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 České Budějovice 26.8.2012 
Nabídka výbavy pro bytové domy 
 
 Vážení, 
 
 nabízíme vybavení bytových domů, a to: 
 

- poštovní schránky, 
- vnitřní dveře pro společné prostory (protipožární nebo bezpečnostní), 
- vitríny, police, 
- samozavírače, dveřní stavěče 
- vchodové vložky – sjednocení na Váš klíč, 
- stojany na kola, 
- mříže, samozamykací zámky,…. 

 

- Poštovní schránky – v hnědé či bílé barvě 
 

model A model B model C model TS 
 

   
 
 
Modely A, B a TS jsou velké schránky na tiskoviny formátu A4. Model C je pouze na formát A5. U 
všech modelů zaručujeme originalitu klíčů a servis výrobku – výměnu zámku obratem. Povrchová 
úprava komaxitová barva v bílé nebo hnědé. V základní ceně schránky je již zahrnuta doprava a 
montáž. Demontáž starých schránek a příprava podkladu pro nové bude naceněna po osobní 
obhlídce. 
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Typ vnější rozměry (vxšxh v mm) cena/ks počet cena celkem vč. DPH 
model A 310 x 360 x 90 950,- 24 22.800,- 
model B 310 x 260 x 90 950,- 24 22.800,- 
model C 240 x 320 x 60 750,- 24 18.000,- 
model TS 110 x 300 x 390 1.080,- 24 25.920,- 
 
Příklad kalkulace 
Schránky model A 24ks vč. montáže 22.800,- 
Demontáž, oprava zdiva, malba, podklad pro nové 6.000,- 
Celkem včetně DPH  28.800,-Kč 

 
 

- Protipožární dveře pro společné prostory 
 
Protipožární dveře chrání 
prostupu požáru do únikových 
cest. Pro pevnější konstrukci a 
své protipožární vlastnosti se 
používají jako vchody do 
kočárkáren, koláren a jiných 
společných prostor. Povrchová 
úprava velice odolný PR 
povrch v imitaci dřevin.  
 
Rozpočet protipožární 
dveře: 
typ cena/ks ks cena vč. DPH 
1. protipožární dveře 80/1970 povrch CPL 6.390,- 1 6.390,- 
2. bezpečnostní kování Cr 807,  1.290.,- 1 1.290,- 
3. bezpečnostní vložka s ozubem GUARD 5klíčů 820,- 1 820,- 
4. montáž dveří 1.400,- 1 1.400,- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
celkem za 1ks vč. DPH   9.900,- 
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- Bezpečnostní dveře pro vchody do bytů, sklepů,… 
 
 
Jedná se o bezpečnostní a zároveň protipožární 
dveře s celoocelovou konstrukcí a rozvorovým 
systémem, který rozevírá aktivní rozvory do všech 
stran, na straně závěsů jsou navíc pasivní čepy, 
vnitřek křídla je vyplněn nehořlavou, požárubránící 
pěnovitou hmotou s velmi dobrými zvukovými a 
tepelněizolačními vlastnostmi, povrchová úprava 
velice odolný PR povrch v imitaci dřevin.  
 
Vložky GUARD jsou s ochranu proti BUMPING 
metodě. 
 
 
 
Rozpočet bezpečnostní dveře – druhá bezpečnostní třída: 
typ cena/ks ks cena vč. DPH 
bezpečnostní dveře 80/1970 povrch CPL 9.390,- 1 9.390,- 
bezpečnostní kování Cr 807,  1.290.,- 1 1.290,- 
bezpečnostní vložka s ozubem GUARD 5klíčů 820,- 1 820,- 
montáž dveří 1.800,- 1 1.800,- 
celkem za 1ks vč. DPH   13.300,- 
 
Rozpočet bezpečnostní dveře – třetí bezpečnostní třída: 
typ cena/ks ks cena vč. DPH 
bezpečnostní dveře 80/1970 povrch CPL 13.390,- 1 13.390,- 
bezpečnostní kování Cr 807,  1.290.,- 1 1.290,- 
bezpečnostní vložka s ozubem GUARD 5klíčů 820,- 1 820,- 
montáž dveří 1.800,- 1 1.800,- 
celkem za 1ks vč. DPH   17.300,- 
 

