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Cenník prác
Práce, subdodávky a komplety na kľúč pre rok 2012
Pri kompletoch ponúkame individuálne ceny !
 
Omietka a stierka
Vyrovnávacia omietka pod obklad € 2.80 /m2
Hrubá omietka do 20mm € 3.00 /m2
Štuková omietka € 4.00 /m2
Stierka hladká € 7.00 /m2
Osadenie podomietk. líšt € 3.00 /ks
omietka stropov € 6.00 /m2
 
Maliarske práce    
Náter omietky € 1.10 /m2
Náter omietky € 0.95 /m2
Náter sadrokartónu € 1.10 /m2
Vápnovanie € 0.55 /m2
  
Pokládka Obkladu a Dlažby    
Mozaika na páse € 19.90 /m2
10 x 10 cm € 13.50 /m2
15 x 15 cm € 13.00 /m2
20 x 15 cm € 12.50 /m2
Veľkosť nad 20 cm € 12.00 /m2
Listely a bombáta € 3.30 /bm
Príplatok za montáž dekoru € 2.00 /ks
Vykrúženie otvoru do obkladu € 3.00 /ks
Pokladka dlazby € 12.50 /m2
Príplatok za dlažbu do šikminy € 3.50 /m2
Príplatok za obklad/dlažbu typu Gress € 3.00 /m2
Rezanie sikmin na von.rohy                                  € 10.00/bm
Osadenie rohovych list na obklad € 3.00 /bm
Sokliky € 3.00 /bm

Murárske práce    
Špalety okolo okien € 3.50 /bm
Murovka z yporu /hebel/ 5cm € 7.00 /m2
Murovka z yporu /hebel/ 7,5cm € 7.00 /m2
Murovka z yporu /hebel/ 10cm € 8.00 /m2
Murovka z yporu /hebel/ 15cm € 10.00 /m2
Osádzanie oceľ. zárubní € 33.00 /ks
Zosekanie starého obkladu € 10.00 /m2
Nanesenie cementového poteru do 2cm € 5.30 /m2
Nanesenie nivelizácie do 5mm hrúbky € 6.00 /m2
Osadenie vane, obmurovanie € 50.00 /ks
Inak nezaradené, nemerateľné práce € 8.00 /hod
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 Osadenie prekladu € 30.00 /ks

Rezanie, búranie panelu a priečok    
Otvor 70x203 v tehle/ytongu 8 cm hrúbky € 135
Vyburanie sadrokartonovej priecky € 10.00/m2
Vybúranie priecky z ytongu € 18.00 /m2
Vybúranie tehlovej priečky do hrúbky 15 cm € 21.60 /m2
  
Sadrokartón    
Podkrovie € 30 /m2
Strop € 12 /m2
Priečka € 15 /m2
Tmelenie sadrokartonu + osadenie rohov +brusenie € 5.00/m2

Výroba oblúkov    
Z tvrdeného polystyrénu od € 30 /ks
Nenosný z pórobetónu od € 60 /ks
  
Pokládka plávajúcej podlahy    
Pokládka click systému+lištovanie+tmelenie € 4.00 /m2
len samostatné soklovanie podlahy € 3.00 /bm
  
Ostatné    
Sanácia umakartového jadra € 120
Osadenie sanity € 15.00 /hod
Montáž kúpeľňových doplnkov € 15.00 /hod
Demontáž sanity a doplnkov € 16.60 /hod
Doprava a preprava osôb nad 100 km € 0.10 /km
Doprava a preprava osôb do 100 km € 0.60/km
Doprava a preprava materiálu € 30.00 /jazda
Výjazd so zákazníkom na nákup € 15.00 /hod
Zameranie, odborné poradenstvo, kalkulácia ** € 15.00
** Poplatok za zameranie bude v plnej výške odrátaný/vrátený pri fakturácii. 
 Silikonovanie € 20.00 /hod
Osadenie geberitu  € 20.00 /ks
Sekanie drazky na kable € 20.00 /bm
Osadenie len sanity € 17.00/ks
Murovaná polička hr.12,5 cm € 30/ks

Orientačné ceny kompletov    
Rekonštrukcia bytového jadra na komplet so sanitou a komplet inžinierskými rozvodmi 
(voda, odpad, elektrina) € 1000-1600
Rekonštrukcia jadra na kľúč, so sanitou € cca 4000
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Na cenu má vplyv ako, aj z akého materiálu sa stavia, rozloha, konečná úprava stien, 
zásahy do panelu, upratovanie, likvidácia stav. odpadu, zainteresované profesie prác a 
počet pracovníkov. Pri rekonštrukcii na klúč cenu určujú viaceré zložky ako obklady, 
doplnky, sanita, dvere, vypínače, svietidlá. Tieto môžu byť lacnejšieho, i luxusného 
prevedenia, preto je cena stanovená na štandardné prevedenie. 

Elektroinštalačné práce v rozsahu do 10 hodín € 150
Vodoištalačné práce v rozsahu do 10 hodín € 150
Likvidácia stavebného odpadu do 2 m3 € 170

Na uvedené ceny sa pri fakturácii napočítava DPH vo výške 20%.
Pri väčšej objednávke je možné dohodnúť individuálnu zľavu. 
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