Platnost od 17.3.2017

CENÍK SLUŽEB

Ceny uvedeny v Kč bez DPH

Pomůcky pro zdění - pronájem
Název / označení

Vyrovnávací souprava pro zakládání zdiva
(bez nivelačního přístroje a latí)
Nanášecí vozík 400 mm se středovou redukcí
Nanášecí vozík 300 mm s redukcí na 240 mm
Redukce na 175 mm do vozíku 300 mm
Nanášecí vozík 400 mm - ruční
Maltovací pomůcka (sáňky) LIVETHERM 120-175, nerez
Maltovací pomůcka (sáňky) LIVETHERM 240-400, nerez
Maltovací pomůcka (sáňky) IZO PLUS a SUPER IZO, nerez
Míchadlo CX100HF + metla DLX 152 HF
Strojní kotoučová pila
Diamantový řezný kotouč
Vibrační lať 2m
Ponorný vibrátor pr.32/220V
Badie (koš na beton)
Strojní aplikátor spárovacích hmot
Nerezová špička ke spárovacímu aplikátoru
Hřeben typový (120,175,240,300,400)
Samosvorné přenášecí kleště 240-400 mm

do 30 dnů / 1 den

nad 30 do 60 dnů / 1 den

nad 60 dnů / 1 den

Záloha

500,00

-

-

5990,-

170,120,na dotaz
170,120,na dotaz
20,20,na dotaz
140,100,na dotaz
25,25,na dotaz
25,25,na dotaz
20,20,na dotaz
80,65,na dotaz
500,600,700,2000,- / 1 mm opotřebení kotouče (měřeno na poloměru)
350,320,400,45,45,na dotaz
10,10,na dotaz
15,15,na dotaz

7150,6300,250,5450,2900,2900,819,5990,30000,10000,4500,4000,5000,5000,-*
1500,500,900,-

Dojednání pronájmu na tel. 376 360 121
Ceny pronájmu jsou uvedeny bez DPH a obsahují běžné opotřebení. Cena pronájmu či případné poškození bude uhrazeno ze zaplacené zálohy.
V případě ztráty či odcizení je výše vratné zálohy pouze částí náhrady z celkové výše škody, jejíž úhrada bude následně požadována.
* Cena uvedena včetně 1 kusu nerezové špičky (strojní aplikátor 3500,-Kč a nerezová špička 1500,-Kč).

Sleva služeb při založení stavby ze zdících materiálů LIVETHERM
Pásmo vzdálenosti v km od v.z. Předslav

do 90 km
do 180 km
do 270 km
nad 270 km

k úhradě zákazníkovi

Běžná cena služby

Sleva z běžné ceny služeb

Cena 1. návštěva

Cena 2. návštěva

8500,11500,14500,17500,-

6000,-**/3000,-***
7500,-**/4000,-***
9000,-**/5000,-***
10500,-**/6000,-***

2500,4000,5500,7000,-

5500,7500,9500,11500,-

Služba je poskytována všem odběratelům společnosti BETONOVÉ STAVBY - GROUP s.r.o., kde finanční objem zakázky ve zdících prvcích LIVETHERM přesáhne hodnotu
min. 100.000,- Kč bez DPH.
Služba se vztahuje na zakládání veškerých typů staveb z tvárnic systému LIVETHERM a je poskytovatelem dotována.
Objednatel (zákazník) hradí cenu jednotlivých návštěv.
Cena 1. návštěvy (běžná cena služeb mínus sleva**, např. 8500-6000 = 2500,-Kč) obsahuje:
- zhotovení vyrovnávací vrstvy zakládací malty o tl. 20 mm a délce 40 bm
- práci dvou servisních techniků na 8 hodin
- zakládací maltu ZM 10 pro výše uvedený rozsah
- dopravu na místo stavby a zpět

Cena 2. návštěvy (běžná cena služeb mínus sleva***, např. 8500-3000 = 5500,-Kč) obsahuje:
- založení zdiva nad stropní konstrukcí 1.NP
Objednání služeb na tel. 728 605 949

Pomůcky pro montáž stropních konstrukcí - pronájem
Název / označení

Zapůjčení montážní podpěry do 30 dnů (cena/den)
Zapůjčení kříž.hlavice do 30 dnů (cena/den)
Zapůjčení trojnožky do 30 dnů (cena/den)
Zapůjčení dřevěných hranolů (cena bm/den)

do 30 dnů / 1 den

nad 30 do 60 dnů / 1 den

nad 60 dnů / 1 den

Záloha / ks

4,1,2,0,50

3,50
1,1,50
0,50

3,1,1,0,50

800,200,200,200,-

Dojednání pronájmu na tel. 376 360 121

Montáže stropních konstrukcí
Název / označení

Šéfmontáž stropní konstrukce
Kompletní montáž

Popis
Založení a poučení na stavbě pro montáž stavební
firmou nebo při realizaci svépomocí
Pokládka stropní konstrukce vč. betonáže

Cena Kč bez DPH

na dotaz dle rozsahu
na dotaz dle rozsahu

Objednání služeb na tel. 728 605 949

Technické zpracování podkladů
Název / označení

Cena Kč bez DPH

Vypracování kladečského výkresu stropní konstrukce
Výkres komínové sestavy
1. ZMĚNA výkresu
2. a každá další změna výkresu
Kontrola a potvrzení výkresu autorizovaným statikem

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
500,od 1500,- (dle rozsahu)

Objednání služeb na tel. 602 478 119

Odborné doplňkové služby
Název / označení

Cena Kč bez DPH

Práce autorizovaného statika
Revize spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty
Prohlídka inspekční kamerou
Dopravné pro výše uvedené služby

500,- / hod.
od 1500,420,250,8,- / km

Objednání služeb na tel. 602 478 119
Vydavatel si vyhrazuje právo na změny.
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