládat jedním dálkovým ovladačem společně například s pohony dalších vrat, bran nebo závor
cena montáže pohonu SupraMatic včetně dovozu je 500,- Kč při montáži zároveň s vraty
1.000,- Kč při samostatné montáži

typ

vhodný pro

SupraMatic E
s krátkou kolejnicí

VÝKLOPNÁ VRATA
SEKČNÍ VRATA

SupraMatic E
se střední kolejnicí

VÝKLOPNÁ VRATA
SEKČNÍ VRATA

SupraMatic E
s dlouhou kolejnicí

SEKČNÍ VRATA

typ

vhodný pro

SupraMatic P
s krátkou kolejnicí

VÝKLOPNÁ VRATA
SEKČNÍ VRATA

SupraMatic P
se střední kolejnicí

VÝKLOPNÁ VRATA
SEKČNÍ VRATA

SupraMatic P
s dlouhou kolejnicí

SEKČNÍ VRATA





cena v Kč
do výšky 2500 mm
do výšky 2250 mm
do výšky 2125 mm

9.500,-

se zárubněmi N
se zárubněmi Z a L

do výšky 2750 mm
do výšky 2500 mm
do výšky 2375 mm

10.200,-

se zárubněmi N
se zárubněmi Z a L
se všemi zárubněmi

do výšky 3000 mm

11.400,-

cena v Kč
do výšky 2500 mm
do výšky 2250 mm
do výšky 2125 mm

10.800,-

se zárubněmi N
se zárubněmi Z a L

do výšky 2750 mm
do výšky 2500 mm
do výšky 2375 mm

11.400,-

se zárubněmi N
se zárubněmi Z a L
se všemi zárubněmi

do výšky 3000 mm

12.700,-

ceny jsou v Kč a bez DPH
DPH na výrobky montované při rekonstrukci bytového nebo rodinného domu (dle & 48 zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je 9%;
DPH na výrobky montované při výstavbě "stavby pro sociální bydlení" (dle & 48a zákona č.235/2004 Sb v platném znění) je 9%;
DPH na ostatní výrobky je 19%
tento ceník platí od 1.3.2008