-Vitríny, police 
 
 
Jednostranná vitrína s tloušťkou rámu 30 mm. Dveře vyměnitelné a 
oboustranné. Integrovaný závěs. Bezpečnostní zámek - 2 klíče. 
Podklad z pozinkovaného plochu, lakovaný bílou barvou. Konečná 
úprava: stříbrná anodizace nebo barvení dle našich barev RAL 
(bordó 3004, zelená 6005, modrá 5010, hnědá 8017).. V ceně již 
zahrnuta doprava a montáž. 
 

Typ vnější rozměry (vxšxh v mm) cena celkem vč. DPH 
model CLS 750 x 750 x 60 8.590,- 
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Závěsná police s velkou nosností. Vrchní deska buď z laminované 
dřevotřísky nebo ocelového komaxitovaného plechu. V ceně již 
zahrnuta doprava a montáž. 
 
 
 

Typ vnější rozměry (vxšxh v mm) cena celkem vč. DPH 
model ZP 1 40 x 750 x 300 3.590,- 
model ZP 2 40 x 1000 x 300 4.290,- 
model ZP 3 40 x 1200 x 300 5.390,- 
 

-Samozavírače 
 
Standardně se samozavírače dodávají ve stříbrné, hnědé nebo bílé 
barvě.V nabídce máme samozavírače pro všechny typy dveří a jsme 
schopni je odborně namontovat a seřídit .  
V ceně již zahrnuta doprava a montáž. 
 
 

 
Typ charakter dveří (vxšxh v mm) cena celkem vč. DPH 
DORMA vnitřní a PP dveře 2.590,- 
DORMA TS vstupní plastové či hliníkové 3.590,- 
 

- Stojany na kola  
Pevné a bezpečné stojany, které jsou maximálně šetrné k jízdnímu kolu, které se vůbec nedotýká 
kovových částí kola. Přesto drží velmi pevně a stabilně jen za plášť kola. 

 

    
 
Typ 1   typ 2    typ 3   typ 4 
typ          cena za 1ks vč. DPH 
1.  Stojan na kola závěsný vč montáže typ 1 pro 6 kol     3.690.,- 
2.  Stojan na kola vč montáže typ 2 pro 6ks kol      3.390.,- 
3.  Stojan na kola vč montáže typ 3 pro 6ks kol     2.990.,- 
4.  Držák na kola vč montáže  1ks - hák    399,- 
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- Malba a nátěr podlahy v kolárnách  
 
Nabízíme Vám omyvatelný nátěr stěn vhodný pro kolárny. Cena za m2 tohoto nátěru je 150,-Kč vč. 
DPH.  
Nárazuodolný nátěr betonové podlahy vychází na cca 360,-Kč/m2, ale před aplikováním je vhodné 
provést stěrkování, které zahladí drobné nerovnosti a škvíry v podlaze. 
 
Přesnou cenu určíme až po záměru a osobní obhlídce. 
 

-Samozamykací zámky 
 
Jakmile se vchodové dveře zavřou – je zamčeno! Zámek se 
napojí na domovní rozvod pro otevření dveří přes „bzučák“ 
takže dveře odemknete návštěvě z bytu. Konec pro domovní 
lupiče a zloděje. 
 
 
 
 
 
typ          cena za 1ks vč. DPH 
Samozamykací zámek vč montáže        14.690.,- 
 

-vložky, mříže, kování ….  
 

     
a mnoho dalšího, vše co se týká mechanického zabezpečení vašeho domu 
 
Garantujeme profesionální instalaci – jsme proškoleni a máme bohaté 
zkušenosti z praxe. Námi nainstalované prvky fungují bezvadně a v případě 
jakékoli poruchy i po záruční době zajišťujeme servis obratem. 
 
Pokud budete potřebovat doplňující informace volejte prosím čísla 387 313 928 nebo 777 183 755.  
  

Děkuji Vám za zájem. 

  V úctě Václav Hájek 


