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SUPELLEX | SVĚT PODLAH

PŘÍPRAVA ZAKÁZKY - POSOUZENÍ, ZAMĚŘENÍ, DOZOR Mj Kč/mj

Cenová nabídka, rozpočet materiálu a práce ks 2.000,00

Cena cenové nabídky se v případě realizace zakázky celá odečítá ks –100%

Zpracování nákresu - nářezu - dokumentace k zakázce (od min 500 Kč) ks 1.000 - 5.000,00

Zpracování vzorků podlah, výroba návrh, realizace
plus cena materiálu na výrobu vzorku dle zadání k hodinové sazbě

hod. 600,00

Posouzení podkladu před pokládkou vizuální do 150 m2 ks 1.500,00

Posouzení podkladu před pokládkou destrukční metodou do 150 m2 ks 2.500,00

Posouzení podkladu před pokládkou vizuelní 150 - 300 m2 ks 2.500,00 - 4.000,00

Posouzení podkladu před pokládkou destrukční metodou nad 150 m2 ks 3.500,00 - 5.000,00

Vypracování zprávy k podkladu, výsledky měření orientační ks 2.500,00 - 3.500,00

Vypracování zprávy k podlaze, zkušební ústav, kulaté razítko dle velikosti od 10.000,00 - 50.000,00

Měření vlhkosti podkladu váhovou metodou do 5ti dnů na email ks 1.800,00

Měření rovinnosti podkladu laser, vodováha, nivelační hroty ks IK

Měření CM metodou - destrukční měření vlhkosti v podkladu ks 1.700,00

Odtrhové zkoušky - zjištění pevnosti podkladu ks od 2.500,00

Proměření podlah termokamera základní prohlídka od 150 -300 m2 ks 4.500,00

Proměření podlah termokamara nad 300 m2 plochy IK dle zadání

Jakékoliv zpoplatněné nacenění zakázky se v případě realizace odečítá Ks 100%

ÚPRAVA PODKLADŮ Mj Kč/mj

Stržení staré krytiny strojně (PVC,koberce, vinyl, korek, dřevo) m2 35,00 - 350,00

Stržení staré podlahoviny ručně (pvc, koberce, vinyl, korek) hod. 450,00

Sanace podkladu cementovou hmotou, zálivka - vrtání, řezání podkladu m2 150,00 - 300,00

Oprava betonových schodů hod. 450,00

Oprava podkladu (šití, tmelení, apod.) hod. 450,00

Oprava popraskaného betonu mb 150,00 - 450,00

Průmyslovým vysavač po celou dobu zakázky prašnost H m2 75,00

Používání vysavačů po celou dobu zakázky ke všem pilám, frézám, brusky m2 75,00

Broušení podkladu jednokotoučovým strojem - smirek m2 60,00 - 80,00

Broušení podkladu diamantem do 3 mm m2 190,00

Frézování podkladu sanační frézy s odsáváním 4-7 mm m2 220,00 - 380,00

Úprava podkladu tryskáním m2 200,00 - 380,00

Odbroušení starého asfaltu - po parketách diamantem Thermo m2 200,00 - 350,00

Odbroušení vyzrálého sintru na anhydridu - diamantem Abrasive m2 190,00 - 230,00

Odbroušení starého lepidla z podkladu - diamantem Thermo m2 190,00 - 250,00

Broušení podkladu jednokotoučovým strojem - jemný diamant DISK m2 60,00 - 80,00

Broušení podkladu jednokotoučovým strojem Diamant unašeč segmenty m2 100,00 - 180,00

Broušení a rovnání krajů betonu, anhydritu diamantem HRD,ABR mb 80,00 - 100,00

Mezibrus nivelační hmoty cement, sádra diamant DISK m2 45,00 - 60,00

Dobroušení okrajů pod Alu a nerezové lišty na přesno mb 100,00 - 170,00

Rozdilatování podkladu řezným diamantem do hloubky až 25 mm mb 35,00 - 45,00

Aplikace tekuté parozábrany dle typu m2 80,00 - 150,00

Sanace podkladu cementovou hmotou, zálivka - vrtání, řezání podkladu m2 350,00 - 750,00

