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CENÍK OCELOVÝCH VRAT 2/2021
platnost od 17.5.2021

Evid.č.: ZVV 02-21

Typ vrat - VOTO (dvoukřídlá) - bez deklarovaného součinitele prostupu tepla

Typ - rozměr (š x v) mm MJ KD

Hmotnost 

kg/MJ Cena/MJ 

VOTO.j - 2000x2000 D - dvoukřídlá ks ZV 125 13 510 Kč

VOTO.j - 2500x2000 D - dvoukřídlá ks ZV 151 16 790 Kč

VOTO.j - 2500x2500 D - dvoukřídlá ks ZV 176 18 870 Kč

VOTO.j - 3000x2500 D - dvoukřídlá ks ZV 199 21 400 Kč

VOTO.j - 3000x3000 D - dvoukřídlá ks ZV 230 21 950 Kč

Typ - rozměr (š x v) mm MJ KD

Hmotnost 

kg/MJ Cena/MJ 

VOTO.d - 2000x2000 D - dvoukřídlá ks ZV 143 15 930 Kč

VOTO.d - 2500x2000 D - dvoukřídlá ks ZV 173 19 810 Kč

VOTO.d - 2500x2500 D - dvoukřídlá ks ZV 252 22 870 Kč

VOTO.d - 3000x2500 D - dvoukřídlá ks ZV 291 24 780 Kč

VOTO.d - 3000x3000 D - dvoukřídlá ks ZV 338 27 730 Kč

Typ - rozměr (š x v) mm MJ KD

Hmotnost 

kg/MJ Cena/MJ 

VOTO.z - 2000x2000 D - dvoukřídlá ks ZV 150 17 450 Kč

VOTO.z - 2500x2000 D - dvoukřídlá ks ZV 182 21 650 Kč

VOTO.z - 2500x2500 D - dvoukřídlá ks ZV 264 25 320 Kč

VOTO.z - 3000x2500 D - dvoukřídlá ks ZV 305 27 680 Kč

VOTO.z - 3000x3000 D - dvoukřídlá ks ZV 356 30 760 Kč

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

Specifikace provedení a dodávek vrat :

VOTO.j - jednostranně opláštěná

VOTO.d - oboustranně opláštěná

VOTO.z - oboustranně opláštěná s vnitřní izolační výplní a profilovým těsněním osazeným 

               v obvodovém rámu

Uvedené ceny odpovídají tomuto provedení : vrata jsou dvoukřídlá, s otočnými křídly, včetně

úhelníkového rámu (zárubně). Standardně je křídlo do rámu upevněno zavíracím mechanismem

Bascules, druhé křídlo je otevíravé se zámkem a klikou. Vrata musí být vybavena zarážkami

proti samovolnému zavření křídel, zarážky nejsou v ceně vrat vzhledem k různým možnostem

řešení, dílčí řešení se stanoví při přijetí objednávky. Vrata jsou v "hladkém" provedení a v povrchové

úpravě - nátěr základní barvou. Součástí ceny vrat pro uvedené provedení je vložkový zámek. 

Zakázkově lze dodat vrata ve vzhledovém provedení, kdy je exteriérová strana prolisován do podoby

"psaníčka", s dveřmi pro průchod pěších osob, v provedení s průzory v křídlech (z polykarbonátu).

Rám vrat je z úhelníku, křídla jsou zapuštěna do rámu. Vrata lze osadit do stavebního otvoru

různými způsoby - viz. Katalog, ceny vrat odpovídají způsobu osazení 1 a 2.

Kromě uvedených rozměrů vrat vyrábíme též vrata atypických rozměrů a provedení, možné je i dodání 

s finální povrchovu úpravou v odstínu dle RAL - cena se stanoví formou cenové nabídky.

V ceně vrat VOTO.j, VOTO.d i VOTO.z jsou sklopné stavěče křídel pro zafixování křídel v otevřené poloze

V ceně vrat VOTO.z je též úprava obvodového rámu pro osazení profilového těsnění.

