CENÍK PEVNÝCH MŘÍŽÍ
Platný od 1.9.2008 do odvolání
Ceny bez DPH
Surové provedení (bez povrchové úpravy)
Typ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Cena do 0,5 1080,- 1120,- 1210,- 1120,- 1230,- 1200,- 2230,- 2190,- 2220,m2/ za 1 ks
Cena od 0,5 1390,- 1490,- 1630,- 1490,- 1630,- 1620,- 2970,- 2920,- 2770,do1m2/za 1
ks
1740,- 1860,- 2050,- 1860,- 2050,- 2000,- 3670,- 3640,- 3690,Cena nad1
m2/ za1 ks
Uvedené ceny jsou bez DPH, dopravy, montáže a kotevní techniky
Cena montáže 500-1500 Kč za 1 ks mříže dle velikosti a složitosti montáže
Povrchová úprava - lakování práškovou barvou za 1m2 = 780,- Kč
- nátěr základní barvou za 1m2 = 400,- Kč
- žárový zinek 1m2 = 900,- Kč + doprava do zinkovný 1000,- Kč
Lakovna neposkytuje záruku na svařované mříže bez zinkového základu.
Mříže otevírací (katry)
Rám jackl 40x40x2 mm
Cena se vpočítává dle tabulky pevných mříží + příplatek za povrchovou úpravu (jeli
objednán) + příplatek za provedení mříže otevírací - rám, úprava pro osazení zámku (zámek
není součástí dodávky), varné krytí vložky, pantů, klapačky a kotvících otvorů v rámu.
U dvoukřídlých mříží nutno připočítat zástrče pro druhé křídlo.
Příplatek otevíracích mříží:

Do 1 m2
1 až 2 m2
2 až 3 m2

jednokřídlá
dvoukřídlá
Jednokřídlá
dvoukřídlá
Jednokřídlá
dvoukřídlá

Bez povrchové
úpravy
1350,2030,2430,3100,3380,4190,-

Včetně povrchové
úpravy
2160,2840,4050,4730,5400,6620,-

Kotvící prvky – cena dle složitosti provedení: plochá patka – 70,- Kč za 1ks
předsazená patka – 140,- Kč
podložení mříže 140,- až 280,- kč za 1m
podložení v délce

Příplatek za oplechování křídla u otevíracích mříží - 1700 Kč /1str.
Příplatek za rozvorový systém CISA a zámkovou vložku u otevíracích mříží.
Rozvor. systém CISA

670 Kč

Plastové
Kotvy Tre zorové ocelové
Trez orové nerezové
Př ivař ení na ocelové trny

20 Kč/ks
50-60 Kč/ks
75 Kč/ks
45 Kč/ks

Dále se k jedné zakázce připočítává položka režijní náklady – položka na dopravu a drobný
montážní materiál
Pro Prahu
Mimo
Prahu

200-500 Kč
9 Kč/km

DPH
je účtováno dle platného znění zákona o DPH, tj. dodávka a instalace do objektů určených
k bydlení 10%, pro ostatní objekty 20%.

