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POLOŽKA                           CENA          JEDNOTKA

Vyrovnání podkladu

strojní zbroušení podkladu pod samonivelační stěrku                                                                                   59 Kč          m2

penetrace podkladu pod samonivelační stěrku                                                                                               13 Kč          m2

vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 6mm                                                                                     122 Kč        m2

vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou do 10mm                                                                                   156 Kč        m2

strojní zbroušení samonivelační stěrky (zabroušení šlemu)                                                                          59 Kč          m2

vyrovnání podkladu osb deskou s podsypem do 20mm (1x OSB deska)                                                    209 Kč         m2

montáž vyrovnávacích la  na betonové desce přichycením plechovými L profi ly (po 500mm)           126 Kč         m2

vyrovnání podkladu osb deskou s podsypem do 20mm a prošroubováním (2x OSB deska)                  381 Kč         m2

vyrovnání podkladu osb deskou s podsypem do 40mm a prošroubováním (2x OSB deska)                  410 Kč         m2

pokládka osb deskek s prošroubováním (2x OSB deska)                                                                               329 Kč        m2

jemné broušení betonového podkladu (sražení nerovnos  brusným kotoučem)                                    65 Kč           m2

broušení betonu (sražení nerovnos  diamantovým kotoučem)                                                                  195 Kč         m2

vysá  podlahy                                                                                                                                                        16 Kč           m2

Pokládka podlahových kry n

pokládka mirelonové podložky                                                                                                                           13 Kč           m2

pokládka podložky z extrudovaného polystyrenu                                                                                           13 Kč           m2

vysá  hobry do 10mm                                                                                                                                         16 Kč           m2

pokládka parotěsné fólie včetně přelepení                                                                                                      14 Kč           m2

pokládka kročejové izolace do tl.50mm                                                                                                            59 Kč           m2

pokládka laminátové plovoucí podlahy (se zámkem)                                                                                     196 Kč         m2

pokládka laminátové plovoucí podlahy (lepené hrany)                                                                                 226 Kč         m2

pokládka dřevěné plovoucí podlahy (se zámkem)                                                                                          214 Kč         m2
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pokládka dřevěné plovoucí podlahy (lepené hrany)                                                                                       243 Kč        m2

pokládka plovoucí podlahy (celoplošné lepení)                                                                                               291 Kč        m2

pokládka třívrstvé dřevěné podlahy - lepení                                                                                                    295Kč         m2

pokládka masivní podlahy - podlaha se zámkem pokládka bez lepení                                                        291Kč         m2

pokládka parket a vlysů (standardní rozměry)                                                                                                 365 Kč        m2

pokládka vinylové podlahy - lepení                                                                                                                    271 Kč        m2

pokládka vinylové podlahy se zámkem                                                                                                             271 Kč       m2

pokládka koberce (volně)                                                                                                                                     81 Kč         m2

pokládka koberce (celoplošné lepení)                                                                                                               108 Kč       m2

pokládka pvc (volně)                                                                                                                                             143 Kč       m2

pokládka pvc (celoplošné lepení)                                                                                                                       228 Kč       m2

pokládka OSB desky (1 vrstva)                                                                                                                            147 Kč       m2

pokládka korkové podlahy                                                                                                                                   231Kč        m2

pokládka marmolea včetně svaření                                                                                                                    306 Kč      m2         

Renovace parket

broušení parket (hrubé + jemné)                                                                                                                       198 Kč        m2

tmelení parket (1 vrstva)                                                                                                                                     68 Kč          m2

tmelení parket (2 vrstvy)                                                                                                                                     135 Kč        m2

lakování parket (1 vrstva)                                                                                                                                    46 Kč          m2

lakování parket (2 vrstvy s mezibrusem)                                                                                                          117 Kč        m2

lakování parket (3 vrstvy s mezibrusem)                                                                                                          189 Kč        m2

Sokly

montáž soklové lišty plastové                                                                                                                             53 Kč          mb

montáž soklové lišty plastové s vinylem                                                                                                           85 Kč          mb

montáž soklové lišty plastové s kobercem                                                                                                       72 Kč          mb

montáž soklové lišty kovové                                                                                                                               65 Kč          mb
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montáž soklové lišty dřevěné                                                                                                                             61 Kč          mb

montáž soklové lišty MDF                                                                                                                                   61 Kč          mb

 

Ostatní

lepení podlahy na schody                                                                                                                                    382 Kč       mb

nalepení obvodového dilatačního mirelonového pásku                                                                                17 Kč        mb

montáž prahu                                                                                                                                                        116 Kč       ks

úprava prahu (krácení, broušení)                                                                                                                       120 Kč       ks

lakování prahu                                                                                                                                                       75 Kč          ks

montáž přechodové lišty                                                                                                                                      85 Kč         mb

zkrácení dveří                                                                                                                                                          160 Kč        ks

přesun materiálu (pokud není připraven v patře realizace)                                                                           267 Kč        hod

Demontáže

demontáž soklových lišt                                                                                                                                        16 Kč         mb

demontáž plovoucí podlahy                                                                                                                                 35 Kč         m2

demontáž dřevotřískové podlahy                                                                                                                        77 Kč        m2

demontáž prkené podlahy                                                                                                                                   96 Kč         m2

demontáž parket                                                                                                                                                    68 Kč         m2

demontáž koberce                                                                                                                                                 34 Kč         m2

demontáž pvc                                                                                                                                                         36 Kč         m2

demontáž vinylové podlahy                                                                                                                                 56 Kč         m2 


