
 
 

 
 

 

Dňa : 20.11.2021 

Aktualizácia 14.2.2022 

                           

                                                        036/22/dr/E  (345/21/dr/ E)  

Vec: Cenová ponuka  na  garážovú bránu  

Dobrý deň, dovolím si Vám predložiť cenovú ponuku na dodanie a montáž garážovej sekcionálnej brány. 

 

1.  Sekčná brána, svetlý rozmer otvoru  2700 x 2970mm, ( š x v ).   

 

 

z oceľových termopanelov, zateplených 40 mm polyuretánovou penou, povrchová úprava panelu –

pásovy – woodgrain, exteriér biela / interiér - farba biela, nemecký stropný pohon, ovládanie cez DO 

(2ks), konštrukcia vedenia z pozinkovaných plechov, vyváženie hmotnosti brány torznými pružinami, 

tesnenie po celom obvode brány. Chod brány je prispôsobený podmienkam stavby. Preklad : min 180mm, 

Ostenia : min 100mm. Personálne dvere s vyšším prahom, obojstranné obvodové tesnenie, obvodový AL 

profil – nelakovaný, samozatvárač, kovanie K/K, FAB, Presvetlenie horného panela termooknami – 2ks, 

nelakovaný rámik – čierny. 

 

 

Brána : Rozmer otvoru 2700 x 297 (š x v ), plná  

 

1 1.050 € 

Príplatok : Farba /ext. : STD panel : biely 1 0,00 € 

Doplnok : Pohon Stropný pohon s motorovou dráhou, do 12m2 ,   

2ks DO 

1 290,00 € 

 Personálne dvere Vyšší prah, K/K 1 620,00 € 

 Termookno Hranaté, 680/370mm, čierny rámik 2 120,00 € 

Cena brány :  Spolu bez DPH 1 2.080,00 € 

 Poskytnutá zľava na materiál  1 -500,00 € 

Montáž : Montáž brány a príslušenstva + programovanie 1 250,00 € 

Príplatok :     

     

     

Doprava : BB –Ľubietová 1 0,00 € 

Ostané : Obhliadka, zameranie 1 0,00 € 

Cena diela : Spolu bez DPH  (spolu za SET s pohonom vr. montáže) 1         1.830,00 € 

Cena diela : Spolu s DPH  (spolu za SET s pohonom vr. montáže) 1         2.196,00 € 

 

P.S. Vprípade ak budeme dodávať bočný JAKEL  treba pripočítať + 104,10 € bez DPH 

(potrebný na vytvorenia ľavého ostenia) 

p. Ľudovít Ďurian  

email: ludovitdurian1604@gmail.com 

Kontakt : +421 911 467 258 

Miesto realizácie : Hasičňa - Ľubietová 
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 Dodacie podmienky : 2022  a od obdržania záväznej objednávky a v závislosti  

na výrobnej náplni, vyjasnenia technických detailov,   prípadne podľa dohody. 

 Platobné podmienky : záväzná objednávka , vyúčtovacia faktúra so 14 dňovou splatnosťou. 

 Záruka: Na dodávku poskytujeme záruku 24 mesiacov ako aj záručný a pozáručný servis .V prípade 

vzájomnej dohody zabezpečíme pravidelné pozáručné a záručné prehliadky . 

  Poznámka:  V prípade elektrického ovládania brán je nutné priviesť el. energiu káblom 3 x 1,5 CYKY,  

istenie 10 A ističom podľa pokynov zhotoviteľa na pripojenie el. motora 230 V (vidlica).  

 Platnosť CP : 30dní 

 V prípade ak do garáže neexistuje iný vchod, nutný núdzový zámok +30€ bez DPH. 

 V prípade opakovaného výjazdu z dôvodu dodatočného elektrického zapojenia brán na trvalý prívod el. 

energie, alebo iných naviac vykonaných prác, budú náklady ( práca a doprava) dofakturované. 

 Stavebný otvor : Prípadné úpravy stavebného otvoru zabezpečuje objednávateľ. !!! V prípade nedokončenej 

podlahy je nutné určiť jej výšku od ktorej sa bude môcť brána namontovať. 

 Doprava : do 30km v cene diela, inak podľa dohody a platného cenníka 

 Podmienky dodávky a stavebná pripravenosť: Objednávateľ zabezpečí predpísanú svetlosť stavebných 

otvorov s dôrazom na kolmosť ostenia a nadpražia. Výška otvoru je uvádzaná vzhľadom k čistej podlahe. V 

deň montáže bude čistá podlaha v mieste stavebného otvoru už hotová a otvor musí byť začistený a 

ostierkovaný. Priestor pred stavebným otvorom a pred stenou na strane uzáveru bude voľný do hĺbky 3 m pre 

prípadný pohyb montážneho lešenia a rebríkov. Technické požiadavky stavebnej pripravenosti určí 

zhotoviteľ. Prípadné rozdiely so skutočnosťou, ktoré budú znamenať naviac náklady pre zhotoviteľa, budú 

po vzájomnom odsúhlasení preúčtované objednávateľovi. 

 Objednávateľ zabezpečí :  

a) prípojné miesta pre zapojenie elektrického ručného náradia do vzdialenosti najviac 50 m od príslušného 

montážneho miesta 

b) zodpovedajúce sociálne zariadenie pre montážnu skupinu zhotoviteľa 

c) voľný prístup k jednotlivým montážnym miestam, kde bude zariadenie inštalované, priestor okolo 

stavebných 

d) likvidáciu obalových materiálov do kontajnerov objednávateľa 

e) bezplatné poskytnutie zdvíhacieho zariadenia na požadovanú výšku a nosnosť pri montáži jednotlivých 

výrobkov 

 

      S pozdravom   

      Ing. Miroslav Drvár 
 0915 988 082 

 
P.S: Ilustračné obrázky brán, naše katalógy,  použitú technológiu, referencie, a akciové produkty 

nájdete aj na stránke www.polluxbb.sk . 

http://www.polluxbb.sk/


 
 

 
 

Obr. niektoré z našich realizácii Hasiční : 

Šálková 

 

Ľučatín 

 

 

 



 
 

 
 

Nemce 

 


