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CENÍK OCELOVÝCH VRAT platnost od 1.4.2019

Evid.č.: ZVJ 0119

Typ vrat - JOTO.ptm (dvouk řídlá) - s deklarovaným sou činitelem 
  prostupu tepla U w = 1,4 W/(m2K) 

Typ - rozměr (š x v) mm MJ KD Cena/MJ 

JOTO.ptm - 2000x2000 D - dvoukřídlá ks TZ 54170 Kč

JOTO.ptm - 2500x2500 D - dvoukřídlá ks TZ 68500 Kč

JOTO.ptm - 3000x3000 D - dvoukřídlá ks TZ 91450 Kč

JOTO.ptm - 3500x3500 D - dvoukřídlá ks TZ 105430 Kč

JOTO.ptm - 4000x4000 D - dvoukřídlá ks TZ 122740 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH, bez montáže, bez dopravy  - EXW výrobní provozovna

Specifikace provedení a dodávek vrat :
JOTO.ptm - oboustranně opláštěná s vnitřní izolační výplní, s plnými křídly a zdvojeným profilovým 
                     těsněním osazeným v křídlech i v obvodovém rámu

Uvedené ceny odpovídají tomuto provedení : vrata jsou dvoukřídlá, s otočnými křídly, ze systémových
profilů JANSEN (typ Janisol - s přerušeným tepelným mostem, dvoukomorový), se systémovým
rámem s dvojitým obvodovým těsněním, opláštěná hladkými kazetami zhotovenými z plechu  
s izolační výplní (minerální vata tl. 40 mm). Otevíravé křídlo je vybaveno zadlabacím zámkem na 
cylindrickou vložku, pevné křídlo je vybaveno rozvorovým mechanismem Bascules. Křídla jsou vybavena 
sklopnými stavěči pro zafixování křídla v otevřené poloze. Křídla jsou rovněž vybavena padacími
lištami integrovanými ve spodní části křídel, které utěsňují spáru mezi podlahou a křídlem po jeho
zavření. Na obou křídlech jsou návarové panty. Ceny vrat jsou s nátěrem základním barvou. Za příplatek 
je možné dodání i s finální povrchovou úpravavo v odstínu dle RAL (stanovuje se formou cenové nabídky).
V uvedených parametrech je též možné umístit do vratového křídla integrované jednokřídlé dveře.

Kromě uvedených rozměrů vrat vyrábíme též vrata atypických rozměrů a provedení (např. s průzory 
v křídlech - z polykarbonátu). 

Bližší technické a obchodní informace - viz. aktuální OTPP a Katalogy výrobků na www.montkov.cz
nebo na tel. 466 768 257

Pozn.: KD - kód dostupnosti, tj. TZ - typová zakázková položka

OBJEDNÁVKY -  e-mail: objednavky-dvere@montkov.cz
Informace k vyřizování objednávek : tel.: 466 768 264, 466 768 257

Expedice : MONTKOV, spol. s r.o. - provozovna Vyšeh něvice č.10, Rohovládova B ělá
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MONTKOV, spol. s r.o.
Vyšehn ěvice 10, 533 41 Lázn ě Bohdane č
www.montkov.cz info@montkov.cz

CENÍK OCELOVÝCH VRAT platnost od 1.4.2019

Evid.č.: ZVJ 0119

Typ vrat - JOTO-HI.ptm (dvouk řídlá) - s deklarovaným sou činitelem 
  prostupu tepla U w = 1,1 W/(m2K) 

Typ - rozměr (š x v) mm MJ KD Cena/MJ 

JOTO-HI.ptm - 2000x2000 D - dvoukřídlá ks TZ 59250 Kč

JOTO-HI.ptm - 2500x2500 D - dvoukřídlá ks TZ 75250 Kč

JOTO-HI.ptm - 3000x3000 D - dvoukřídlá ks TZ 100280 Kč

JOTO-HI.ptm - 3500x3500 D - dvoukřídlá ks TZ 115560 Kč

JOTO-HI.ptm - 4000x4000 D - dvoukřídlá ks TZ 135140 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH, bez montáže, bez dopravy  - EXW výrobní provozovna

Specifikace provedení a dodávek vrat :
JOTO-HI.ptm - oboustranně opláštěná s vnitřní izolační výplní, s plnými křídly a zdvojeným profilovým 
                         těsněním osazeným v křídlech i v obvodovém rámu

Uvedené ceny odpovídají tomuto provedení : vrata jsou dvoukřídlá, s otočnými křídly, ze systémových
profilů JANSEN (typ Janisol HI - s přerušeným tepelným mostem, tříkomorový), se systémovým
rámem s dvojitým obvodovým těsněním, opláštěná hladkými kazetami zhotovenými z plechu  
s izolační výplní (minerální vata tl. 50 mm). Otevíravé křídlo je vybaveno zadlabacím zámkem na 
cylindrickou vložku, pevné křídlo je vybaveno rozvorovým mechanismem Bascules. Křídla jsou vybavena 
sklopnými stavěči pro zafixování křídla v otevřené poloze. Křídla jsou rovněž vybavena padacími
lištami integrovanými ve spodní části křídel, které utěsňují spáru mezi podlahou a křídlem po jeho
zavření. Na obou křídlech jsou návarové panty. Ceny vrat jsou s nátěrem základní barvou. Za příplatek 
je možné dodání i s finální povrchovou úpravavo v odstínu dle RAL (stanovuje se formou cenové nabídky).
V uvedených parametrech je též možné umístit do vratového křídla integrované jednokřídlé dveře.

Kromě uvedených rozměrů vrat vyrábíme též vrata atypických rozměrů a provedení (např. s průzory 
v křídlech - z polykarbonátu). 

Bližší technické a obchodní informace - viz. aktuální OTPP a Katalogy výrobků na www.montkov.cz
nebo na tel. 466 768 257

Pozn.: Kód = Z - zakázková položka

OBJEDNÁVKY -  e-mail: objednavky-dvere@montkov.cz 
Informace k vyřizování objednávek : tel.: 466 768 264, 466 768 257

Expedice : MONTKOV, spol. s r.o. - provozovna Vyšeh něvice č.10, Rohovládova B ělá
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