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                                                     pro soukromé osoby

CENY PLATÍ PŘI MONTÁŽI KUCHYŇSKÉ LINKY (DPH 15%)

Doprava montážní čety do 10 km od prodejny…(první montážní den)...…………..v ceně montáže
Doprava montážní čety nad 10 km tam a zpět………………………...……………………. km 19 Kč
Doprava montážní čety druhý  až páty den do 10km………………………………………… km 380 Kč
Přemístění za každé další podlaží bez výtahu……………….……………………………… bm 80 Kč
Doprava do 10 km + vynešení do přízemí + kompletace + zavěšení na zeď +
usazení PD + drobný mat. 1bm 1 550 Kč
                                                MONTÁŽ  SPOTŘEBIČŮ 
VÝŘEZY varné desky,dřezu atd………………………………………………………………… ks 300 Kč
Napojení dřezu na odpad.(bez materiálu)..…………………………………………………… 300 Kč
Napojení stojánkové pákové baterie na vodovodní řád,vč.výřezu…………………………… 310 Kč
Zapojení elektrické varné desky (bez materiálu)….…………………………………….…………… 500 Kč
Zapojení pečící trouby )bez materiálu)…………………….……………………………………………… 350 Kč
Mikrovlnná trouba s rámečkem…………………………………………………………………. 800 K
    plynová hadice…………………………………………….…………………………………. 1 150 Kč
Montáž odsavače par podvěsný  (bez dodaného materiálů)… 250 Kč
Montáž a zapojení vestavný digestoř (bez dodaného materiálu) 550 Kč
Montáž a zapojení komínkový digestoř (bez dodaného materiálu) 550 Kč
Montáž a zapojení ostrůvkový-prostorový digestoř (bez dodaného materiálu) 2 500 Kč
Montáž a zapojení vestavné chladničky……………………………………………………… 1 400 Kč
Montáž a zapojení myčky ..(bez materiálů)…………………………………………………. 600 Kč
Montáž a zapojení pračky…(bez materiálů)…………………………………………………. 600 Kč

                                                            INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
Úprava přívodu teplé a studené vody (plastové potrubí do 50cm vč.fitinků)………………. 530 Kč
Dodání a montáž 2 ks rohových ventilů vývod 3/8"………………………………………….. 198 Kč
Dodání a montáž 1 ks rohový ventil pro myčku ,pračku……………………………………. ks 235 Kč

                                                        ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE
Led osvětlení vč. lišty 1bm 1 300 Kč
Trafo  do 3 m ks 450 Kč
Trafo do 5 m ks 550 Kč
Bezdotykový spínač pod pracovní desku ks 1 200 Kč
Dotykový spínač ks 450 K
Spínač s dálkovým ovládáním a regulací ks 850 Kč
Dodání a montáž trojúhelníkového nebo klínového osvětlení……................................. ks 580 Kč
Panelová krabice LK 80*28....................................................................................... 30 Kč
Prodlužka 3 zásuvková 3bm...................................................................................... ks 160 Kč
Svorkovnice- věneček............................................................................................... ks 28 Kč
Montáž,instalace elektro-materialu (vč.napojení led osvětlení)........................................... hod 300 Kč

                                                          STOLAŘSKÉ PRÁCE
Dodání a montáž zástěny v barvě pracovní desky (max.výška 650mm)………………… bm 1 250 Kč
Dodání a montáž pracovní desky 38mm……………………………………………………… bm 1 500 Kč
Dodání a montáž těsnící lišty………………………………………………………………….. bm 230 Kč
 pracovní desky a TL jsou dodávány pouze v délkách po 0,5bm zaokrouhleno nahoru
Dodání koncovek,vnitřních ,vnějších rohu a ukončení ks 15 Kč
Výroba a provedení frézového spoje,vč.3 ks stahovacích šroubů…………………………. ks 800 Kč
Výroba a provedení šikmého  frézového spoje,vč.3 ks stahovacích šroubů……………… ks 400 Kč
Hrana ABS- plastová…………………………………………………………………………… bm 280 Kč
Pracovní deska Atyp šíře 92cm..EGGER…(na objednávku)……………………………….. bm 1 800 Kč
Úprava skříně pro lednici na skříň potravinovou ,vč.dodání 5ks polic……………………… ks 1 500 Kč
Atypická výroba, dodání lamino polic a ramp vsazených…………………………………… 1m2 1 150 Kč



č

Výřez zásuvky do zástěny ks 50 Kč
                                                     OSTATNÍ  MATERIÁL

Koncová lišta AL………………………………………………………………………………… ks 190 Kč
Sifón flexi…………………………………………………………………………………………. ks 80 Kč
Sifón……………………………………………………………………………………………… ks 150 Kč
Prodlužovací hadička…………………………………………………………………………… ks 70 Kč
Vzduchotechnické potrubí vč.montáže*
*ploché…………………………………………………………………………………………... m 280 K
*koleno…………………………………………………………………………………………… ks 120 Kč
*přechod…………………………………………………………………………………………. ks 120 Kč
*spojka (ploché x ploché)……………………………………………………………………… ks 70 Kč
*flexi potrubí  průměr 100/125…………………………………………………………………. m 280,-/320,-
*přechod z průměru 100 na průměr 125…novodur………………………………………….. ks 70 Kč
*mřížka průměr 100/125……………………………………………………………………….. ks 80,-/115,-
*Výřezy a sekání pro vzduchotechniku…………………………………………………………. hod 300 Kč

                                                  OSTATNÍ VÍCEPRÁCE
Ostatní vícepráce,které nejsou uvedeny v ceníku budou po dohodě se zákazníkem*
účtovány v hodinové sazbě  (výřezy skříní,úpravy polic,vymezení volných prostorů, 
elektroinstalační práce,atd.)…………………………………………………………………… hod 300 Kč
Při nutnosti vyrovnání podlahy,svislosti nebo pravoúhlosti zdi*…………………………….. hod 300 Kč
*uvedená cena je za práci 1 montážníka ,bez materiálů 

kontakt na montážní firmu:

CHVOJKA PETR   tel:774 610 470
uvedené ceny jsou vč.15 % DPH

Pro firemní účely se účtuje: + 6 % z uvedených cen + 6 % z ceny hrazené spol.Orfa

           Montáž kuch.linky může být prováděná  1 až 5 pracovních dnů.
                Zákazník zajistí odpovědnou osobu   po  dobu montáže.

  Ceník platí od 6.6.2017
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