Ceník klientských změn

030

hrubá stavba

Položka

Popis

Jednotka

Cena

Vnitřní příčky - další příčka z další příčka z cihelných tvárnic 115 mm včetně omítky a malby
cihelných tvárnic 115 mm

m2

1 140,00 Kč

Vnitřní příčky - další příčka z další příčka z tvárnic YTONG do 100 mm včetně omítky a malby
tvárnic YTONG do 100 mm

m2

1 190,00 Kč

Vnitřní příčky - další SDK
příčka 100 mm

další sádrokartonová příčka 100 mm včetně malby

m2

850,00 Kč

Vnitřní příčky - osazení
překladu délky nad 2 m

Osazení překladu délky nad 2 m (bez dodávky překladu)

ks

390,00 Kč

Vnitřní příčky - osazení
překladu do délky 2 m

Osazení překladu do max. délky 2 m (bez dodávky překladu)

ks

290,00 Kč

Vnitřní příčky - pouzdro pro Dodávka a montáž plechového pouzdra JAP KOMFORT určeného pro
zasouvácí dveře zabudování do stěny umožňující zasouvání dvoukřídlých dveří (výška
dvoukřídlé
1970mm, do šíře 1650mm) přímo do příčky.

ks

12 950,00 Kč

Vnitřní příčky - pouzdro pro Dodávka a montáž plechového pouzdra JAP STANDARD určeného pro
zasouvácí dveře zabudování do stěny umožňující zasouvání jednokřídlých dveří (výška
jednokřídlé
1970mm, do šíře 800mm) přímo do příčky.

ks

7 890,00 Kč

Vnitřní příčky - příplatek za
nestandardní šířku JAP
KOMFORT

Příplatek za každých dalších započatých 100mm šířky pouzdra nad šířku
1650mm u dvoukřídlých dveří.

ks

880,00 Kč

Vnitřní příčky - příplatek za
nestandardní šířku JAP
STANDARD

Příplatek za každých dalších započatých 100mm šířky pouzdra nad šířku
800mm u jednokřídlých dveří.

ks

410,00 Kč

Vnitřní příčky - příplatek za
pouzdro nestandardní
výšky

Příplatek za dodávku a montáž pouzdra jiné výšky než 1970mm.

ks

2 100,00 Kč

Vnitřní příčky - příplatek za
synchronizovaný pojezd
JAP KOMFORT

Příplatek za synchronizovaný pojezd u dvoukřídlých dveří.

ks

790,00 Kč

Vnitřní příčky - příplatek za
změnu materiálu
SDK-cihelné tvárnice

Změna příčky z SDK (100 mm) na příčku z cihelných tvárnic (115 mm).

m2

300,00 Kč

Vnitřní příčky - příplatek za
změnu materiálu
SDK-YTONG

Změna příčky z SDK (100 mm) na příčku z tvárnic YTONG (100 mm).

m2

350,00 Kč

Vnitřní příčky - styk příček
svírajících jiný než pravý
úhel

Příplatek za provedené jednoho spojení mezi dvěma sousedními
zděnými příčkami, kdy je úhel mezi nimi odlišný od 90°, 180° nebo 270°.

ks

890,00 Kč

090

práce po dokončení hrubé stavby

Položka

Popis

Hodinová sazba

Hodinová sazba za práci dělníka pro individuální změny (elektro, ZTI,
zedník, topenář, atd.), účtováno po 1/2 hodinách.

Jednotka
hod

Cena
350,00 Kč

Ceník klientských změn

720

rozvody vody a odpadů

Položka

Popis

Připojení pračky - montáž
samostatného sifonu pro
pračku/myčku

Osazení a zapravení pračkového sifonu nebo samostatného sifonu pro
myčku nádobí, připojení na odpadní připojovací potrubí. (nezahrnuje
dodávku sifonu).

ks

150,00 Kč

Připojovací odpadní
potrubí - montáž
předstěnového modulu
pro bidet

Osazení a napojení předstěnového modulu pro závěsný bidet;
nezahrnuje dodávku modulu.

ks

850,00 Kč

Připojovací odpadní
potrubí - montáž
předstěnového modulu
pro WC

Osazení a napojení předstěnového modulu pro závěsné WC včetně
montáže ovládacího tlačítka; nezahrnuje dodávku modulu.