Penetrování podkladu disperzí m2 25,00

Penetrování podkladu polyuteranem 1 vrstva m2 70,00

Penetrování podkladu epoxidem1 vrstva m2 70,00

Aplikace epoxidové penetrace 2x + zásyp pískem + vysátí písku m2 190,00

Penetrování podkladu adhézním můstkem m2 50,00

Špachtlování penetračním tmelem na dřevěné podklady 1 - 2mm tl. m2 55,00

Špachtlování tmelem v tl. 1 - 2mm na betonové a anhydritové podklady m2 45,00

Doporučený ceník podlahářských prací a služeb 2022
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ÚPRAVA PODKLADŮ Mj Kč/mj

Lepení dilatační pásky na stěnu před nivelací s tmelením proti protečení bm 35,00

Nivelování cementovou nebo sádrovou hmotou od 3 - 6 mm m2 115,00

Nivelování cementovou nebo sádrovou hmotou od 7 - 12 mm m2 140,00

Nivelování cementovou nebo sádrovou hmotou od 13 - 20 mm m2 160,00

Nivelování cementovou nebo sádrovou hmotou od 21 - 30 mm m2 190,00

Nivelování cementovou nebo sádrovou hmotou od 31 - 40 mm m2 220,00

Nivelování cementovou nebo sádrovou hmotou na dřevo 5 -10 mm m2 145,00

Nivelování cementovou nebo sádrovou hmotou na dřevo 11 - 20 mm m2 155,00

Nivelování na sádrovláknité podklady nivelace s vlákny 5 - 10 mm m2 145,00

Nivelování na sádrovláknité podklady nivelace s vlákny 11 - 20 mm m2 170,00

Odvzdušnění nivelační hmoty od 3 - 10 mm m2 20,00

Odvzdušnění nivelační hmoty od 11 - 20 mm m2 25,00

Odvzdušnění nivelační hmoty od 21 - 30 mm m2 30,00

Odvzdušnění nivelační hmoty od 31 - 40 mm m2 35,00

Orientační cena na 1 m2 nivelace při běžných odmínkách do 4 mm
orientační cena včetně materiálu ve standardu

m2 370,00 - 420,00

Ekologická likvidace staré podlahoviny dle množství a druhu a váhy IK od 400,00

Vynosení materiálu na zakázku včetně odnosení likvidace starých krytin hod 270,00

ÚPRAVA SCHODŮ A MONTÁŽ KRYTIN Mj Kč/mj

Strhání staré krytiny PVC, koberce ze schodů na lepidle mb od 100,00

Strhání staré krytiny PVC, koberce ze schodů na gumové podložce mb od 150,00

Strhání staré krytiny korek, linoleum ze schodu na lepidle mb od 130,00

Obroušení lepidla z betonového schodu na hrubo před nivelací mb od 150,00

Obroušení lepidla z teracového schodu na čisto chemické odstranění mb od 280,00

Obroušení lepenky a lepidla ze schodu na hrubo mb od 250,00

Obroušení lepenky a lepidla ze schodu na čisto mb od 320,00

Odbroušení lepidla z dřevěných schodů na hrubo pro pokládku dlaší kryt. mb od 200,00

Odbroušení lepidla z dřevěných schodů na čisto pro lakování mb od 450,00

Oprava poškozeného betonového schodu (nutno vidět stav poškození) ks IK

Oprava poškozeného dřevěného schodu (nutno vidět stav poškození) ks IK

Oprava poškozeného teracového schodu (nutno vidět stav poškození) ks IK

Vybroušení starých dřevěných schoďišť včetně zábradlí ks IK

Nivelování a rovnání schodu včetně přípravy a broušení nivelace mb od 600,00

Montáž kovových schodových lišt bez přípravy a tmelení hran náběhů bm 190,00

Montáž kovových schodových lišt s přípravou a tmelení hran náběhů bm 350,00

Lepení schodových hran na již hotovou krytinu dřevo, laminát apod. bm 150,00

Lepení PVC na schody rovné včetně gumové hrany a svár za studena bm 280,00

Lepení PVC na schody točité včetně gumové hrany a svár za studena bm 340,00

Lepení koberce na schody rovné bez nosu bm 190,00

Lepení koberce na schody rovné s ostrým nosem na hraně bm 250,00

Lepení koberce na schody rovné s kulatým nosem na hraně bm 270,00

Lepení koberce na schody točité bm 300,00

Lepení koberce na schody točité s ostrým nosem na hraně bm 350,00

Lepení koberce na schody točité s kulatým nosem na hraně bm 380,00

Lepení korku na schody s ALU hranou včetně broušení a lakování 4 vrstvy bm od 600,00

