
 

Ceny jsou bez DPH. Ceny neobsahují montáž a dopravu. 

                                                         

 

POHONY PRO BRÁNY A GARÁŽOVÁ VRATA 

Bránové pohony – posuvné a samonosné brány 

 

Pohon  Lineamatic 3 - pro posuvné a samonosné vjezdové brány do max. hmotnosti   

                                       250 kg a max.šířce 6m.  

 

 

 

 

8.930,- Kč 

Základní sada za tuto cenu obsahuje :  

Pohon Lineamatic 3, 24V, do 250 kg včetně elektronické digitální jednotky 

1x ovládač HS 5 BS (BiSecur) 

4m hřeben (do šířky brány-vjezd 3,5m)  

Příplatky : 

Set : Bezpečnostní fotozávora a signalizační maják ….. + 1.880,- Kč 

hřeben navíc ( u bran větší šířky ) ……………………………      + 249,- Kč/m 

(nylonový s ocelovou výztuhou, úchytky směrem dolů, cena za 1m) 

Dálkový vysílač navíc (2-kanálové, 4-kanálové)    ………………  cena od 820,- Kč / ks 

 

 



 

Ceny jsou bez DPH. Ceny neobsahují montáž a dopravu. 

 

                                                         

 

Bránové pohony – křídlové brány  

         Pohon  Rotamatic 3 - pro 2 křídlé vjezdové otočné brány, do váhy max. 220 kg / křídlo  

                                               a šířce max. 2,5m / křídlo. 

                                               Max. výplň brány do 70% plochy !  

 

 
    

14.700,- Kč 

 

Základní sada za tuto cenu obsahuje :  

2x pohon Rotamatic, 24V, do 220 kg kg / 2,5m-křídlo 

Řídící elektronická jednotka v PVC mont.boxu 

1x ovládač HS 5 BS (BiSecur) 

 

Příplatky : 

Set : Bezpečnostní fotozávora a signalizační maják ….. + 1.988,- Kč 

Dálkový vysílač navíc (2-kanálové, 4-kanálové)    ………………  cena od 820,- Kč / ks 

 

Od šířky křídla 2m a u vrat s plnou výplní je doporučován elektrický vratový podlahový zámek. 

Cena  3.990,-  

 

 



 

Ceny jsou bez DPH. Ceny neobsahují montáž a dopravu. 

 
 

                                                         

 

Pohony pro garážová vrata  

 
Pohon  Promatic  - pro výklopná a sekční vrata do max.plochy vrat 10m  

Pohon  Supramatic / E - pro výklopná a sekční vrata do max.plochy vrat 15m 

 

Promatic BS                                       Supramatic E-BS 

 

7.490,- Kč                       9.980,- Kč 

Pohon Promatic, 230V                       Pohon Supramatic / E, 230V 
+ Vodící dráha s kevlarovým řemenem 

Do výšky vrat 2125mm                                     Do výšky vrat 3000mm 

1x ovládač HSE 2 BS (BiSecur)                          1x ovládač HS 5 BS (BiSecur) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ceny jsou bez DPH. Ceny neobsahují montáž a dopravu. 

 

Dálkové ovládače  

                                  

HSE 2 BS v provedení černý (bílý) lak                             HS 4 BS v provedení černý lak 

820,-/ks Kč 

 

 

Dodavatel si vyhrazuje právo na změny cen a provedení.                                                                                                          

Vždy si vyžádejte závaznou cenovou nabídku dle aktuálního stavu. 


