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CENÍK SLUŽEB - s materiálem od HOME OUTLET s.r.o., Ceník platí od 1.1.2018

Zaměření po Praze
Zaměření mimo Prahu zpoplatněné

Zaměření

500,-/zdarma v případě objednání vč
montáže, nevztahuje se v případě objednání 12 kompletů
300,- + 14,- /km

Doprava
Doprava po Praze s výtahem / bez výtahu
500,- / 800,Doprava mimo Prahu (celá zakázka)
300,- + 14,- /km
Rozvoz zboží po celé ČR (celá zakázka) - vlastními vozy
500,- + 14,- /km
Montáž jednokřídlých dveří
Osazení dveří do ocelové zárubně
350,Osazení vchodových dveří do ocelové zárubně (vč úpravy
1.750,-/2.100,-/2.100,zárubně a kukátka)
Montáž dveří - falcové vč zárubní a kování do 4 kompletu / od 5
1.200,- / 1.000,Montáž dveří - bezfalcové vč obložkové zárubně a kování
1.400,Montáž dveří - falcové vč OKZ a kování
1.500,Montáž shrnovacích dveří plastových/dřevěných
1.000,Montáž světlíku
1.000,Montáž jen zárubně TUNEL obložkové
700,Montáž jen zárubně TUNEL OKZ
1.000,Montáž protipožárních dveří vč obložkových zárubní vč
1.500,Demontáž a zazdění ocelové zárubně vč certifikace BT2, BT3
6.300,Montáž venkovních vchodových dveří včetně zárubně
6.300,Montáž dvoukřídlých interiérových dveří
Osazení dveří do ocelové zárubně
700,Montáž dveří - falcové vč zárubní a kování
1.400,Montáž dveří - bezfalcové vč obložkové zárubně a kování
1.600,Montáž dveří - falcové vč OKZ a kování
2.000,Montáž jen zárubně TUNEL obložkové
1.000,Montáž jen zárubně TUNEL OKZ
1.300
Montáž posuvných dveří
Montáž pouzdra pro posuvné dveře (do připraveného st otvoru)
1.500,Montáž obložkové zárubně včetně dveří do pouzdra Scrigno, JAP, ECLISSE
Posuvné dveře vč zárubní do pouzdra 1.křídlé
2.000,Posuvné dveře vč zárubní do pouzdra 2.křídlé
2.500,Posuvné celoskleněné dveře včetně zárubní do pouzdra 1.křídlé
2.000,Posuvné celoskleněné dveře včetně zárubní do pouzdra 2.křídlé
3.000,Posuvné celoskleněné dveře bez zárubní
1.000,Montáž posuvných dveří na stěnu 1. křídlé
1.500,Montáž posuvných dveří na stěnu 2. křídlé
2.500,Montáž zárubní typu TUNEL 1. nebo 2.křídlé
700,-/1.000,Montáž zalamovacích dveří vč zárubní a kování
2.000,Stavební práce
Demontáž stávajících zárubní včetně bouracích prací
1.350,Demontáž stávajících zárubní bez bouracích prací
1.000,Odvoz a recyklace
800,- /m3 nebo 250,- /ks
Postavení příčky z SDK - vč materiálu jednostranně
650,-/1m²
Postavení příčky z SDK - vč materiálu ouboustranně
850,-/1m²
Demontáž SDK příček
150,-/1m²
Ostatní práce
250,Montáž dveřního prahu
Montáž přechodové lišty
200,Montáž sekčních garážových vrat Hormann
7.000,Montáž vlastního kování zákazníka (interiérové kování)
100,Montáž vlastního kování zákazníka (bezpečnostní kování)
600,-

Montáž kukátka, dveřní zarážky, madélka
150,Montáž samozavírače, ventilační mřížky, tichého dojezdu
300,Montáž ocelové zárubně včetně materiálu a začištění do
3.000,Nátěr zárubně včetně barvy
800,Zúžení obložkové zárubně na max 15 mm
200,Podříznutí dveří/zárubní
200,Zúžení záklopu k obložkové zárubně
300,Akrylování spáry mezi zdí a obložkou
200,Vícepráce (min jedna hodina)
500,-/hodina
Pokládka podlah
Pokládka plovoucí podlahy - laminátové/vinylové/dřevěné(vč.
175,-/1m²
Lepení vinylové podlahy vč sokolových lišt a vyrovnání do 3mm
340,-/1m²
Montáž nábytku
Kuchyňské linky, obývací stěny, skříňky a postele
1.000,-/bm
Ceny jsou bez DPH
*Cena montáže zahrnuje montáž dveřního kování, dodávaného naší společností.
Montážní práce a náplň montážních prací
Montáž dveří a zárubní se provádí vždy do připraveného stavebního otvoru, tzn. montážník nedělá
žádné úpravy na místě a montuje jen zárubně, dveře a kování. Pokud je domluveno jinak, musí být v
nabídce či ve faktuře rozepsané, co vše montážník musí provést, např.: podříznutí, úpravy krycích
lišt, akrylování, zvětšení stavebního otvoru bouráním, odlepení a nalepení soklových lišt, dlažby,
přechody podlah apod., pokud dané úpravy nejsou rozepsané v nabídce či ve faktuře, tak montážník
nemá povinnost dělat dané úpravy. Záleží jestli odběratel se domluví s danou montážní partou jinak
V případě, že při příjezdu na adresu montáže dle domluvy s odběratelem telefonicky či písemně,
odběratel nebude přítomen nebo stavba nebude připravena dle domluvy, odběratel je povinen
uhradit náklady spojené se zbytečným výjezdem a to ve výši 2.500,- bez DPH!