Potažení schodů rovných kobercem s napínacími lišty m2 230,00

Potažení schodů s nosem kobercem s napínacími lišty m2 250,00

Potažení točitých schodů kobercem s napínacími lišty a svařením dílů m2 480,00

Montáž schodových tyčí mb od 120,00

Montáž dřevěných schodů podhled a nášlap 80 cm od 900,00
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ÚPRAVA SCHODŮ A MONTÁŽ KRYTIN Mj Kč/mj

Montáž vinylových schodů podhled a nášlap 80 cm od 750,00

Montáž korkových schodů podhled a nášlap 80 cm od 850,00

Montáž hliníkových schodových hran vnitřních 80 cm od 370,00

Montáž hliníkových schodových hran vnějších mb od 370,00

Montáž schodového osvětlení pod stupnice ks od 380,00

Montáž dřevěných schodových bočních lišt do 6 cm mb 170,00

Montáž hliníkových schodových bočních lišt mb 360,00

Montáž dřevěných schodových bočnic mb 540,00

Lištování schodu dřevěnou lištou do 6 cm ks 220,00

Lištování schodu PVC listou ks 160,00

Lištování schodu kobercem ks 140 ,00

Zaměření schodiště, nákres, vypracování kalkulace **
** Cena za zaměření schodiště se v případě realizace odečítá 

IK
Ks

500,00 - 1.800,00
100%

DEMONTÁŽE PODLAH Mj Kč/mj

Demontáž soklových lišt PVC guma lepené mb 15,00

Demontáž soklových lišt tvrdý plast lepení nebo štoubované mb 25,00

Demontáž dřevěných soklových lišt přibíjené nebo lepené mb 25,00

Demontáž celoplošně lepených podlah na HDF jádru - lamely m2 150,00 - 350,00

Demontáž plovoucích podlah laminát, LVT, dřevo, korek, linoleum m2 60,00 - 150,00

Demontáž vinylových LVT podlah celoplošně lepené m2 60,00 - 150,00

Demontáž celoplošně lepených podlah dřevěných m2 150,00 - 250,00

Demontáž deskových podlahovin (OSB, durelis, multifunkční panel) m2 220,00 - 350,00

Demontáž vlysů přibíjených m2 100,00 - 150,00

Demontáž vlysů lepených do vlysexu nebo asfaltu m2 150,00 - 250,00

Demontáž vlysů lepených do polyuretanového nebo rozpouštědl. lepidla m2 150,00 - 200,00

Demontáž koberce volně položeného (nařezání smotání v místnosti) m2 40,00 - 65,00

Demontáž koberce celoplošně fixovaného nebo lepeného m2 60,00 - 190,00

Demontáž PVC na volno položené (nařezání smotání v místnosti) m2 25,00 - 35,00

Demontáž PVC celoplošně fixovaného nebo lepeného m2 30,00 - 120,00

Likvidace skládka demontovaného odpadu dle množství a tipu krytiny IK od 600,00

Vynošení, úklid rozebrané podlahy, krytiny, napytlování, svázání apod. m2 od 70,00

MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH Mj Kč/mj

Montáž plovoucí podlahy na HDF se zámkem dlouhé lamely m2 240,00

Montáž plovoucí podlahy formáty krátké pokládka přesné půlky m2 270,00 - 300,00

Montáž plovoucích podlah na HDF se zámkem - celoplošné lepení m2 270,00 - 320,00

Montáž plovoucí podlahy formáty krátké pokládka přesné půlky s lepením m2 330,00 - 360,00

