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Na základě Vaší poptávky, Vám zasíláme cenovou nabídku na dodávku a montáž vratových a dveřních systémů Hörmann

Položka 1
Vrata
Design
Barva
Pohon
Pohon
Ovládání
Bezp. prvky
Tlumení hluku
Doplňky
Příslušenství:
Větrání

SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA HÖRMANN

Položka 1

Demontáž stávajících. sekč. vrat se stropním pohonem, nová vrata SPU F 42 s pohonem WA 400/A 460, RAL 9006, kování L - snížené, mřížovina, ovládání a řízení
semafory stávající /GREEN CENTER/
rozměr otvoru š x v = 5250 x 2270 mm
24.09.2021

Zaměření

SPU F42 - sekční, dvojstěnná izolovaná lamela 42 mm
Stucco, Vodorovná drážka, Micrograin - jemná struktura

tloušťka 42 mm

RAL 9006 - bílý hlinik, v ceně vrat + dalších 9 zvýhodněných odstínů dle RAL
Hřídelový pohon WA 400/A 460 /napájení 400V/
Hřídelový pohon WA 400 FU/B 460 FU /napájení 230V/
Tlačítkové ovládání na ŘJ vrat
SKS bezpečnostní lišta (pouze u vrat bez integrovaných dveří)
R (dB) dle EN ISO 717 - 1, max. 25 dB u vrat bez prosklení, bez integr. dveří
Volitelné za příplatek
Volitelné za příplatek
Výplň mřížovina, větrací průřez 58 % - za příplatek

Položka 1

Popis
Cena 1 ks
Sekční průmyslová vrata SPU F42, objednací rozměr 5250 x 2270 mm, lamela - výplň s PU, tloušťka 42 mm,
design stucco, nebo micrograin (jemná profilace lamely), výška lamel 625/750 mm, počet sekcí na výšku vrat 4 ks Vrata
4x 625 mm, 0x 750 mm, odstín vně dle COLOR Hörmann - 10 zvýhodněných barevných odstínů - např. RAL
9006 - bílý hliník/vnitřní vždy RAL 9002 - šedobílá
60 884,00 Kč
Kování typ L - snížené kolejnicové kování s torzní hřídelí na konci kování / nadpraží min. 200 mm, ostění min.
Kování L - snížené
160 mm, ostění na straně pohonu min. 220 mm /s kompenzačním pružinovým mechanizmem, nesnižujícím
12 526,00 Kč
průjezdnou výšku
Třetí sekce od spodu, výška sekce v = 550 mm, Al rám - eloxovaný rám v přírodním hliníku - bez nátěru,
Výplň - mřížovina, třetí
výplň 1 ks vratových rámů, 4 ks výplní na vratový článek - mřížovina z ušlechtilé oceli (SE), větrací průřez 58%
sekce od spodu
plochy rámu, barevný nátěr není možný, 1x rám 5250 x 520 mm
12 476,00 Kč
Pružiny pro vyšší četnost - max. 100 000 cyklů /standard v ceně vrat 25 000 cyklů/, (příplatek 8 % z ceny vrat) Pružiny
4 871,00 Kč
volitelně, za příplatek
Hřídelový pohon WA 400 se skříní řetězu /pro kování L - snížené/, montáž vpravo/vlevo, se řízením A 460 /
Pohon
impuslní ovládání, SKS spodní dorazová lišta (pouze u vrat bez integr. dveří) /, přívod 400V/16A - zásuvka CEE
35 885,00 Kč
A 460 - impulsní ovládání , časová automatika, umožňující automatické zavření vrat po projetí vozidla,
Pohon/ovládání
samostatné vstupy pro EPS, přístup. systém a pod., tlačítka na skříni ŘJ otevřít-stop-zavřít, uzamčení skříně ŘJ, 2
- Kč
ks klíčů - v ceně pohonu
Odblokování
Nouzové ruční ovládání vrat "nekonečným" řetězem /nutné u vrat s pohonem/ - za příplatek
1 156,00 Kč
Bezp. prvek
Spodní dorazová SKS lišta (pouze u vrat bez integrovaných dveří) - v ceně pohonu
- Kč
Přídavná skříň pro průmyslové ovládání (poloviční skříň) pro přídavné komponenty (např. RWA, multifunkční
Pohon/ovládání
1 640,00 Kč
platina, apod.) externí přijémače apod., nutná dle rozsahu doplňujících systémů
Externí řízení
Multifunkční platina se 2 relé (programovatelná), příprava pro řízení směrů vjezd/výjezd semafory (nejsou součástí
CN), připojení majáku, EPS, externího ovládání (nejsou součástí CN)
2 581,00 Kč
semafory a ovládání
Externí řízení
Platina hlášení koncových poloh se 2 relé, (jen v kombinaci s multifunkční platinou (program.), příprava pro
řízení směrů vjezd/výjezd, kartového, nebo centrálního ovládání (není součástí CN)
1 398,00 Kč
semafory a ovládání
Bezpečnostní fotozávora - fotobuňky EL 51 /vysílač/přijímač / nutná při požadavku časové automatiky vrat s
Bezp. prvek
4 032,00 Kč
dálkovým ovládáním/
Ovládání DO
Stávající /GREEN CENTER/, bude zachováno a připojeno k řídící jednotce A 460
- Kč
Řízení semafory
Stávající /GREEN CENTER/, bude zachováno a připojeno k řídící jednotce A 460
- Kč
Demontáž, likvidace
Demontáž, odvoz a ekologická likvidace stáv vrat a příslušenství ve sběrném dvoře /za poplatek/
2 500,00 Kč
Montáž
Montáž, instalace a oživení systému včetně proškolení, doprava Praha 9 Střížkov
10 800,00 Kč
Celková cena za vratový celek:
Rabat
Obchodní sleva na dodávku /cena platná nejdéle do 31.12.2021/
Celková cena položky 1 /bez sazby DPH /Prům. vrata SPU F42, kov. L, WA400/A460, RAL 9006, 5250x2270 mm, mřížovina, DO stáv., demontáž/
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CENOVÝ SOUHRN :
Celková cena položky 1 /bez sazby DPH /Prům. vrata SPU F42, kov. L, WA400/A460, RAL 9006, 5250x2270 mm, mřížovina, DO stáv., demontáž/