Bližší informace - viz platné OTP a Katalogy výrobků na www.montkov.cz 

nebo na tel. 466 768 257

Pozn.: KD - kód dostupnosti, ZV - zakázková výroba, není skladem

OBJEDNÁVKY -  e-mail: objednavky-dvere@montkov.cz 

Informace k vyřizování objednávek : tel.: 466 768 264, 466 768 257, 259
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CENÍK OCELOVÝCH VRAT 2/2021
platnost od 17.5.2021

Evid.č.: ZVJ 02-21

Typ vrat - JOTO.ptm (dvoukřídlá) - s deklarovaným součinitelem 

  prostupu tepla Uw = 1,4 W/(m
2
K) 

Typ - rozměr (š x v) mm MJ KD

Hmotnost 

kg/MJ Cena/MJ 

JOTO.ptm - 2000x2000 D - dvoukřídlá ks ZV 160 60 600 Kč

JOTO.ptm - 2500x2500 D - dvoukřídlá ks ZV 237 79 400 Kč

JOTO.ptm - 3000x3000 D - dvoukřídlá ks ZV 328 109 900 Kč

JOTO.ptm - 3500x3500 D - dvoukřídlá ks ZV 415 139 100 Kč

JOTO.ptm - 4000x4000 D - dvoukřídlá ks ZV 532 168 900 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. 

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.

Součástí ceny vrat je štítové kování s cylindrickou vložkou a klíči (speciální do úzkých profilů).

V případě požadavku na doložení atestu součinitele prostupu tepla je nutno dořešit utěsnění spáry

mezi spodní hranou vratového křídla a podlahou (s ohledem na stavební řešení) - např. prahovou

lištou s těsněním nebo integrovanou padací lištou (obojí je za příplatek).

Pro rozměry vrat nad 3x3 m doporučuje výrobce vrata s integrovanými dveřmi pro průchod osob (není

nutné vždy otevírat celá vrata).

Vrata typu JOTO nejsou skladem, vyrábí se na zakázku. 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, ZV - zakázková výroba, není skladem

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 Vyšehněvice č.10, Rohovládova Bělá
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CENÍK OCELOVÝCH VRAT 2/2021
platnost od 17.5.2021

Evid.č.: ZVJ 02-21

Typ vrat - JOTO-HI.ptm (dvoukřídlá) - s deklarovaným součinitelem 

  prostupu tepla Uw = 1,1 W/(m
2
K) 

Typ - rozměr (š x v) mm MJ KD

Hmotnost 

kg/MJ Cena/MJ 

JOTO-HI.ptm - 2000x2000 D - dvoukřídlá ks ZV 167 69 400 Kč

JOTO-HI.ptm - 2500x2500 D - dvoukřídlá ks ZV 247 91 100 Kč

JOTO-HI.ptm - 3000x3000 D - dvoukřídlá ks ZV 342 122 600 Kč

JOTO-HI.ptm - 3500x3500 D - dvoukřídlá ks ZV 436 155 300 Kč

JOTO-HI.ptm - 4000x4000 D - dvoukřídlá ks ZV 554 187 500 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. 

Na obou křídlech jsou návarové panty. Ceny vrat jsou s nátěrem základní barvou. Za příplatek 

je možné dodání i s finální povrchovou úpravou v odstínu dle RAL (stanovuje se formou cenové nabídky).

V uvedených parametrech je též možné umístit do vratového křídla integrované jednokřídlé dveře.

Součástí ceny vrat je štítové kování s cylindrickou vložkou a klíči (speciální do úzkých profilů).

V případě požadavku na doložení atestu součinitele prostupu tepla je nutno dořešit utěsnění spáry

mezi spodní hranou vratového křídla a podlahou (s ohledem na stavební řešení) - např. prahovou

lištou s těsněním nebo integrovanou padací lištou (obojí je za příplatek).

Pro rozměry vrat nad 3x3 m doporučuje výrobce vrata s integrovanými dveřmi pro průchod osob (není

nutné vždy otevírat celá vrata).

Vrata typu JOTO nejsou skladem, vyrábí se na zakázku. 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, ZV - zakázková výroba, není skladem

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 Vyšehněvice č.10, Rohovládova Bělá
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