Montáž plovoucích podlah se zámkem 2 a 3 vrstvé - dřevo m2 260,00 - 300,00

Montáž vícevrstvých dřevěných lamel - celoplošným lepením m2 270,00 - 300,00

Montáž podlah s korkovým jádrem - formát prkno Hydrocork m2 240,00 - 260,00

Montáž podlah s korkovým jádrem - formát prkno celoplošně lepené m2 240,00 - 260,00

Montáž podlah s korkovým jádrem - formát dlaždice na přesný spoj m2 290,00 - 350,00

Montáž podlah s korkovým jádrem - formát dlaždice celoplošně lepené m2 330,00 - 360,00

Montáž vinylových podlah 5mm se zákmem bez podložky m2 240,00 - 260,00

Montáž vinylových podlah 5mm se zákmem na originál podložku m2 250,00 - 280,00

Montáž vinylových podlah 5mm se zákmem celoplošně lepené m2 260,00 - 300,00

Montáž podlah SPC, kompozit vzor prkno na orig.podložku m2 240,00 - 260,00

Montáž podlah SPC, kompozit vzor dlažba na orig.podložku m2 260,00 - 280,00

Montáž podlah SPC, kompozit vzor prkno celoplošně lepené m2 260,00 - 280,00

Montáž podlah SPC, kompozit vzor dlažba celoplošně lepené m2 260,00 - 300,00
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MONTÁŽ DOPLŇKŮ - LIŠTY, PODLOŽKY Mj Kč/mj

Montáž obvodových lišt s koncovky lepením bm 85,00

Montáž obvodových lišt s raznicí - zabalené vnější rohy bez koncovek bm 95,00

Montáž obvodových lišt vrtáním na hmoždinku bm 175,00

Montáž obvodových lišt kov, hliník, nerez, spoje přesné nebo koncovky bm 200,00 - 300,00

Montáž dřevěných obvodových lišt k podlahám dle rozměru lišty bm 120,00 - 160,00

Montáž přechodových profilů - lepených bm 160,00

Montáž přechodových profilů - vrtaných bm 190,00

Montáž dřevěného prahu do 95 cm ks 150,00

Montáž soklových lišt s vkládáním krytiny mb 150,00

Obšívání kobercových soklů mb 45,00

Úprava dřevěného prahu (krácení, broušení, lakování) do 95 cm ks 350,00

Lepení dilatačního pásku na stěny před nivelací mb 15,00

Lepení dilatačního pásku na stěny před nivelací s tmelením akryl mb 25,00

Lepení dilatačního pásku na podlahu před nivelací 10 x 5 (10) mm, akryl mb 20,00

Lepení dilatačního pásku na stěny s podlepením pásky před nivelací mb 20,00

Oříznutí dilatačního pásku po nivelaci před broušením mb 10,00

Podříznutí dveří cena dle druhu a stavu dvěří ks 350,00 - 1000,00

Pokládka korkových podložek včetně lepení spojů pod podlahu m2 45,00

Pokládka a celoplošné lepení korkové podložky k podkladu m2 70,00

Pokládka parozábrany pod podlahu včetně prolepení spoje m2 35,00

Pokládka kročejové podložky pod podlahu v roli m2 30,00

Pokládka kročejové podložky pod podlahu v deskách s fixací k sobě m2 45,00

Pokládka originálních podložek v roli se skelnými vlákny - samolepící m2 35,00

Pokládka izolačních materiálů pod podlahu - tepelná, zvuková m2 55,00

Pokládka Platon STOP podložka proti vlhkosti, včetně pásky m2 70,00

Montáž MDF systému forbo m2 270,00

Zafrézování dilatačních lišt do podkladu bm 250,00 - 450,00

Zafrézování kabelu do podlahy bm 90,00 - 280,00

Zafrézování ukončovacích lišt do podkladu bm 250,00 - 450,00

Instalace korkových dilatací do výšky podlah na přesno, dobroušení mb 800,00 - 1000,00

Silikonování a tmelení dilatací mezi podlahou a stěnou včetně pásky mb 80,00 - 150,00

KORKOVÉ PODLAHY CELOMASÍVNÍ CELOPLOŠNĚ PŘILEPENÉ Mj Kč/mj

Lištování korkovol lištou bm 120,00

Lepení přírodních korkových dlaždic včetně zatlučení k podkladu m2 550,00 - 700,00

