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Ceník placeného servisu, dodatečné montáže  

doplňků a náhradních dílů 
 

Placený servis 

• práce technika, vč. času jízdy (účtována je vždy min. 1 hodina) 420Kč/hod/osoba 

• doprava osobním automobilem 8Kč/km 

• doprava dodávkou 13Kč/km 

• promazání kování/jedno křídlo 40Kč/ks 

Skla a stadury 

• izolační dvojsklo (min. plocha 0,5m2) 1050Kč/m2 

• (složení 4mm/16mm chromatec Ultra/4mm IplusTop1,1 - Ug=1,1)  

• izolační trojsklo 1700Kč/m2 

(složení IplusTop1,1 4mm/12(16,18)mm Chromatec Ultra/Pl. clearlite 4mm/12(16,18)mm 

Chromatec Ultra/ IplusTop1,1 4mm-  Ug=0,7/0,6/0,5) - (min. plocha 0,5m2) 

• 24mm stadur bílý 950Kč/m2 

• 24mm stadur v dekoru 2800Kč/m2 

• 40mm stadur bílý 1600Kč/m2 

• 40mm stadur v dekoru 4000Kč/m2 

• 48mm stadur bílý 1850Kč/m2 

• 48mm stadur v dekoru 4300Kč/m2 

 

Zámky 

• dveřní rozvora – DORN 45 mm 1800Kč/ks 

• dveřní rozvora – DORN 40 mm 2500Kč/ks 

• standardní zámková vložka ABUS C83N 500Kč/ks 

• bezpečnostní zámková vložka ABUS D6 vč. karty 700Kč/ks 

• zámková vložka ABUS C83N s knoflíkem 900Kč/ks 

• bezpečnostní zámková vložka ABUS D6 s knoflíkem 1050Kč/ks 

• sjednocení zámkových vložek ABUS 150Kč/ks 

• náhradní klíč ABUS C83N 50Kč/ks 

• náhradní klíč ABUS D6 100Kč/ks 
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Kliky 

• okenní bílá 60Kč/ks 

• okenní barevná (bronz, titan) 80Kč/ks 

• kliku HOPPE SECUSTIC bílá,bronz, titan 120Kč/ks 

• uzamykatelná klika bílá 400Kč/ks 

• uzamykatelná klika barevná (bronz, titan) 450Kč/ks 

• bezpečnostní klika s knoflíkem bílá 350Kč/ks 

• bezpečnostní klika s knoflíkem (bronz, titan) 400Kč/ks 

• dveřní bílá 1050Kč/ks 

• dveřní barevná (bronz, titan) 1250Kč/ks 

• balkónové madélko (bílá, hnědá, hliník) 50Kč/ks 

Kování 

• krytky kování (bílé, bronz, titan) 15Kč/ks 

• brzda křídla (+ práce 1ks/1h) 200Kč/ks 

• bezpečnostní protikus 40Kč/ks 

Žaluzie (minimální zúčtovatelná plocha 0,5m2) 

• celostínicí bílé 590Kč/m2 

• celostínicí s krytem v dřevodekoru a lamely v nástřiku  860Kč/m2 

• celostínicí s krytem i lamelami v dřevodekoru 1820Kč/m2 

• montáž  80Kč/ks 

• demontáž původní žaluzie 10Kč/ks 

• likvidace původní žaluzie 50Kč/ks 

K ceně je nutno připočíst cenu za čas a jízdu technika k zaměření žaluzií i samotné montáží 

 

Sítě (minimální zúčtovatelná plocha 0,5m2) 

• okenní síť bílá nebo hnědá vč. montáže 710Kč/m2 

• okenní síť v dřevodekoru vč. montáže 1050Kč/m2 

• dveřní síť bílá nebo hnědá vč. montáže 2650Kč/ks 

• dveřní síť v dřevodekoru vč. montáže 4300Kč/ks 

• montáž posuvné sítě 500Kč/ks 

• montáž plisé sítě (dva lidé) 800Kč/ks 

K ceně je nutno připočíst cenu za čas a jízdu technika k zaměření sítí i samotné montáží.  

 

A jiné 

• 1bm těsnění vč. výměny 40Kč/bm 

 

 

 

Položky zde neuvedené Vám rádi zkalkulujeme individuálně. 

Ceník platný od 20.10.2022. Uvedené ceny jsou bez DPH, to bude účtováno podle zákona o DPH.  
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