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Uvedené ceny jsou bez DPH 19%
Upozornění :celková cena za práce se skládá ze součtu jednotlivých prací
zde uvedených a to dle navržené konstrukce dle projektu
nebo dle publikace „ Katalogu konstrukcí „.
U prací do hodnoty 1000.-kč bez DPH za celou akci je koeficient 1,5
5000.-kč bez DPH za celou akci je koeficient 1,2
U prací přes vzdálenost 50 km od sídla firmy je koeficient 1,2
Prodej dlažby :
Žulová kostka tzv. DD 8/10,10/12
713.-kč /m2 81.-ks do m2
Řevnická dlažba
2100.-kč/t
Mosaiková dlažba řezaná bílá 4/4
936.-kč/m2
Mosaiková dlažba řezaná tmavá
1068.-kč/m2
Mosaiková dlažba žulová štípaná dle barvy 3070.-až 3400.-kč /t
Drobné zbytky zámkové dlažby za 50 % hodnotu nákupu
Žulové obruby starší šířka 32 cm
dle dohody
Různé drobné zbytky beton.výrobků
dle dohody
Sklad :

Čakovice ,Praha 9

Stavební práce :
Dlaždičské práce
1/

Zadláždění s dodáním dlažebního materiálu a podkladní vrstvy 5 cm včetně dopravy :

Velká žulová dlažba 16 cm
Velká řevnická dlažba
Drobná dlažba 8/10,10/12
Mosaiková dlažba 4x4 řezaná
Mosaiková dlažba žulová štípaná
Betonová zámková dlažba tl.6 cm
Betonová zámková dlažba tl.8 cm
Betonové dlaždice
Zatravňovací dlažba

2097.-kč / m2
2477.-kč/ m2
1383.-kč/m2
1776.-k4/m2
1171.-kč/m2
735.-kč/m2
777.- kč/m2
751.-kč/m2
795.-kč/m2

Položení obrub s dodáním nových obrub a betonem pro jeho osazení včetně dopravy
Obruby žulové š 32 cm
Obruby žulové š.25 cm

3 096.-kč/ m
2 853.-kč / m

Obruby žulové – krajníky
Obruby betonové ABO
Obruby záhonové
Linka z žul.dlažby12-16 cm

1 226.-kč/m
550.-kč/m
349.-kč/m
349-529.-kč/m

2/ Dláždění bez dodání dlažebního materiálu, jen dodání podkladní vrstvy pro lože na
dláždění a dovoz podkladní vrstvy :
Velká dlažba žulová 16 cm
Velká dlažba řevnická
Drobná dlažba 8/10,10/12 žulová
Mosaiková dlažba žula,vápenec vzor koberec
Betonová zámková dlažba 6-8 cm
Betonové dlaždice vč.zatravň. a příkopových
Kamenné desky formátové 2-5 cm tl.

316.-kč/m2
320.-kč/m2
309.-kč/m2
507.-kč/m2
268.-kč/m2
264.-kč/m2
558.-kč/m2

Položení obrub – bez dodání obrub, s dodáním betonu pro osazení obrub :
Obruby žulové š. 32 cm
Obruby žulové š.25 cm
Obruby stojaté nebo krajníky
Obruby betonové ABO
Obruby záhonové
Linka z dlažby
3/

301.-kč/m
294.-kč/m
292.-kč/m
308.-kč/m
233.-kč/m
237-240.-kč/m

Doplňkové dlaždičské práce:

Přířezy kamenných desek
Asfaltová zálivka dlažby VD a DD
Příplatek za složitý vzorek mosaiky
Příplatek za barvu u zámkové dlažby
Koeficient za dlaždičské práce na schodech
Vybourání starého podkladu do tl.10 cm
s odvozem na skládku a skládkovné
Dalších 10 cm
Vybourání betonu do tl. 10 cm vč. odvozu
se skládkovným.
Odkop zeminy tř.4
Výkop rýhy pro obruby vč.odvozu
Vybourání a očištění staré dlažby/VD,DD.M/
Naložení a odvoz vybourané sutě na skládku
vč.poplatku za skládkovné
Podkladní vrstvy ze štěrkopísku nebo drtí v tl.
5 cm až 10 cm
Podkladní vrstva z betonu v tl.10 cm
Palisády – Best Masiv výška 1,5 m včetně osazení
Osazení odvodňovacích žlabů Hauraton
Úprava plochy do roviny + - 5cm
4/ Asfaltérské práce :

416.-kč /m
360 – 452.-kč/m2
114- 160.-kč/m2
79.-kč/m2
1,8-2,5
216.-kč/m2
145.-kč/m2
354.-kč/m2
336.-kč/m3
82.-kč/m
68.-kč/m2
538.-kč/T
58 – 147.-kč/m2
322.-kč/m2
729.-kč/ks
1721.-kč/m
36.-kč/m2

Živičná vrstva z ABJ –OKH tl.5 cm
Zvýšení tl.matematickým výpočtem
Živičná vrstva z litého asfaltu tl.4 cm
Řezání spar v živičné vrstvě v tl.5 cm
Ošetření spar dle typu materiálu
Posyp LA pískem nebo drtí
Vložka pod LA
Vybourání živičné vrstvy do 10 cm s odvozem
Odvoz vybourané asf.vrstvy + poplatky

403.-/m2
516.-kč/m2
76.-kč /m
55- 88.-kč/m
19-29.-kč/m2
35.-kč/m2
246.-kč/m2
635.-kč/t

5/ Jiné práce jsou v hodinové sazbě za 193.-kč/hod
nebo dle dohody
Vzor : vjezd ze zámkové dlažby v délce 5 m a šířky 4
Celková plocha je 20 m2 + sadové obruby po obou stranách :
Vybourání pro podklady a ZD v tl.8 cm
3x do 10 cm vč.odvozu
20 m2 x 506.-=
10 120.Výkop rýhy pro obruby
10 m x 82.-kč =
820.Podklad v tl.10 cm z drtě
20 m2 x 147.-kč = 2 940.Zámk.dl. šedá v tl.8 cm včetně 5 cm lože
20 m2 x 777.-kč = 15 540.Obruby sadové do beton.lože
10m x 349.-kč = 3 490.-----------------------32 910.DPH 19 %
6 252,9
Celkem vč.DPH
39 163.-

V Praze dne 4.5.2008
Vančátová tel.: 605 21 80 80