ks

950,00 Kč

Připojovací odpadní
potrubí - rozvody pro další
WC (do 2,5 m od šachty)

Dodávka a montáž plastového odpadního potrubí a plastového
ks
vodovodního potrubí v trubicové izolaci (jen studená voda) pro další WC
ve vzdálenosti do 2,5 m od instalační šachty požadovaný nad rámec
standardního vybavení, a to včetně odboček potrubí, vyvedení a
upevnění vyústek a provedení zkoušek (nezahrnuje dodávku ani montáž
zařizovacího předmětu ani vyvedení rohových kohoutů).

2 190,00 Kč

Rozvody vody - nezámrzný Dodávka a montáž nezámrzného zahradního ventilu včetně přívodu
zahradní ventil na terasu
vody

Jednotka

soub

Cena

4 330,00 Kč

Rozvody vody - rozvody
pro další zařizovací
předmět (i teplá)

Dodávka a montáž plastového odpadního potrubí a plastového
ks
vodovodního potrubí v trubicové izolaci (teplá i studená voda) pro
zařizovací předmět požadovaný nad rámec standardního vybavení, a to
včetně odboček potrubí, vyvedení a upevnění vyústek a provedení
zkoušek (nezahrnuje dodávku ani montáž zařizovacího předmětu ani
vyvedení rohových kohoutů).

2 990,00 Kč

Rozvody vody - rozvody
pro další zařizovací
předmět (jen studená)

Dodávka a montáž plastového odpadního potrubí a plastového
ks
vodovodního potrubí v trubicové izolaci (jen studená voda) pro
zařizovací předmět požadovaný nad rámec standardního vybavení, a to
včetně odboček potrubí, vyvedení a upevnění vyústek a provedení
zkoušek (nezahrnuje dodávku ani montáž zařizovacího předmětu ani
vyvedení rohových kohoutů).

1 990,00 Kč

Rozvody vody - vývody
vody ukončeny jen
"roháčky"

Ukončení přívodu vody jen rohovými kohouty umožňujícími pozdější
instalaci zařizovacího předmětu a připojení stojánkové baterie
(Použitelné např. pokud si klient sám dodává koupelnový nábytek s
vestavěným umyvadlem, jehož připojení si po kolaudaci zajistí sám).

ks

330,00 Kč

Ceník klientských změn

725

koupelnové studio - zařizovací předměty

Položka

Popis

Jednotka

Cena

Baterie - montáž nástěnné Osazení běžné nástěnné baterie (např. pro vanu, sprchu popř.
baterie (vana, sprcha,
umyvadlo), připojení na rozvod vody (nezahrnuje dodávku baterie).
umyvadlo)

ks

350,00 Kč

Baterie - montáž
stojánkové baterie
(umyvadlo, bidet, dřez)

Osazení běžné stojánkové baterie (např. pro umyvadlo, bidet, dřez
apd.), osazení rohových kohoutů, připojení na rozvod vody (nezahrnuje
dodávku baterie).

ks

250,00 Kč

Baterie - montáž zápustné
podomítkové baterie

Osazení zápustné podomítkové baterie (např. pro sprchu, popř.
umyvadlo) včetně stavebního zapravení, připojení na rozvod vody.

ks

950,00 Kč

Koupelnový nábytek montáž koupelnového
nábytku - doplňky

Montáž a kompletace koupelnového nábytku včetně dopravy na
stavbu (nezahrnuje dodávku).

ks

150,00 Kč

Koupelnový nábytek montáž koupelnového
nábytku - skříňka pod
umyvadlo

Montáž a kompletace koupelnového nábytku včetně dopravy na
stavbu (nezahrnuje dodávku).

ks

950,00 Kč

Koupelnový nábytek montáž koupelnového
nábytku - volně stojící

Montáž a kompletace koupelnového nábytku včetně dopravy na
stavbu (nezahrnuje dodávku).

ks

550,00 Kč

Koupelnový nábytek montáž koupelnového
nábytku - závěsná skříňka

Montáž a kompletace koupelnového nábytku včetně dopravy na
stavbu (nezahrnuje dodávku).