CENÍK - doplňky k pohonům
garážových vrat SupraMatic
typ

cena

Uzamykací sada pro Berry vrata (pro zachování mechanického zamykání vrat při provozu s pohonem)..................900,- Kč
Vnější nouzové otevírání pro Berry vrata................................................................................................................................500,- Kč
Vnější nouzové otevírání pro sekční garážová vrata se sadou madel nebo pro sekční gar. vrata bez sady madel .......800,- Kč
Miniaturní vnitřní spínač IT 1 – impulsní ...............................................................................................................................300,- Kč
Miniaturní vnitřní spínač s osvětleným tlačítkem IT 1b – impulsní ...................................................................................500,- Kč
Vnitřní spínač s osvětleným tlačítkem IT 3b – impulsní, přídavná tlačítka pro zap./vyp. světla a pohonu .............700,- Kč
Radiový vnitřní spínač FIT 2 – impulsní pro 2 pohony, přídavná tlačítka pro zap./vyp. 2 ovládacích prvků ...... 1.200,- Kč
Klíčový spínač STUP 40 pod omítku - impulsní ...................................................................................................................900,- Kč
Klíčový spínač STAP 40 - na omítku - impulsní................................................................................................................ 1.000,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTR 1b – impulsní s podsvětlenými tlačítky ................................................................... 3.500,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTR 1d – impulsní s odklápěcím krytem klávesnice ...................................................... 2.600,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTR 3b – impulsní pro až 2 pohony s podsvětlenými tlačítky ..................................... 4.200,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTR 3d – impulsní pro až 2 pohony s odklápěcím krytem klávesnice........................ 3.300,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTV 1 – impulsní s ochranou proti vandalismu ............................................................. 4.300,- Kč
Kódový spínač (klávesnice) CTV 3 – impulsní pro až 2 pohony s ochranou proti vandalismu .............................. 5.100,- Kč
Radiový kódový spínač (klávesnice) FCT 3b - impulsní pro až 3 pohony, odklápěcí kryt klávesnice ..................... 1.900,- Kč
Radiový kódový spínač (klávesnice) FCT 10b - impulsní pro až 10 pohonů .............................................................. 2.900,- Kč
Transpodérový bezdotykový spínač TTE 12 (možnost přihlášení až 12 klíčů) - včetně 2 ks klíče .......................... 2.900,- Kč
Transpodérový klíč TS 12 ..........................................................................................................................................................200,- Kč
Transpodérový bezdotykový spínač TTR 1 (možnost přihlášení až 100 klíčů) - včetně 2 ks klíče .......................... 4.400,- Kč
Transpodérový bezdotykový spínač TTR 1000 (možnost přihlášení až 1000 klíčů) - včetně 2 ks klíče.................. 6.500,- Kč
Transpodérový klíč TS ...............................................................................................................................................................300,- Kč
Prstový skener FL 12 (možnost uložení až 12 otisků prstů) ........................................................................................ 11.900,- Kč
Prstový skener FL 100 (možnost uložení až 100 otisků prstů) .................................................................................... 13.200,- Kč
Sloupek pro povelové přístroje STS 1 - pro STUP, CTR1, CTR3b, FTC10b, TTR1 a TTR1000 ........................... 3.600,- Kč
Dálkový ovladač ruční HS 1 - 1-tlačítkový .............................................................................................................................890,- Kč
Dálkový ovladač ruční HS 4 - 4-tlačítkový .............................................................................................................................890,- Kč
Dálkový ovladač ruční mini HSM 4 - 4- tlačítkový ...............................................................................................................890,- Kč
Kroužek na klíče pro ovladač HSM4 .........................................................................................................................................30,- Kč
Dálkový ovladač ruční mikro HSE 2 - 2- tlačítkový (včetně kroužku na klíče) ...............................................................890,- Kč
Dálkový ovladač ruční kulatý HSP 4 - 4- tlačítkový s elektronickým blokováním tl. (včetně kroužku na klíče) .......890,- Kč
Dálkový ovladač ruční přívěskový HSD 2 - 2- tlačítkový s elektronickým blokováním tlačítek
ve vysoce odolném kovovém pouzdře s povrchovou úpravou „hliník“ nebo „chrom“ ........................................ 2.300,- Kč
Dálkový ovladač k upevnění do autozapalovače HSZ 1 - 1- tlačítkový ............................................................................890,- Kč
Dálkový ovladač k upevnění do autozapalovače HSZ 2 - 2- tlačítkový ............................................................................890,- Kč
Dálkový ovladač ruční pojistný HSS 4 (s ochranou proti zkopírování kódu) - 4- tlačítkový .................................... 1.800,- Kč
Držák ručního dálkového ovladače (pro HS1, HS4, HSM4 a HSS4) ................................................................................100,- Kč
Držák ručního dálkového ovladače se svorkou na sluneční clonu (pro HS1, HS4, HSM4 a HSS4)............................140,- Kč
Dvoukanálový vysílač pod omítku HSU 2 (vysílací modul k montáži pod běžný vypínač)....................................... 1.400,- Kč
Dvoukanálový vysílač pod omítku FUS 2 (vysílací modul k montáži pod klíčový spínač)........................................ 1.400,- Kč
Dvoukanálový vysílač v pouzdře (vysílací modul k ovládání tahovým spínačem)....................................................... 2.500,- Kč
Nouzový akumulátor (nouzové napájení pohonu do maximálně 18 hodin a maximálně 5 cyklů vrat)................... 2.100,- Kč
Světelná závora EL 101 – vnitřní jednosměrná (přídavné bezpečnostní zařízení) ...................................................... 1.300,- Kč
Světelná závora EL 301 – vnitřní i vnější jednosměrná (přídavné bezpečnostní zařízení)......................................... 2.400,- Kč
Světelná závora RL 52 – vnitřní reflexní (impulsní zařízení – vysílač povelů) ............................................................. 3.500,- Kč
Bezpečnostní kontakt průchozích dveří u garážových vrat ............................................................................................. 2.600,- Kč
Optická bezpečnostní dorazová hrana pro sekční garážová vrata.................................................................................. 5.400,- Kč
Kování pro sekční garážová vrata se zárubní "H"............................................................................................................. 2.300,- Kč
Kování pro dvoukřídlá vrata (včetně vodící kolejnice)..................................................................................................... 4.600,- Kč



ceny dalších doplňků (např. mnoha druhů přijímačů) sdělíme na poptání
ceny jsou bez DPH a platí od 1.3.2008

PODMÍNKY STAVEBNÍ REALIZACE POHONŮ GARÁŽOVÝCH VRAT SUPRAMATIC
- pohon SupraMatic je uchycen pod stropem v podélné ose garáže
- minimální výška nadpraží (překladu): viz ceníky vrat
- minimální zásuvná hloubka je pro pohon s krátkou kolejnicí 3200 mm, se střední kolejnicí 3450 mm a s dlouhou kolejnicí 4215 mm
- zásuvka 230V pro odběr 0,2 kW je nutná na stropě za koncem zásuvné hloubky (dle délky kolejnice)

