Ceník podlahářských prací 2013
Vybroušení podkladu bruskou (narušení podkladu)
Vysátí podkladu
Penetrování podkladu vč. Penetrace ( při 0,1 l/m2)
Stěrkování zakl. stěrkou při tl. 3 mm
(Včetně násl. přebroušení)
stěrkování na dřev. podlahy

od
od

25 Kč/m2
5 Kč/m2
30 Kč/m2
250 Kč/m2

od

320 Kč/m2

od

měření CM vlhkost v ceně zakázky , pouze se účtuje doprava
Pokládka linolea
220 Kč/m2
pokládka PVC v bytech ( panelové domy ad.) platí od 20 m2 120 Kč/m2
(v ceně lepidlo,montáž soklu,svařování ,tmelení )
montáž plast. lišt
od
40 Kč/bm
pokládka PVC objekty
od
100 Kč/m2
pokládka vinylu lepením
od
200 Kč/m2
pokládka vinylu se zámkem
od
150 Kč/m2
Pokládka PVC antistatik,elektrostatik
350 Kč/m2
( fabiony,lepidlo,penetrace,svary )
pokládka koberců byty ( bez lepení )
50 Kč/m2
pokládka koberců zátěžové ( s lepidlem)
80 Kč/m2
lepení kob. lišt ( včetně lišt )
45 Kč/m2
Montáž pl. podlah se zámkem
( včetně montáže obv. lišt )
Pokládka pl. podlah s lepením ( lepidlo,montáž lišt)
Pokládka parket a palubek
Broušení a renovace parket ( olej s voskem, )
(4 x postupné broušení , 1x tmelení, montáž park. lišt,
2x olejování , brusné pásy,olej)
Renovace durelisem tl. 18 mm , hobra , liapor, práce
Odstranění starých krytin a nátěru
Doprava a přesun materiálu ( min 100 Kč, 9 Kč/km)
Více práce odborná
Více práce – nošení, likvidace mater.,strhávání ad.
Montáž dveřních zárubní
montáž kování na dveře
úprava otvorů pro zárubně

150 Kč/m2

od
od

od

325 Kč/m2
220 Kč/m2
550 Kč/m2
400 Kč/m2
25-60 Kč/m2
dohodou
300 Kč/hod
200 Kč/hod
850 Kč/ks
100 Kč/ks
dle potřeby

Ceník je pouze orientační a proto se před pracemi konzultuje cena přesněji a individuálně.
Ceny kladení do 20 m2 se počítají paušálně, dle dohody.
Ceny jsou bez DPH 21% ( bez DPH 15 %)
Podlahy Řeháček
Obr. míru 891
Kopřivnice 74221
Tel. 775334692,3,5,7
mail: info@podlahyrehacek.cz