ks

750,00 Kč

Revizní dvířka zaobkládaná

Příplatek za protipožární revizní dvířka do obkladu (k ceně nutno
připočítat jejich zaobkládání).

ks

950,00 Kč

Sprchový set - montáž
běžné sprchové zástěny

Osazení běžné zástěny sprchového koutu (nezahrnuje montáž a
dodávku sprchové vaničky ani dodávku sprchové zástěny).

ks

1 500,00 Kč

Sprchový set - montáž
běžného masážního
sprchového panelu

Osazení běžného masážního sprchového panelu, připojení na přívod
teplé a studené vody (nezahrnuje dodávku).

ks

1 090,00 Kč

Sprchový set - montáž
sprchové vaničky

Připojení sprchové akrylátové vaničky, montáž zápachové uzávěrky a
připojení na odpadní připojovací potrubí (nezahrnuje dodávku).

ks

750,00 Kč

Sprchový set - montáž
sprchové vpusti do
obkládané vaničky

Montáž sprchové podlahové vpusti s kompaktní zápachovou uzávěrkou
do obkládané sprchové vaničky, připojení na odpadní potrubí
(nezahrnuje dodávku).

ks

590,00 Kč

Sprchový set - montáž
sprchového setu

Montáž sprchového setu.

ks

150,00 Kč

Umyvadlo - montáž
běžného keramického
umyvadla

montáž nástěnného keramického umyvadla, včetně montáže sifonu,
připojení na odpadní potrubí (nezahrnuje dodávku).

ks

630,00 Kč

Vana - montáž atypické
vany

Osazení akrylátové rohové, oválné nebo jinak tvarově atypické vany,
montáž vanového sifonu, připojení na odpadní připojovací potrubí
(nezahrnuje dodávku).

ks

1 290,00 Kč

Vana - montáž běžné
vanové zástěny

Osazení běžné sprchové zástěny u vany, zajištění vodotěsnosti na styku s
obkladem (nezahrnuje dodávku).

ks

1 190,00 Kč

ks

1 090,00 Kč

Vana - montáž běžné vany Osazení akrylátové vany klasického tvaru o rozměru maximálně 180x75

Ceník klientských změn

725

koupelnové studio - zařizovací předměty

Položka

Popis

Jednotka

Cena

cm, montáž vanového sifonu, připojení na odpadní potrubí (nezahrnuje
dodávku).
Vanová baterie - montáž
víceotvorové stojánkové
vanové baterie

Osazení a kompletace víceotvorové stojánkové vanové baterie,
připojení na rozvod teplé a studené vody (nezahrnuje dodávku baterie).

ks

880,00 Kč

WC - montáž volně
stojícího WC

Osazení a kompletace volně stojícího kombi WC nebo bidetu, připojení
na odpadní připojovací potrubí (nezahrnuje dodávku).

ks

760,00 Kč

WC - montáž závěsného
WC

Osazení a kompletace závěsného WC nebo bidetu včetně připojení na
rozvody vody a odpadů; nezahrnuje dodávku WC, bidetu ani
předstěnového instalačního prvku.

ks

590,00 Kč

WC - změna umístění WC

Příplatek za změnu umístění WC.

ks

490,00 Kč

730

ústřední vytápění

Položka

Popis

Jednotka

Cena

Otopná tělesa - el. topná
tyč bez regulace

Dodávka a montáž el. topné tyče do výkonu 1100W
a síťové vidlice s ručním spínačem (VS1 - bez regulace) jako příslušenství
k topnému žebříku.

soub

1 450,00 Kč

Otopná tělesa - el. topná
tyč s regulací

Dodávka a montáž el. topné tyče do výkonu 1100W
a elektrického regulátoru teploty (RE10A) jako příslušenství k topnému
žebříku.

soub

2 350,00 Kč

Otopná tělesa - montáž
dodatečného topného
tělesa

Montáž dodatečného topného tělesa včetně dodávky a montáže
termostatické hlavice a připojovacích ventilů (nezahrnuje dodávku
vlastního tělesa).

ks

850,00 Kč

Otopná tělesa - montáž
otopného žebříku

Montáž otopného žebříku včetně montáže termostatické hlavice a
připojovacích ventilů (nezahrnuje dodávku vlastního žebříku,
termostatické hlavice a připojovacích ventilů).

