CENÍK SLUŽEB

Ceník platný od 01.08.2018
Zaměření

Zaměření po Praze, Brno
Zaměření mimo Prahu, Brno
Doprava
Doprava po Praze, Brno s výtahem / bez výtahu
Doprava mimo Prahu, Brno (celá zakázka)
Montáž jednokřídlých dveří*
Osazení Standart dveří / STILE do ocelové zárubně
Osazení požarní do ocelové zárubně
Osazení dveří HERSE, BT2 do ocelové zárubně (včetně úpravy zárubně pro čepy)
Montáž dveří - falcové / OKZ / protipožární včetně obložkové zárubně (síla zdí do 280)
Montáž dveří - falcové / OKZ / protipožární včetně obložkové zárubně (síla zdí nad 280)
Montáž dveří - GRAF, TWIN a bezfalcové včetně obložkové zárubně (síla zdí do 280)
Montáž dveří - GRAF, TWIN a bezfalcové včetně obložkové zárubně (síla zdí nad 280)
Montáž shrnovácích dveří včetně podříznutí
Montáž světlíku
Podříznutí dveří / obložkové zárubně
Montáž dvoukřídlých dveří*
Osazení Standart dveří / STILE do ocelové zárubně
Montáž dveří - falcové / OKZ / protipožární včetně obložkové zárubně
Montáž dveří - GRAF, TWIN a bezfalcové včetně obložkové zárubně
Montáž shrnovácích dveří včetně podříznutí
Montáž posuvných dveří*
Montáž pouzdra pro posuvné dveře (do připraveného stavebního otvoru)
PD1P.100, PD1P.125
PD1P.101-174, PD1P.125-199, PD1P.PS
PD2P.100, PD2P.125
PD2P.125-199, PD2P.PS
Doplatek za posuvné celoskleněné dveře PD1P, PD2P
Montáž posuvných dveří na stěnu
PD1S
PD2S
Obložení stavebního otvoru (slepá zárubeň-tunel) / OKZ-tunel
Demontáže
Demontáž stávajících kovové zárubní včetně bouracích prací
Demontáž stávajících kovové zárubní bez bouracích prací
Demontáž stávajících dř. zárubní bez bouracích prací
Odvoz a recyklace dveří a zárubní
Ostatní práce
Montáž dveřního prahu
Montáž přechodové lišty
Montáž vlastního kování zákazníka (interiérové kování)
Montáž vlastního kování zákazníka (bezpečnostní kování)
Montáž kukátka, dveřní zarážky
Montáž madélka, samozavírače, tichého dojezdu
Montáž ventilační mřížky, průduchů, padacího prahu
Montáž synchronizace posuvných dveří
Montáž a demontáž bezpeč. a protipožární dv. a ocelové zárubně bez nátěru
Nátěr ocelové zárubně včetně barvy
Montáž ocelové zárubně včetně materiálu a začištění
Montáž venkovních vchodových dveří včetně zárubně
Zúžení obložkové zárubně na max 15 mm
Zúžení záklopu k obložkové zárubně, tunelu, PD1P, PD2P (jedna strana)
Hoblování záklopu k obložkové zárubně, tunelu, PD1P, PD2P
Oboustranné akrylování spáry mezi zdí a obložkou
Vícepráce (min jedna hodina)
Ceny jsou bez DPH
*Cena montáže zahrnuje montáž dveřního kování, dodávaného naší společností.

Cena
zdarma
200,- + 10,- /km
500,- / 800,200,- + 14,- /km
500,- / 600,900,1800,1100,- / 1600,- / 1600,1500,- / 1900,- / 1900,1600,1900,1200,900,200,- / 200,1000,- / 1200,1500,- / 2000,- / 2000,2000,1500,1700,2500,2800,2600,2800,500,1600,2600,900,- / 1300,1000,800,600,1000,- /m3 nebo 200,- /ks
300,150,100,600,200,300,400,700,6000,1000,2000,5000,200,200,250,250,- zar.
500,-

