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LEŽATÁ KANALIZACE

Ø 70-200   240,00Kč/bm
Ø 250-300   330,00Kč/bm
Ø 400-500   420,00Kč/bm

pokládka potrubí
vyspádování potrubí

podpískování

VNITŘNÍ KANALIZACE

kanalizační vývod   490,00Kč/ks
poturbí volně zavěšené   420,00Kč/bm

stoupací potrubí   380,00Kč/bm

montáž potrubí k zařizovacímu předmětu
upenění potrubí , sádrování

zkouška těsnosti

PŘEDSTĚNOVÉ A PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

montáž WC   400,00Kč/ks
montáž bidetu   440,00Kč/ks

montáž umyvadla   430,00Kč/ks
montáž urinálu   420,00Kč/ks

montáž modulu
napojení na kanalizační potrubí
napojení na vodovodní potrubí

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

kameninové trubky do Ø 500   1 150,00Kč/bm
plastové trubky do Ø 500   420,00Kč/bm
sazba pro adm. činnost   840,00Kč/hod

vyřízení veškerých povolení a podkladů
pokládka potrubí



OTOPNÁ TĚLESA

deskové těleso KLASIK  2 000,00Kč/ks
deskové těleso VK   1 900,00Kč/ks

litinové těleso   3 000,00Kč/ks
koupelnové těleso   2 200,00Kč/ks

podlahový konvektor   1 900,00Kč/ks

přivrtání a upevnění radiátoru
montáž připojovacích armatur

montáž potrubí ÚT

PODLAHOVÉ TOPENÍ

montáž podlahového topení   240,00Kč/m2

instalace systémových desek
montáž dilatačního pásu

pokládka trubek a připojení na rozdělovač

montáž rozdělovače   2 300,00Kč/ks
usazení a upevnění rozdělovače

napojení na systém ÚT

KOTEL ZÁVĚSNÝ/SESTAVA KOTEL-ZÁSOBNÍK

montáž závěsného kotle  2 800,00Kč/ks
montáž sestavy kotel-zásobník   5 850,00Kč/ks

přivrtání a upevnění kotle/zásobníku
montáž armatur pro připojení (ventily,filtr)

připojení na potrubí ÚT/propojení kotle a zásobníku

montáž odkouření
základní sada odkouření   880,00Kč/ks
ostatní trubky odkouření   200,00Kč/bm

KOTEL STACIONÁRNÍ

montáž kotle  5 200,00Kč/ks 

usazení kotle
montáž armatur pro připojení (ventily,filtr)

montáž a připojení čerpadla
montáž a připojení expanzní nádoby

připojení na potrubí ÚT



VODOMĚRY A VODOMĚRNÉ SOUSTAVY

montáž/výměna vodoměru   120,00Kč/ks
montáž včetně zaplombování

(oprávnění ČMI)

montáž vodoměrné soustavy   1 200,00Kč/ks
připojení na vodovodní řad

montáž armatur

OHŘÍVAČE VODY

připojení zásobníku s cirkulací   2 1000,00Kč/ks
připojení zásobníku bez cirkulace   1 600,00Kč/ks

připojení průtokového ohřívače   880,00Kč/ks

montáž ohřívače
montáž armatur

připojení na vodovodní potrubí

VNITŘNÍ VODOVOD

vodovodní vývod   320,00Kč/ks
potrubí vedené zemí,zdivem   90,00Kč/bm

poturbí volně zavěšené   200,00Kč/bm

montáž potrubí k zařizovacímu předmětu
upenění potrubí , sádrování

izolace potrubí

OSTATNÍ PRÁCE

Vodovodní přípojka,pokládka PE potrubí   160,00Kč/bm
pokládka včetně zapískování

napojení na vodoměrnou soustavu

Vodovodní stoupací a ležaté potrubí
do Ø40  250,00Kč/bm , do Ø75  400,00Kč/bm

montáž potrubí včetně izolace
uchycení,upevnění potrubí



přivrtání a upevnění WC montáž WC mísy

připojení na kanalizační potrubí montáž ovládacího tlačítka

připojení na vodovodní potrubí montáž sedátka

montáž sedátka

  WC kombi 590,00 Kč         záv. WC 490,00 Kč         

přivrtání a upevnění umyvadla upevnění umyvadla

montáž a připojení baterie montáž a připojení baterie

montáž a připojení sifonu montáž a připojení sifonu

  umyvadlo 470,00 Kč       zápust. umyvadlo 400,00 Kč         

přivrtání a upevnění umyvadla přivrtání a upevnění umyvadla

montáž a připojení baterie montáž a připojení baterie

montáž a připojení sifonu montáž a připojení sifonu

přivrtání a upevnění polosloupu upevnění sloupu

um. s krytem 560,00 Kč       um. se sloupem 590,00 Kč         

usazení vaničky přivrtání a montáž zástěny

montáž a připojení sifonu silikonování

sprch. vanička 330,00 Kč       sprch. zástěna 3 100,00 Kč      

přivrtání a upevnění pisoáru přivrtání a upevnění pisoáru

montáž nap. armatury montáž nap. armatury

montáž a připojení sifonu montáž a připojení sifonu

pisoár-senzor 720,00 Kč            pisoár 460,00 Kč         

montáž  mísy přivrtání a upevnění bidetu

montáž a připojení sifonu montáž a připojení baterie

montáž a připojení baterie montáž a připojení sifonu

  záv. bidet 790,00 Kč             bidet 690,00 Kč         

montáž vanových podpěr

usazení vany přivrtání a montáž panelu

montáž a připojení sifonu připojení na vodovodní potrubí

montáž baterie silikonování

     vana 670,00 Kč         sprch. panel 850,00 Kč         

210,00 Kč160,00 Kč 40,00 Kč 80,00 Kč 60,00 Kč



PLYNOMĚRNÁ SESTAVA

sestava do zděné skříně  1 800,00Kč/ks
sestava do plastové skříně  1 500,00Kč/ks

usazení plastové skříně  1 600,00Kč/ks
revize 2 000,00Kč/ks

PLYNOVÉ POTRUBÍ

montáž Cu potrubí   300,00Kč/m
montáž Fe potrubí    520,00Kč/m
montáž PE potrubí 100,00Kč/m

revize   2 000,00Kč/ks

Montáž  solárního kolektoru      2 500,00Kč/ks
Montáž nerez potrubí pro sol. kolektory    250,00Kč/bm

Montáž a napojení zásobníku    3 800,00Kč/ks
Propojení s primárním zdrojem/např. kotel/    2 700,00Kč/ks 

Napuštění a odvzdušnění systému    1 130,00Kč/kpl
Montáž regulace a zaregulování systému    1 280,00Kč/kpl

Případná revize a údržba systému    430,00Kč/hod