ks

750,00 Kč

Ceník klientských změn

740

elektro

Položka

Popis

Elektrické vytápění regulátor teploty digitální
(k topné rohoži)

Dodávka a montáž digitálního programovatelného regulátoru teploty
topné rohože s týdenními spínacími hodinami včetně instalační krabičky,
kabelu a provedení drážek pro uložení kabelu.

ks

2 420,00 Kč

Elektrické vytápění regulátor teploty
mechanický (k topné
rohoži)

Dodávka a montáž mechanického (analogového) regulátoru teploty
topné rohože včetně instalační krabičky, kabelu a provedení drážek pro
uložení kabelu.

ks

1 670,00 Kč

Elektrické vytápění - topná Dodávka a montáž elektrické topné rohože (V-SYSTEM) pro elektrické
rohož
podlahové přitápění.

m2

1 650,00 Kč

Ovladač/Snímač - snímač Dodávka a montáž snímače pohybu (design ABB TIME bílá).
pohybu

ks

1 820,00 Kč

Plastová rozvodnice příplatek za zapuštěnou
rozvodnici silnoproudu

ks

1 190,00 Kč

Světelný okruh - světelný el. Dodávka a montáž světelného el. okruhu včetně jističe, kabelu a
okruh
provedení drážek pro uložení kabelu (10A).

ks

2 390,00 Kč

Vypínač - tlačítko ř. 1/0 So

Dodávka a montáž tlačítka ř. 1/0 So (design ABB TIME bílá).

ks

290,00 Kč

Vypínač - tlačítko ř. 1/0 So
včetně kabelu

Dodávka a montáž tlačítka ř. 1/0 So (design ABB TIME bílá) včetně
kabelů, instalační krabičky a provedení drážek pro uložení kabelu.

ks

530,00 Kč

Vypínač - vypínač dvojitý ř. Dodávka a montáž dvojitého vypínače ř. 5.
5

ks

280,00 Kč

Vypínač - vypínač
jednoduchý ř. 1

ks

240,00 Kč

Vypínač - vypínač křížový ř. Dodávka a montáž křížového vypínače ř. 6.
6

ks

260,00 Kč

Vypínač - vypínač křížový ř. Dodávka a montáž křížového vypínače ř. 7.
7

ks

290,00 Kč

Vypínač - vypínač střídavý Dodávka a montáž střídavého dvojitého vypínače ř. 6+6.
dvojitý ř. 6+6

ks

320,00 Kč

Vývod pro sporák připojení varné desky - el.
vývod

Dodávka a montáž el. vývodu pro samostatnou varnou desku (400V),
včetně svorkovnice a pohyblivého přívodu v délce 2m.

ks

350,00 Kč

Vývod pro svítidlo - další
vývod pro el. svítidlo sériové zapojení

Dodávka a montáž kabelů do délky maximálně 3 m od předchozího
vývodu v sériovém zapojení a provedení drážek pro uložení kabelu.

ks

120,00 Kč

Vývod pro svítidlo - další
vývod pro el. svítidlo sériové zapojení

Dodávka a montáž kabelů do délky nad 3 m od předchozího vývodu v
sériovém zapojení a provedení drážek pro uložení kabelu.

ks

180,00 Kč

Vývod pro svítidlo - montáž Montáž jednoduchého stropního/nástěnného svítidla (neobsahuje
jednoduchého svítidla
samotné svítidlo).

ks

220,00 Kč

Vývod pro svítidlo - montáž Dodávka a montáž objímky včetně klasické žárovky (40-60W).
objímky a žárovky

ks

90,00 Kč

Vývod pro svítidlo - vývod
pro el. svítidlo

ks

330,00 Kč

Příplatek za zapuštěnou plastovou bytovou rozvodnici pro elektrické
jističe jednotlivých el. okruhů (nelze zasekat do akustické mezibytové
stěny).

Dodávka a montáž jednoduchého vypínače ř. 1.

Dodávka a montáž kabelů pro svítidlo včetně instalační krabičky a
provedení drážek pro uložení kabelu.

