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Příslušenství a další služby Ano/ks Cena v Kč bez DPH
1) Pozinkovaná  garáž, šikmá střecha ( š, v, d, ) , typ „A“ x Dle výběru z nabídky
2) Doprava dílů garáže *    15,- Kč / km
3) Doprava pracovníků montáže  *    viz. poznámka
4) Cena montérů při dopravě 150,- Kč / hod.
5) Montáž garáže Dle výběru garáže

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
5) Nátěr rámu základní barvou  - první vrstva x V ceně
5a) Nátěr rámu základní barvou – druhá vrstva 1.500,-
5b) Nátěr rámu vrchní barvou RAL  - dle výběru zákazníka Dle ceny barvy
5c) Žárové zinkování nosných prvků a vrat 7.000,-

VRATA
6) Přední stěna a křídlová vrata z profilu „L“ x V ceně

- standardní provedení vč. oček pro visací zámek -
6a) Příplatek za vrata a rám ze speciálních profilů „Z“ a „L“ 3.950,-
6c) Příplatek za nestandardní šíři vrat ( do 2870 mm ) Dle šíře

ZABEZPEČENÍ GARÁŽE
7) Krabička pro zadlabávací zámek 440,-
7a) Štítek zámku + leštěná hliníková klika 470,-
7b) Zámek pro vložku „FAB“ 200,-
7c) Vložka „FAB“ + 3 klíče 300,-
7d) Bezpečnostní vložka „FAB“ + 5 klíčů 395,-
7e) Zámek s „dózickým klíčem“ 145,-
7f) Visací zámek včetně madla ( ručky ) 190,-

STŘECHA A OPLÁŠTĚNÍ
8) Příplatek za nestandardní střešní a oplášťovací trapézový plech Dle dohody
8a) Boční okapnička velká 140,- Kč/bm
8b) Střešní okapnička čelní 80,-Kč/ bm
8c) Pozinkované zadní stěny Dle dohody

DOPLŇKY
9) Výztuhy vnitřní ( pro atypické rozměry garáže ) Dle dohody
9a) Větrací otvor nebo mřížky 2x ( cca 10 x 10 cm ) 340,-
9b) Boční zamřížovaný otvor ( 40 x 40 cm ) 3.400,-
9c) Dveře v zadní stěně při L / P bočnici, š = 800 mm 3.300,-

 - standardní zabezpečení pomocí oček pro visací zámek -
9d) Příplatek za umístění dveří mimo okraj zadní stěny 1.900,-

 - další zabezpečení dveří lze doplnit do položky 7 -
9e) Příplatek za výklopná vrata Dle typu vrat
9f) Kotvení garáže – 3 x 5 m, 6 ks ( rozměr dle podkladu ) cca 2.500,-
9g) Okapový žlab – 3 m a svod – 2 m 2.450,-
9h) Příplatek za atypické řešení Dle dohody

Cena celkem – zvýrazněné položky

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DALŠÍ SLUŽBY 



*  Poznámka:
−         maximální cena za dopravu je 15 Kč/km, účtuje se cesta k zákazníkovi a zpět
−         pokud jedou montéři samostatně, tak se účtuje 11,- Kč/km

Cena montáže ( bez kotvení ) zajišťovaná firemními montéry:

Typ „A1“ 6.600,- Kč bez DPH
Typ „A2“ 7.300,- Kč bez DPH
Typ „A3“ 7.800,- Kč bez DPH