Válcování korkových dlaždic m2 15,00

Mezibrus korkových dlaždic zrnitos 150 s odsáváním m2 75,00

Lakování 3 vrstev laku m2 210,00

Lakování 4 vrstvy s mezibrusem, vysání, stažení povrchu prachovkou m2 355,00

Předmazání korkových dlaždic kontaktním lepidlem m2 40,00

Předmazání - nástřik podkladu kontaktním lepidlem m2 35,00

Sušení, skládání korkových dlaždic - odvětrání lepidla m2 25,00

Intarzie z korku - stejný materál IK dle zadání

Intarzie z korku barevné možnosti ruzné materiály IK dle zadání

Barvení korku na zakázku m2 290,00 - 490,00

Mezibrus korku - lak - adhézní můstek, oživení lakování 2 x lak m2 485,00

Lepení korkových obkladů na stěnu voskovaných m2 310,00

Lepení korkových obkladů na stěnu přírodních m2 310,00

Lakování korkových obkladů na stěně 3x lak m2 270,00

Olejování korkových obkladů na stěně 2x olej m2 240,00

Intarzie obkladového korku IK dle zadání

Renovace podlahového korku - masivní korek bez dýhy brus + lakování m2 750,00 - 900,00
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MONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PODLAH MASÍVNÍCH + DESKY Mj Kč/mj

Tmelení spár dřevěných podlah bez pojiva - špánkování m2 140,00 - 200,00

Broušení dřevěné podlahy, čtyřnásobně vč. brusiva m2 450,00

Olejování a lakování dřevěné podlahy - 1 vrstva m2 75,00

Mezibroušení laku s vysáváním m2 150,00

Pokládka vlysů - lepením (na palubovku) m2 260,00

Pokládka vlysů nastřelováním, přibíjením m2 290,00

Pokládka vlysů do stromečku m2 290,00

Pokládka vlysů dvojtý stromeček m2 340,00

Pokládka vlysů trojtý stromeček m2 360,00

Pokládka vídeňských čtverců m2 350,00 - 400,00

Pokládka dvouvrstvých dřevěných podlah pero drážka celopl. lepením m2 280,00

Pokládka mozaiky m2 260,00 - 350,00

Pokládka dřevěné podlahy masív na ocelové spony do 30 m2 m2 290,00

Pokládka palubových podlah masív - šroubováním do šíře 150 mm m2 280,00

Pokládka palubových podlah masív - šroubováním nad šíře 150 mm m2 360,00

Podládky palubových podlah masív - šroubováním nad šíže 200 mm m2 390,00

Pokládka palubových podlah masív - nastřelováním do šíře 150 mm m2 270,00

Pokládka palubových podlah masív - nastřelováním nad šíře 150 mm m2 360,00

Pokládka palubových podlah masív - nastřelováním nad šíře 200 mm m2 390,00

Pokládka palubových podlah masív - celoplošným lepením do šíře 150 mm m2 270,00

Pokládka palubových podlah masív - celoplošným lepením nad šíři 150 mm m2 370,00

Pokládka palubových podlah masív - celoplošným lepením nad šíři 200 mm m2 390,00

Dodatečné prořezání dilatací u dřevěných podlah mezi dveřmi mb 1500,00

Pokládka OSB desek a multifunkčních panelů v jedné vrstvě m2 170,00

Pokládka OSB desek a multifunkčních panelů ve dvou vrstvách m2 300,00

Prolepení vrstev OSB a multifunkčních paneů mezi sebou a ve spoji m2 130,00

Tmelení a broušení spoje na OSB, Durelis, Multifinkční panely mb 80,00

Zafrézování skla do dřevěné podlahy m2 od 3.500,00

Zakončení dřeva k topení podlahového konventoru na přesnou dilataci bm 450,00

Přenesení podlahy do dalších místností a následné proříznutí dilatací bm 600,0 - 800,00