Jednotka

Cena

Ceník klientských změn

740

elektro

Položka

Popis

Vývod pro svítidlo - vývod
pro el. svítidlo ovl. z více
míst

Dodávka a montáž kabelů pro svítidlo s možností zapínání z více míst
včetně instalační krabičky a provedení drážek pro uložení kabelu.

ks

660,00 Kč

Zásuvka - el. zásuvka
ovládaná vypínačem

Dodávka a montáž zásuvky ovládané vypínačem v designu včetně
kabelů, instalačních krabiček a provedení drážek pro uložení kabelu.

ks

630,00 Kč

Zásuvka - příplatek za
dvojnásobnou zás. s ot.
dut.

Příplatek za změna jednoduché zásuvky na dvojnásobnou zásuvku s
otočenou dutinkou.

ks

40,00 Kč

Zásuvka - zásuvkový el.
vývod

Dodávka a montáž zásuvky.

ks

240,00 Kč

Zásuvka - zásuvkový el.
vývod dvojnásobný

Dodávka a montáž dvojnásobné zásuvky.

ks

280,00 Kč

Zásuvka - zásuvkový el.
Dodávka a montáž dvojnásobné zásuvky s otočenou dutinkou včetně
vývod dvojnásobný včetně kabelů, instalační krabičky a provedení drážek pro uložení kabelu.
kabelu

ks

460,00 Kč

Zásuvka - zásuvkový el.
vývod na terasu (IP43)

Dodávka a montáž zásuvky na terasu (IP43).

ks

340,00 Kč

Zásuvka - zásuvkový el.
vývod na terasu (IP43)
včetně kabelu

Dodávka a montáž zásuvky na terasu (IP43) včetně kabelů, instalační
krabičky a provedení drážek pro uložení kabelu.

ks

520,00 Kč

Zásuvka - zásuvkový el.
vývod včetně kabelu

Dodávka a montáž zásuvky včetně kabelů, instalační krabičky a
provedení drážek pro uložení kabelu.

ks

420,00 Kč

Zásuvkový okruh zásuvkový el. okruh (220V)

Dodávka a montáž el. zasuvkového okruhu včetně jističe, kabelu a
provedení drážek pro uložení kabelu (220V).

ks

2 490,00 Kč

Zásuvkový okruh zásuvkový el. okruh (400V)

Dodávka a montáž el. okruhu včetně jističe, kabelu a provedení drážek
pro uložení kabelu (400V).

ks

3 500,00 Kč

748

Jednotka

Cena

osvětlovací tělesa

Položka

Popis

Jednotka

Cena

Vnitřní svítidlo - ABB LED
orientační

Dodávka a montáž orientačního LED svítidla dodavatele ABB.

ks

490,00 Kč

Vnitřní svítidlo - bodovka
DELE AL-205-C/M včetně
LED

Dodávka a montáž bodového svítidla DELE AL-205-C/M s LED žárovkou
(barva ledově bílá nebo bílá).

ks

590,00 Kč

Vnitřní svítidlo - OSMONT
AURA 2

Dodávka a montáž svítidla (OSMONT AURA 2 - IN-22K52/042 2x60/2x23W), ks
průměr 280 mm.

612,00 Kč

Ceník klientských změn
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slaboproud

Položka

Popis

Jednotka

Cena

PC zásuvka - zásuvka RJ45 Dodávka a montáž dvojnásobné PC zásuvky RJ45, včetně kabelů,
dvojnásobná
instalační krabičky a provedení drážek pro uložení kabelu.

ks

1 490,00 Kč

Rozvodnice slaboproudu - Dodávka a montáž bytové podlahové rozvodnice (4 ks el. zásuvek a
rozvodnice bytová
datová RJ45 zásuvka).
podlahová

ks

5 000,00 Kč

Telefonní zásuvka telefonní zásuvka

Dodávka a montáž telefonní zásuvky včetně kabelů, instalační krabičky
a provedení drážek pro uložení kabelu.

ks

660,00 Kč

Trubkování slaboproudu trubkování pro rozvod
slaboprodu do 23 mm

Dodávka a montáž bežného metru trubkování pro rozvod slaboprodu do m
průměru 23 mm (bez vlastního kabelu, ukončení v instalační krabičce).

