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Věc:   Cenová kalkulace  elektromechanický zámek ABLOY EL 460   
      
Pro:  
Funkce 
Stisknutím aktivované nebo panikové kliky je závora zatažena do těla 
zámku a následně odblokována střelka. 
Po uzavření dveří se zámek automaticky uzamkne – vysune se 
závora a zablokuje se střelka. 
Zámek je vždy možné odemknout cylindrickou vložkou z obou 
stran dveří nebo stiskem kliky ze strany, kde je aktivní paniková 
funkce = nouzový východ 
Abloy EL460 - elektromechanický samozamykací zámek 
                     - určený pro profilové dveře 
                     - rozteč 92mm 
Kování - klika/klika 
Backset – 30,35,40,45mm 
Použití 
Pro vnitřní i venkovní dveře 
Klika zámku muže být ovládána výstupním kontaktem ze čtečky karet, klávesnice, 
tlačítkem, apod. 
Určen pro vstupní, únikové, požární i průchodové dveře – volitelná funkce zámku, viz. 
„Nastavení zámku“. 
Lze použít do požárně odolných dveří – režim „fail-safe“ – zámek je bez napájení 
oboustranně prostupný, tzn. z vnitřní strany paniková funkce a z vnější možnost zásahu 
Bezpečnostní třída 3 – Trezor Test, stupen utajení „T“ – NBÚ. 
 
 
 

popis položky / rozsah prací kusů jednotková cena

1 ABLOY EL460/35/24 1 11 390,00
2 Kování ROSTEX BK 807 nerez mat, madlo 1 1 579,00
3 Kabelová průchodka ABLOY 1 649,00 Kč
4 Dělený čtyčhran 1 290,00 Kč
5 Kabel ABLOY 6m 1 750,00 Kč
6 Protiplech ABLOY EA324 1 420,00 Kč
7 instalace zámku a kování 1 2 500,00 Kč
8 elektropráce 1 3 500,00 Kč
9 Doprava Praha 1 390,00 Kč
10 0 0,00 Kč

0 0,00 Kč
Celkem cena dodávky včetně montáže (bez DPH) 1 21 468,00 Kč         

Celkem cena dodávky včetně montáže (s DPH 15%) 1 24 688,20 Kč         
 
Dodavatel si vyhrazuje práva na úpravu ceny díla po vlastním zaměření, prohlídce díla, 
stavby. Všechna zařízení nebo služby jmenovitě neuvedené v naší nabídce nejsou její 
součástí. Případné dotazy volejte na tel. 222 522 077, 774 568 883 
Platnost cenové nabídky 3 měsíce. 
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