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Cenník príprava podkladu

Dokonalá a precízna príprava podkladu je základ.Podkladná podlahová vrstva nesmie byť príliš hrubá ani príliš
hladká, aby nedochádzalo k zlému priľnutí lepidla.podlaha musí byť zbavená prachu, mastnôt a mechanických
nečistôt.Aj keď konečný užívateľ viac ocení vlastnosti a dojem z vrchnej podlahovej krytiny, podstatné premenné
sú pod nášľapnou vrstvou. - informacie na  0918 076 494

# Služba Merná jednotka Cena

 1  Montáž  OSB  dosiek  pod  podlahové  konštrukcie  m2  -

 1  a  na  zraz,  hrúbky  dosky  (10  mm)  m2  9,768€

 1  b  na  zraz,  hrúbky  dosky  (12  mm)  m2  10,734€

 1  c  na  zraz,  hrúbky  dosky  (15  mm)  m2  13,990€

 1  d  na  zraz,  hrúbky  dosky  (18  mm)  m2  13,998€

 1  e  na  zraz,  hrúbky  dosky  (22  mm)  m2  16,256€

 1  f  na  zraz,  hrúbky  dosky  (25  mm)  m2  18,853€

 2  a  na  pero  a  drážku,  hrúbky  dosky  (12  mm)  m2  11,344€

 2  b  na  pero  a  drážku,  hrúbky  dosky  (15  mm)  m2  13,042€

 2  c  na  pero  a  drážku,  hrúbky  dosky  (18  mm)  m2  14,827€

 2  e  na  pero  a  drážku,  hrúbky  dosky  (22  mm)  m2  17,216€

 2  f  na  pero  a  drážku,  hrúbky  dosky  (25  mm)  m2  19,004€

 3  Montáž  odpružený  rošt  m2  8,30€

 4  Montáž  pevný  rošt  m2  7,30€

Anhydritový (sadrový) samonivelizačný poter zo suchých zmesí

# Služba Merná jednotka Cena

 1  pevnosti  v  tlaku  20  MPa  -  -
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 1  a  hr.  15  mm  m2  7,489€

 1  b  hr.  20  mm  m2  9,511€

 1  c  hr.  25  mm  m2  11,506€

 1  d  hr.  30  mm  m2  13,625€

 1  e  hr.  35  mm  m2  15,551€

 1  f  hr.  40  mm  m2  17,578€

 1  g  hr.  45  mm  m2  19,621€

 1  h  hr.  50  mm  m2  21,645€

 2  pevnosti  v  tlaku  30  MPa  -  -

 2  a  hr.  15  mm  m2  10,298€

 2  b  hr.  20  mm  m2  13,257€

 2  c  hr.  25  mm  m2  16,188€

 2  d  hr.  30  mm  m2  19,243€

 2  e  hr.  35  mm  m2  22,105€

 2  f  hr.  40  mm  m2  25,069€

 2  g  hr.  45  mm  m2  28,048€

 2  h  hr.  50  mm  m2  31,009€

# Služba Merná jednotka Cena

Ostatné práce

# Služba Merná jednotka Cena

 1 Product Prebrúsenie betónu - strojné  m2  3,32€

 2 Product Prebrúsenie betónu ručným el. náradím (Frank)  m2  10,00€

 3 Product Frézovanie podkladu do 1cm - strojné (Frank)  m2  7,31€

 4  Zametanie  podkladu  m2  0,40€

 5  Vysatie  podkladu  m2  0,83€

 6  Otryskanie  podkladu  m2  1,50€

 7  Penetrovanie  podkladu  m2  1,00€

 8  Stierkovanie  nivelizačnou  stierkou  –  1  vrstva  do  5mm  m2  2,83€

 9  Aplikácia  epoxidového  náteru  valcom  2  vrstvy  m2  6,66€

 10  Liata  epoxidová  podlaha  m2  10,65

 11  Odborná  konzultácia  hod.  23,24€

 12  Odborná  konzultácia  vrátane  vypracovanie  písomného  posudku  ks  66,39€

 13  Cestovné,  cesta  sa  počíta  obojsmerne  km  0,33€
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