130,00 Kč

Trubkování slaboproudu trubkování pro rozvod
slaboproudu od 23 - 40
mm

Dodávka a montáž bežného metru trubkování pro rozvod slaboprodu od m
průměru 23 mm do průměru 40 mm (bez vlastního kabelu, ukončení v
instalační krabičce).

180,00 Kč

TV zásuvka - TV/SAT
zásuvka

Dodávka a montáž TV/SAT zásuvky včetně kabelů, instalační krabičky a
provedení drážek pro uložení kabelu. instalační krabičky, koaxiálního
kabelu, výseky zdí pro kabel a krabičku a zapravení stavební sádrou.

950,00 Kč

763

ks

sádrokartony

Položka

Popis

SDK - sádrokartonová
tvarová konstrukce

Dodávka a montáž sádrokartonové tvarové konstrukce (SDK kastlíky,
rampy, police).

m2

950,00 Kč

SDK - sádrokartonový
podhled

Dodávka a montáž rovného sádrokartonového podhledu.

m2

650,00 Kč

SDK - sádrokartonový
podhled v koupelně a na
WC

Dodávka a montáž rovného sádrokartonového podhledu do koupelny
nebo na WC.

m2

750,00 Kč

765

Jednotka

Cena

dveře vnitřní a vstupní

Položka

Popis

Interiérové dveře příplatek za montáž dveří
do pouzdra

Příplatek za montáž vnitřních dveří do pouzdra JAP.

Jednotka
ks

Cena
1 500,00 Kč

Ceník klientských změn
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Položka

Popis

Jednotka

Dekorační prvek - montáž
listel a bombát

Montáž dekorativních keramických prvků (zejména listel, bombát apod.). ks

Dekorační prvek - montáž
mozaiky

Montáž mozaiky.

m2

660,00 Kč

Hydroizolace - sprchový
kout - hydroizolace

Provedení hydroizolace zdí a podlahy v prostoru koupelny, zajištění
vodotěsnosti včetně dodávky materiálu.

m2

425,00 Kč

Keramická dlažba Obložení schodišťového stupně. Cena zahrnuje dodávku flexibilního
montáž keramické dlažby - lepícího tmele, bílé spárovací hmoty a silikonu.
schody

m

450,00 Kč

Keramická dlažba montáž rektifikačních
dlažeb

m2

590,00 Kč

Keramická dlažba Příplatek za montáže dlažby na koso.
příplatek za dlažbu na koso

m2

30,00 Kč

Keramická dlažba Příplatek za složitost montáže dlažby v místnosti, kde je v dlažbě
příplatek za složitost dlažby požadováno např. dodržení spárořezu, kombinace a tvorba ornamentů
apod.

m2

30,00 Kč

Keramická dlažba základní montáž
keramické dlažby

Základní montáž keramických dlažeb v místnostech, kde je v dlažbě
použit pouze jeden keramický prvek. Cena zahrnuje dodávku běžného
lepícího tmele, bílé spárovací hmoty a silikonu použitého na styku
obkladů a dlažeb.

m2

425,00 Kč

Keramický obklad montáž rektifikačních
obkladů

Montáž rektifikačních obkladů.

m2

590,00 Kč

Keramický obklad příplatek za složitost
obkladu

Příplatek za složitost montáže obkladů v místnosti, kde jsou v obkladu
kombinovány minimálně tři keramické prvky (obkladačky světlé,
obkladačky tmavé, inzerta, listely, bordury, bombata atd.); výměra
příplatku bude počítána jako plocha celé stěny, na které se složitost
vyskytne.

m2

30,00 Kč

Keramický sokl - montáž
keramických soklů

Montáž keramických soklů v obytných místnostech a na chodbách.

m

75,00 Kč

Obezdění zařizovacích
předmětů - obezdívka
akrylátové obdelníkové
vany

Provedení obezdívky (tvárnic YTONG) akrylátové vany klasického tvaru o ks
rozměru maximálně 180x75 cm, dodávka a osazení plastových
vanových dvířek.