Cenová nabídka je vypracována v Kč a uvedená cena je včetně montáže a dopravy, bez sazby DPH.
Součástí dodávky bude :
zaměření připravených stavebních otvorů pro instalaci
osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku
návod na obsluhu a řízení
předávací protokol + záruční list

CN standardně neobsahuje :
demontáž a likvidaci stávajících systémů (pokud není uvedeno v položkovém rozpočtu)
zednické práce a případná zednická začištění
dodávku, ani instalaci nosných ocelových konstrukcí
napájecí a ovládací kabeláž
zapůjčení vysokozdvižné mechanizace pro montáž vrat

Požadavky na stavební připravenost :
Stavební připravenost zahrnuje přivedení přívodu napájení 400V/16A zakonč. zásuvkou 16A CEE do místa instalace, eventuelně položení kabelů ovládaní
Úprava stavebního otvoru na dohodnutý rozměr a dle způsobů osazení vrat. Podmínkou instalace jsou stěny s dostatečnou pevností pro ukotvení vrat a finální pochůzná podlaha.
Zajištění hotového a začištěného stavebního otvoru dle objednávacího rozměru vrat /doporučený rozměr dle velikosti vrat/.
Při montáži je nutné zajistit omezení průjezdu a vyklizení montážního prostoru
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Dodací lhůta :
standardně
upozornění:

*6 - 10 týdnů výroba a kompletace / od vyjasnění technického řešení a podpisu Zakázkového listu nebo Smlouvy o dílo /
*na základě sdělení dovozce HÖRMANN ČR ve vztahu k současné situaci v NSR na pandemii COVID 19 a nedostatek surovin nelze nyní určit závazný termín dodání!

Záruční lhůta :
24 měsíců na mechanické části systému a montážní práce
24 měsíců na elektrozařízení a ostatní
Prodloužená záruční lhůta je podmíněna pravidelnou údržbou ze strany dodavatele v předem dohodnutých lhůtách, a dle uzavřené servisní smlouvy o pravidelných prohlídkách
Po ukončení záruční lhůty poskytujeme preventivní kontroly a trvalý servis zařízení

Platební podmínky :
1. Platební kalendář dle vzájemné dohody
Platební a dodací podmínky mohou být na základě dohody řešeny individuálně dle charakteru obchodního případu a platební morálky odběratele
2. Standard podmínky :
zálohová platba min. 50% při objednání zakázky
doplatek po předání díla na základě faktury

Platnost nabídky :
do 31. 12. 2021
Firma GLOB-TRADE td, s.r.o. vlastní odpovídající vybavení, počty zaměstanců a servis na dodávku a montáž systému !
Pokud by naše nabídka v některých ohledech nesplňovala Vaše očekávání, jsme připraveni Vaše připomínky prověřit a pokusit se najít oboustranně přijatelné řešení.
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a s velkým zájmem očekáváme Vaše stanovisko k předložené nabídce.
S pozdravem za GLOB - TRADE td, s.r.o. Miroslav Tůma
GLOB - TRADE td, s.r.o.
Lipí 1244/66, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00
TEL. : 281921661-2
MOBIL : 774 936 411
E-mail : tuma@globetrade.cz
www.globetrade.cz
IČ: 27212696, DIČ CZ27212696
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