Řešení specifických detailů na dřevěné podlaze náročné na přesnost hod 650,00

Použití speciálních fréz, pil, brusek, pro řešení detailu hod 650,00

Montáž Fermacell desek s podsypem vč. materiálu m2 600,00 - 1.600,00

Provedení jednoduchého dřevěného roštu m2 220,00

Provedení jednoduchého dřevěného roštu na pružné podložky m2 240,00

Provedení dvojtého dřevěného roštu m2 325,00

Nařezání a pokládka zvukové izolace do roštu m2 55,00

LEPENÍ PVC, VINYLU, PŘÍRODNÍHO LINOLEA, KAUČUKU Mj Kč/mj

Lepení PVC v pásech m2 95,00

Fixace PVC v pásech m2 75,00

Lepení PVC v pásech - el. vodivý systém m2 170,00

Lepení vinylových dílců LVT do živého lože lepidla m2 190,00

Lepení vinylových dílců LVT rozměr dlažba na půlky m2 250,00

Lepení PVC čtverců m2 160,00

Lepení PVC čtverců - el. Vodivý systém m2 250,00

Lepení přírodního linolea m2 180,00

Frézování a svařování linolea bm 55,00

Frézování a svařování PVC bm 45,00

Řezání a lepení soklů z linolea do 10 cm bm 75,00

Lepení soklů PVC (podlahová lišta 35 x 35 a pod) bm 15,00
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MONTÁŽ KOBERCŮ Mj Kč/mj

Lepení koberců v pásech m2 95,00

Fixace koberce m2 85,00

Volné položení koberců m2 75,00

Lepení kobercových čtverců m2 170,00

Montáž kobercových soklových lišt z PVC mb 45,00

Lepení kobercového soklu obšitého mb 45,00

Nařezání kobercového soklu mb 25,00

Obšití koberce mb 50,00

Montáž napínacích lišt na betonový podklad s montážním lepidlem mb 65,00

Montáž napínacích lišt na parkety s vyspravením krajů pro lišty s lepením mb 120,00

Montáž napínacích lišt na dřevěné desky ODB,Durelis, MFP a pod mb 55,00

Montáž napínacích lišt na sádrovláknité desky a jiné podklady lepením mb 85,00

Montáž napínacích lišt na schody dřevěné - uzavřené schodiště mb 30,00

Montáž napínacích lišt na schody dřevěné - otevřené schodiště mb 40,00

Montáž napínacích lišt na schody kamenné, betonové - otevřené schody mb 45,00

Montáž napínacích lišt na schody kamenné, betonové - uzavřené schody mb 40,00

Instalace podložky na schody a fixace - otevřené schody mb 35,00

Instalace podložky na schody a fixace - uzavřené schody mb 40,00

Napínání koberce na schody rovné s nosem - otevřené schody mb 140,00

Napínání koberce na schody rovné s nosem - uzavřené schody mb 160,00

Napínání koberce na schody točité s nosem - otevřené schody mb 180,00

Napínání koberce na schody točité bez noseu - uzavřené schody mb 170,00

Délka schodu do 100 cm Každých 10 cm na víc potom ks 35,00

Pokládka podložky pod koberec s zafixováním a přelepením spojů m2 45,00

Pokládka podložky na celoplošnou fixaci - lepení m2 60,00

Napínání koberce m2 100,00

Montáž koberce na přilepenou podložku - lepením m2 90,00

Proříznutí a sesazení spoje koberce na přesno, příprava pro teplý spoj mb 180,00

Svaření spoje na koberci tavnou epoxidovou páskou za tepla mb 80,00

LEPENÍ PVC, VINYLU, PŘÍRODNÍHO LINOLEA, KAUČUKU Mj Kč/mj

Montáž tahaných soklů PVC mb 140,00

Studený svár včetně pásky a prořezání bm 45,00

Svařování PVC za tepla bm 35,00

Vyřezávání obrazců do linolea hod. 650,00

Lepení PVC v pásech na stěnu na kontaktní lepidlo m2 180,00

Lepení kaučukové podlahy m2 250,00

NÁTĚRY NA PODLAHY - DÍLNY, GARÁŽE, NÁJEZDY Mj Kč/mj

Nátěr pryskyřicí, PU nátěr - 1 vrstva barva, nebo základní nátěr m2 65,00

Nátěr pryskyřicí, PU nátěr - 2 vrstva barvy m2 60,00

Nátěr pryskyřicí, PU nátěr - vrchní ochranná vrstva m2 75,00

Zásyp křemičitým pískem m2 25,00

Zásyp chipsy m2 25,00

Provedení dilatční spáry / řez do hloubky max 20mm / m2 45,00

Provedení fabionu / nátěr / mb 45,00
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DALŠÍ PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE Mj Kč/mj

