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1

Platný ceník BEZ DPH 

pro zakázky od 100 

m2

montáž 

sádrokartonu ( 

základní ceník 

ostatní ceny na 

vyžádání ), 

položka obsahuje 

zpravydla cenu 

materiálu a práce

2

3
2017

 množství od 10 m2 

za m2 jednotlivé 

plochy 

cena za jednotku bez DPH

4 Příčky

5

příčka jednoduché opláštění  RB 1 x 12,5 

mm s vloženou izolací 40 mm (tl 75, 100, 

125 mm) 3.40.0… SK 12 (W111)

1,00           na vyžádání

6

příčka jednoduché opláštění (do vlhkých 

prostor) RBI 1 x 12,5 mm s vloženou 

izolací 40 mm (tl 75, 100, 125 mm) 

3.40.0… SK 14 (W111)

1,00           na vyžádání

7

příčka dvojité opláštění  RB 2 x 12,5 mm s 

vloženou izolací 40 mm (tl 100, 125, 150 

mm) 3.40.0… SK 14 (W112)

1,00           925,00               

8

příčka dvojité opláštění (do vlhkých 

prostor) RBI 2 x 12,5 mm s vloženou 

izolací 40 mm (tl 100, 125, 150 mm) 

3.40.0… SK 14 (W112)

1,00           na vyžádání

9
montáž kovové zárubně, dodání, UA profil 1,00           1 650,00            

10

příprava pro montáž obložkových dveří, UA 

profil
1,00           650,00               

11 ostatní příčky ( na vyžádání) 1,00           
12 Podhledy

13

podhled jednoduše opláštěný na dvojité kovové 

konstrukci  12,5 mm 4.05.24 PK 21 / D 112

1,00           559,00               

14

podhled jednoduše opláštěný na jednoduché 

konstrukci (přímá montáž)  12,5 mm 4.05.23 

PK 11  

1,00           na vyžádání
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15

podkroví jednoduše opláštěné na kovové 

konstrukci, 40.70.14 VK 11 (bez požární 

odolnosti)

1,00           541,00               

16

příplatek za desku do vhkých prostor 

RBI/GKBI 12,5 mm
1,00           na vyžádání

17

ostatní stropní konstrukce dle ceníku ( na 

vyžádání )
1,00           na vyžádání

18 šikminy podkroví, úžlabý příplatek 1,00           na vyžádání

19

ostění okolo střešních oken ( bm, platí poze při 

montáži systémové parozábrany od výrobce 

oken)

1,00           250,00               

20 Předstěny a stěny

21 suchá omítka  RB 12,5 mm 1,00           396,00               

22

Předsazená stěna spřažená jednoduché 

opláštění s vloženou izolací tl 40 mm RB 

3.21.00 OK 11 / 623

1,00           na vyžádání

23

Předsazená stěna spřažená dvojité opláštění 

opláštění s vloženou izolací tl 40 mm RB 

3.21.00 OK 12 / 623

1,00           na vyžádání

24

Předsazená stěna volně stojicí, jednoduché 

opláštění s vloženou izolací tl 40 mm RB 

3.22.00 OK 12 / 623

1,00           na vyžádání

25

Předsazená stěna volně stojicí, dvojité opláštění 

s vloženou izolací tl 40 mm RB 3.22.00 OK 12 

/ 623

1,00           666,00               

26 ostatní předstěny a stěny ( na vyžádáni )
na vyžádání

27 Montáž tepelné izolace

28

vložení tepelné izolace mezi krokve bez 

pomocné konstrukce
1,00           na vyžádání

29

vložení tepelné izolace do kovového rastru 1 

vrstva
1,00           50,00                 

30

vložení tepelné izolace do kovového rastru 2 

vrstvá
1,00           na vyžádání

31

vložení tepelné izolace do kovového rastru 3 

vrstvá
1,00           na vyžádání

32 Montáž parozábrany

33

parozábrana (pouze montáž na konstrukci) bez 

materiálu

1,00           59,00                 

34 Ostatní

35 přesun hmot (kg) 1,00           od 1,00 do 4,00
36 hodinová sazba (hodina) 1,00           220,00               
37 Příplatky

38 malé zakázky ceny individuální minimálně 20 000,00         
39 zakázka do 50 m2 navýšení o
40 zakázka do 40 m2 navýšení o
41 zakázka do 30 m2 viz řadek 47 navýšení o 10%
42 zakázka do 20 m2 viz řadek 47 navýšení o 15%
43 zakázka  a plocha do 15 m2 viz řádek 47 navýšení o 25%
44 zakázka  a plocha do 10 m2 viz řádek 47 navýšení o 100%
45 zakázka  a plocha do 5 m2 viz řádek 47 navýšení o 250%


