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          pouze ploch 1. stupně 73,40  s DPH cena za m2 60,66 Kč     66,79  s DPH 55,20 Kč      

2. stupně 79,26 65,50 Kč     72,12 59,61 Kč      

3. stupně 85,90 70,99 Kč     78,17 64,60 Kč      

4. stupně 91,35 75,50 Kč     83,13 68,71 Kč      

               hranolů* 1x účtujeme na m2, ale na celkovou plochu bude přiúčtována manipulační přirážka +20% 

pouze ploch     1x 1.stupně 57,61  s DPH cena za m2 47,61 Kč     52,42  s DPH 43,33 Kč      

2x 2.stupně 69,01 57,03 Kč     62,80 51,90 Kč      

3x 3.stupně 80,01 66,12 Kč     72,80 60,17 Kč      

4x + 4.stupně 90,75 75,00 Kč     82,58 68,25 Kč      

                  hranolů* 1x 1-2.stupeň 248,84  s DPH cena za bm 205,65 Kč   226,44  s DPH 187,14 Kč    

* Kartáčování hranolů platí do průřezu 120cm2 a dl.4m! Nad 4m je cena navýšena +30%, nad 5m +40%

Katrování měkkého dřeva 23,00  s DPH cena za m2 19,01 Kč     20,93  s DPH 17,30 Kč      

Katrování tvrdého dřeva 26,60  s DPH 21,98 Kč     24,20  s DPH 20,00 Kč      

Katrování měkkého dřeva 58,10  s DPH cena za m2 48,02 Kč     52,87  s DPH 43,70 Kč      

Katrování tvrdého dřeva 63,00  s DPH 52,07 Kč     57,33  s DPH 47,38 Kč      

       pouze ploch - hrany v HZS 98,98  s DPH cena za m2 81,80 Kč     83,18  s DPH 74,44 Kč      

Platí pro základní rozměry, při nadměrnosti popř. podměrků tj. drobných částeček, budou ceny stanoveny individuálně,

       pouze ploch - hrany v HZS 117,37  s DPH cena za m2 97,00 Kč     99,00  s DPH 88,27 Kč      

                  hranolů do 100cm2 352,05  s DPH 290,95 Kč   297,00  s DPH 264,76 Kč    

ruční opalování hran , vč. PB : 508,20 s DPH / za 1 účt. Hodinu. 420,00 Kč   462,46 s DPH/1hod. 382,20 Kč    

zvýšené manipulace* : 484,00 s DPH / za 1 účt. Hodinu. 400,00 Kč   440,45 s DPH/1hod. 364,00 Kč    

(* jsou účtovány při účasti další osoby s ohledem na nadměrnost, popř. četnost úkonů ap. za každou odprac. hod.)

manipulace s VZV 2,5t *: 68,37 s DPH / HZS - 5min. 56,50 Kč     * ceny platí pro MOC a VOC

balné (strech folií aj.) *: 99,22 s DPH / zakázka 82,00 Kč     309,77 paket 256,00 Kč    

ruční nakládka, vykládka 197,80 s DPH / HZS  /  platí se jen doba spotřeby času.

* manipulace, které nejsou zahrnuty do zákl. cen. /Nadměrné ks ev. váha dílců, ruční nakládka, vykládka, balné  aj./

Platební podmínky,  příplatky do 20m2 / 20bm,  HZS,  množstevní slevy

a) platební podmíny : 1) záloha na zboží ve 100% 2) doplatek za zakázku při převzetí.

b) příplatky : 1) zaměření, poradenství na TD,VD, výkaz výměr aj.úkony jsou účtovány HZS: 780,-Kč/bez DPH.

2) V případě podlimitního množství do 20m2 budou práce účtovány HZS 960,-Kč/bez DPH

( HZS = hodinová zúčtovací sazba, zahrnuje více náklady, prostoje, mimořádné úkony )

(zákazník uhradí celkovou spotřebu času práce po kterou se bude v HZS zakázka provádět! )

3) ceny jsou počítány jen na klasickou délku 4m !  Ceny za: 4-5m jsou +25%, a nad 5m +35%

3a) ceník platí jen pro dřevo Smrk, ostatní dřeviny s příplatkem +25% na základní ceny.

4) za expresní služby bude účtováno na provedené práce +10% k částce celkem bez DPH !

c) HZS : Bude vždy účtována při nezkalkulovatelnosti zakázky pro její náročnost či vyjimečnost.

a) VOC 780,- Kč/ bez DPH = 943,80 Kč s DPH = klasické kartáčování či opalování, bez příplatků!

b) MOC 860,- Kč/bez DPH – 1040,60 Kč s DPH = klasické kartáčování či opalování, bez příplatků!

c)  MOC 960,- Kč/bez DPH – 1161,60 Kč s DPH = pro opal. / kartáč. starých nátěrů, bez příplatků!

d) slevy: Při zakázce nad 100.000,- získáváte bonus ve výši -2.000,- Kč/bez DPH, další slevy vždy dohodou!

e) opálování, kartáčování i nátěry provedeme i na vašem zboží za uvedené ceny!

Kontakt: GSM : 731 443 460,  739 203 040, 739 203 042 mail : veverka@albakmen.cz

Adresa: Areál fi. ALBAKMEN, Odřepsy, 28907 Libice n/Cidlinou        www.albakmen.cz

Ceník kartáčování - opalování - katrování - olejování       Platný od 1.11 .2021

                                                  do 200 m2 ev. bm  - MOC                            nad 200 m2 ev. bm  - VOC       

OPALOVÁNÍ*                       - veškeré práce provádíme jen na objednávku

KARTÁČOVÁNÍ *                - lze provádět na řezivu s max. délkou 6,5m a šíře 1,10m !

KATROVÁNÍ dřeva spojené s kartáčováním, tzn., že se ceny sečtou podle sazeb s kartáčováním.

KATROVÁNÍ dřeva  - jako samostatný úkon.

Moření a impregnace - 1x nános                                         -  v současnosti provádíme!

Olejování – voskování  1x nános                                        -  v současnosti provádíme!

Manipulační práce :                        do 200m2                                                    nad 200m2
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