1 990,00 Kč

Obezdění zařizovacích
předmětů - obezdívka
modulu závěsného WC
nebo bidetu

Provedení obezdívky závěsného WC/bidetu.

ks

1 500,00 Kč

Obezdění zařizovacích
předmětů - obezdívka
rohové vany

Provedení obezdívky rohové nebo atypicky tvarované akrylátové vany
(do oblouku) a montáž řezaného keramického obkladu na obezdívku
(nezahrnuje dodávku keramického obkladu).

ks

3 000,00 Kč

Obezdění zařizovacích
předmětů - podezdívka
sprchové vaničky

Provedení podezdívky akrylátové sprchové vaničky a montáž
keramického obkladu na podezdívku (nezahrnuje dodávku obkladu).

ks

1 280,00 Kč

Montáž rektifikačních dlažeb.

Cena
45,00 Kč

Ceník klientských změn
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Položka

Popis

Jednotka

Cena

Obezdění zařizovacích
Výškové osazení a provedení spádu podlahové vpusti nebo odtokového ks
předmětů - sprchový kout - kanálku ve sprchovém koutu (nezahrnuje dodávku vpusti či kanálku).
provedení vpusti nebo
kanálku

2 200,00 Kč

Obezdění zařizovacích
předmětů - usazeni
vaničky na podlahu

Usazení sprchové vaničky na podlahu.

ks

1 280,00 Kč

Přípravné a dokončovací
práce - broušení hran
obkladů

Zabroušení hran obkladů případně dlažeb při jejich pokládání bez
zakrývací lišty.

m

450,00 Kč

Přípravné a dokončovací
práce - lepení zrcadla do
0,5 m2

Lepení zrcadla na obklad nebo do niky mezi vynechaný obklad včetně
lepidla do 0,5 m2 plochy zrcadla.

m2

800,00 Kč

Přípravné a dokončovací
práce - lepení zrcadla od
0,5 - 1,0 m2

Lepení zrcadla na obklad nebo do niky mezi vynechaný obklad včetně
lepidla od 0,5 - 1,0 m2 plochy zrcadla.

m2

1 500,00 Kč

Přípravné a dokončovací
práce - lepení zrcadla od
1,0 - 2,5 m2

Lepení zrcadla na obklad nebo do niky mezi vynechaný obklad včetně
lepidla od 1,0 - 2,5 m2 plochy zrcadla.

m2

3 250,00 Kč

Přípravné a dokončovací
práce - montáž nerezové
lišty

Montáž nerezové zakrývací lišty.

m

80,00 Kč

Přípravné a dokončovací
práce - montáž plastové
lišty

Montáž plastové zakrývací lišty.

m

80,00 Kč

Přípravné a dokončovací
práce - obklad revizních
dvířek

Obložení revizních dvířek (do rozměru 60 x 60 cm) instalační šachty.

ks

990,00 Kč

Přípravné a dokončovací
práce - topná rohož vyrovnání podkladu

Vyrovnání podkladu po uložení topné rohože do roviny.

m2

300,00 Kč

Vyzdívka Ytong - přizdívky, Provedení přizdívek a obezdívek z tvárnic YTONG (síla 10 cm) v koupelně
vyzdívky síla 10 cm
a na WC.

m2

1 150,00 Kč

Vyzdívka Ytong - přizdívky, Provedení přizdívek a obezdívek z tvárnic YTONG (síla 15 cm) v koupelně
vyzdívky síla 15 cm
a na WC.

m2

1 350,00 Kč

Vyzdívka Ytong - přizdívky, Provedení přizdívek a obezdívek z tvárnic YTONG (síla 5 cm) v koupelně
vyzdívky síla 5 cm
a na WC.

m2

950,00 Kč

Vyzdívka Ytong - přizdívky, Provedení přizdívek a obezdívek z tvárnic YTONG (síla 7,5 cm) v koupelně m2
vyzdívky síla 7,5 cm
a na WC.

1 050,00 Kč

Ceník klientských změn
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odvětrání

Položka

Popis

Jednotka

Cena

Odvětrání - další
standardní ventilátor

Dodávka a montáž dalšího standardního ventilátoru.

ks

5 690,00 Kč

Odvětrání - ventilační
mřížka

Dodávka a montáž jednoho kusu ventilační mřížky do vnitřních dveří.

ks

600,00 Kč

