KOTE, spol. s r.o.
Vatín 12
591 01 Žďár nad Sázavou
Stanislav Přívětivý
telefon: 566 630 012
mobil: 606 630 010

Skříně a dvířka pro hlavní uzávěr plynu, regulátor a
plynoměr
Platnost tohoto ceníku je od 1. května 2021.
Skříně slouží k umístění a ukotvení hlavního uzávěru plynu – tzv. HUP, plynoměru a regulátoru
a k jejich ochraně před nepříznivými povětrnostními vlivy. Dvířka skříně jsou zároveň zabezpečena
vhodným typem zámku před neoprávněným zásahem nepovolanou osobou do zabudovaných plynových
armatur. Používají se na přívodu plynu do rodinných domků, bytovek, malých provozoven, dílen apod.
Barva standardně vyráběných skříní je světle šedá (odstín dle RAL 7035), po předchozí dohodě mohou
být dodány skříně bílé.

Typ M:
Skříň typu M je určena pouze pro montáž HUP.
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Cena: 2.060,- Kč + DPH (21%)
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Typ S:
Skříň typu S je určena k montáži na podezdívku (sokl)
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vysoký minimálně 30 cm nad okolním terénem.
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Cena: 2.890,- Kč + DPH (21%)

Typ V:
Skříň typu V je určena pro umístění na volném
prostranství, a to na úrovni okolního terénu.
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Cena: 3.350,- Kč + DPH (21%)
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Typ S-DUO:
Skříň typu S-DUO je určena k montáži na podezdívku
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(sokl) vysoký minimálně 30 cm nad okolním terénem a
umožňuje montáž dvou samostatných kompletů pro
napojení např. dvou bytových jednotek. Tato skříň
typově vychází ze skříně S.
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Cena: 4.070,- Kč + DPH (21%)
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Typ V-DUO:
Skříň typu V-DUO je určena pro umístění na volném
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prostranství na úrovni okolního terénu a umožňuje
montáž dvou samostatných kompletů pro napojení
např. dvou bytových jednotek. Tato skříň typově
vychází ze skříně V.
Cena: 4.670,- Kč + DPH (21%)
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Typ MD:
Dvířka MD jsou určena k zakrytí např. výklenku ve zdi, v
pilíři apod. („malá dvířka s rámečkem“)
Cena: 690,- Kč + DPH (21%)

Typ VD:
Dvířka VD jsou určena k zakrytí např. výklenku ve zdi, v
pilíři apod. („dvířka s rámečkem“)
Cena: 1.110,- Kč + DPH (21%)

Typ VD-DUO
Dvířka VD-DUO je určena k zakrytí např. výklenku ve zdi,
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v pilíři apod. a umožňují montáž dvou samostatných
620

kompletů pro napojení např. dvou bytových jednotek.
(„dvojitá dvířka s rámečkem“)
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Cena: 1.900,- Kč + DPH (21%)

Skříně jsou vyrobeny ohýbáním a svařováním z hladkých konstrukčních desek z tvrdého
extrudovaného PVC obchodní značky „MEDUR“. Tento materiál je odolný proti povětrnostním vlivům, je
stabilní vůči UV záření, je barevně stálý a odolný proti nárazům i za nízkých teplot. Materiál je zařazen
do stupně hořlavosti „B“ dle normy ČSN 73 0862.
Montáž skříní typu M, S, V, S-DUO a V-DUO spočívá v jejím přišroubování pomocí čtyř vrutů
k předem připraveným základům. V těchto základech již musí být vyvedeny trubky přívodu a odvodu
plynu. Jako montážní základy slouží například betonový sokl o doporučeném půdorysu pro daný typ
skříně. Na levé vnitřní (boční) stěně, případně na zadní stěně je v příslušné výšce přivařena deska se
šrouby a maticemi pro upevnění držáku plynových armatur. Montáž dvířek typu MD, VD a VD-DUO se
provede přišroubováním čtyřmi vruty za boční lišty do bočních stěn příslušného výklenku.
Součástí dodávky skříně je i klička k zámku dveří.
Záruční doba na skříně je stanovena na 24 měsíců od data prodeje.

