
Tento ceník je platný od 1.8.2018 do odvolání - informujte se na aktuální ceny

Rozměry šířka x délka x výška vrat Povrch Dvoukřídlá Výklopná Dvoukřídlá Výklopná

 3000x 5000x2000 mm pozink 16 480 Kč          21 080 Kč          21 080 Kč          24 680 Kč          

 3000x 5000x2000 mm barva 21 424 Kč          27 404 Kč          27 404 Kč          32 084 Kč          

3060x6070x2500 mm pozink 25 680 Kč          29 280 Kč          29 800 Kč          36 680 Kč          

vrata 2600x2500 mm barva 33 384 Kč          38 064 Kč          38 740 Kč          47 684 Kč          

6000x6000x2000 mm pozink 32 680 Kč          39 880 Kč          39 850 Kč          44 920 Kč          

(vrata 2 ks 3000x2000 mm) barva 48 516 Kč          60 684 Kč          56 472 Kč          69 108 Kč          

Jiné rozměry jsou možné, pro individuální kalkulaci pošlete prosím  půdorysný rozměr, výšku vjezdu,

 typ vrat (dvoukřídlá,/výklopná), sklon střechy (sedlová/plochá) a povrchovou úpravu (pozink/barva)

Ceny jsou uvedeny bez dopravy, bez montáže a bez DPH. Dopravu na místo určení a montáž jsme schopni zajistit

Bude li garáž   realizována  s montáží u RD s podlahovou plochou  do 350 m2, bude dodávka účtována  s 15% DPH

Vrata Vrata

Rámové plechové garáže - sklady  z trapézového plechu

Střecha

Plochá se sklonem dozadu Sedlová
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Tel.:       602 358120, 608 060664

Garáže UN jsou lehké, nezateplené garáže montované ze stěnových dílců (0,5 mm silný pozinkovaný trapézový plech, 
montovaný na ocelový rám z úhelníků 30x30x3), střechy ( pultová nebo sedlová) a vrat. Jednotlivé rámové díly jsou spojeny 
pomocí šroubů. Garáže je možné objednat s dvoukřídlými nebo výklopnými vraty ( svisle orientovaný trapézový plech) 
a s plochou nebo sedlovou střechou.
Barvu vnějších stěn a vrat je možné vybrat z několika barevných odstínů nebo je možné garáž objednat v základním zinkovém 
provedení. Nosný rám garáže je opatřen základovou barvou a doporučujeme ho po montáži natřít krycí barvou. Pozinkované 
trapézové plechy není nutné natírat.
Garáže je nutné stavět na pevný rovný podklad - betonovou desku, zámkovou dlažbu, obvodový betonový pás apod. Rozměry 
zpevněného podkladu musí půdorysně přesahovat rozměry garáže.
V případě zájmu jsme schopni nabídnout dodávku včetně montáže.Pro montáž není nutná žádná mechanizace a proto je tento typ 
garáží vhodný i pro místa s omezeným přístupem. Výrobní technologie umožňuje téměř libovolnopu úpravu - změna výšky, 
šířky,délky, sklonu střechy apod. Jediným limitem je šířka, která nemůže u jednoho samostatného boxu přesáhnout 800 cm. 
Maximální hloubka garáže s plochou střechou je 750 cm.  Širší garáže (haly, sklady apod) je možné sestavit z několika 
samostatných boxů, postavených v řadě.