Odborné podlahářské práce hod. 650,00

Pomocné podlahářské práce hod. 250,00

Nářezák podlahovin v pásech, rolích - PVC, koberce apod. hod. 550,00

MONTÁŽ VENKOVNÍCH DŘEVĚNÝCH A WPC TERAS Mj Kč/mj

Montáž jednocuchého dřevěného roštu a prken na vyrovnaný podklad m2 600,00

Montáž roštu a prken na vyrovnávací terče - podklad rovný pevný  m2 700,00

Montáž WPC roštu a WPC prken na rovný podklad do spádu m2 750,00

Montáž WPC roštu na vyrovnávací terče na nerovný podklad m2 800,00

Dorovnání podkladu pod roštem jednoduché m2 150,00

Dorovnání podkladu pod roštem složité m2 250,00

Montáž bočních čel teras do 160 mm m2 270,00

Montáž bočních čel a stěn nad 160 mm m2 470,00

Montáž členité terasy, pokosy, různé úhly, oblouky m2 od 950,00

Montáž terasových schodů, příprava podkladu - nášlap do 1000 mm ks 690,00

Montáž terasových schodů komplet obložení - do šíře 1000 mm ks 950,00

Montáž teras. schodů mnohoůhelník nebo otevřené boky do 1500 mm ks 1.600,00

Montáž členitých schodů, otevřené boky, pasování úhlů do 1500 mm ks 2.200,00

Nacenění spočítání materiálu na zhotovení terasy do 50 m2** ks 1.500,00

Nacenění spočítání materiálu na zhotovení terasy od 50 m2** ks 2.000,00

** v případě realizace se cena za nacenění odečítá 

Víše uvedené ceny jsou započítány pouze za práci a bez DPH. Nejsou započítány materiály ani penetrace, lepidla, tmely, vruty, apod.

OPRAVY VÝMÉNY PODLAH SPECIÁLNÍ PRÁCE Mj Kč/mj

Výměna lepené vinylové lamely do rozměru 180 x 1400 mm ks od 1.200,00

Výměna lepené vinylové lamely nad rozměr rozměr 180 x 1400 mm ks od 1.500,00

Výměna zámkové vinylové podlahy v ploše bez rozebíraní ks od 1.800,00

Vyměna dřevěné třívrstvé podlahy na zámek - nelepené ks od 2.500,00

Výměna dřevěné vrstvené podlahy na zámel lepené ve spoji ks od 3.000,00

Výměna dřevěné vrstvené podlahy celoplošnělepené ks od 3.500,00

Výměna masivního vlysu (parkety) od 35 - 70 x 250 - 450 ks od 1.000,00

Výměna masivního vlysu (parkety) 70 -100 x 450 - 550 ks od 1.300,00

Výměna masivní dřevěné podlahy lamela rozměr do 100 x 600 mm ks od 1.900,00

Výměna masivní dřevěné podlahy lamela rozměr nad 100 x 600 mm ks od 1.900,00

Výmena korkových podlah lepených dlaždice ks od 1.000,00

Výměna laminátové podlahy - lamela ks od 900,00

Oprava díry v patketě ( vlysu) ks od 250,00

Opravy poškozené laninátové podlahy díra po pádu předmětu - vosk ks 250,00

Opravy poškozené vinylové podlahy díra po pádu předmětu - vosk ks 250,00

Opravy poškozené korkové podlahy díra po pádu předmětu - vosk ks 250,00

Opravy poškozené dřevěné podlahy díra po pádu předmětu - vosk ks 250,00

Opravy poškozené linoleum podlahy díra po pádu předmětu ks 300,00

Opravy poškozené TPU podlahy díra po pádu předmětu - vosk ks 250,00

Výměna jiných podlah na vyžádání nebo dle rozsahu poškození ks IK

Kompletní ceník podlahářských prací na rok 2021 najdete na stránkách www.supellex.cz




