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grovit

Orientační ceník malířských, lakýrnických a stavebních prací

Malířské práce:
malba Primalex Standard
malba Primalex Plus
malba Primalex Polar
malba HET Klasik
malba HET Hetline (sádrokarton)
oškrabání starých maleb
mytí a rozmývání podkladu
odstranění tapet (1 vrstva)
penetrační nátěr
odizolování proteklých a kouřových skvrn
zakrytí podlah folií

19 Kč/m2
26 Kč/m2
43 Kč/m2
40 Kč/m2
46 Kč/m2
12 až 15 Kč/m2
4 až 6 Kč/m2
30 Kč/m2
12 až 18 Kč/m2
60 Kč/m2
15 Kč/m2

Ceny jsou uvedeny včetně materiálu v bílém odstínu.

Natěračské práce:
nátěr oken
opálení starých nátěrů
tmelení
nátěr dveří
nátěr zárubní
nátěr zábradlí, mříží a soklů
nátěr radiátoru
nátěr trubek
napouštění dřeva
moření dřeva
nátěr kovových konstrukcí

210 Kč/m2
95 Kč/m2
65 Kč/m2
220 Kč/m2
220 Kč/ks
135 Kč/m2
30 Kč/článek
30 Kč/bm
25 Kč/m2
100 Kč/m2
150 Kč/m2

Ceny jsou uvedeny včetně standartně používaného materiálu v bílém odstínu.

Dále provádíme vysokotlaké bezvzduchové stříkání airless a mobilní pískování (čištění fasád, odstranění rzi a starých nátěrů, očištění betonu, kamene a bazénů). Cena se liší podle rozsahu zakázky a dohody se zákazníkem. Vždy je nutné konkrétní zakázku osobně vidět a na základě změření
prostor vypracovat nezávaznou cenovou nabídku. Tato služba je pochopitelně bezplatná.

Drobné zednické práce:
štukování stěn
štukování stropu
stěrkování stěn
stěrkování stropu
Ceny jsou uvedeny orientačně a včetně materiálu.

120 Kč/m2
140 Kč/m2
130 Kč/m2
150 Kč/m2

Montáže sádrokartonových příček a podhledů:
SDK příčky bez izolace
SDK příčky s izolací (10 cm)
SDK podhledy (bez izolace)

690 Kč/m2
880 Kč/m2
790 Kč/m2

Ceny jsou uvedeny orientačně a včetně materiálu.

Dlaždičské a obkladačské práce:
dlažba keramická
sokl keramický
betonová mazanina pod dlažbu na vyrovnání podkladu
vyrovnání stěn pod obklad
obklad stěn
obklad prostoru okolo kuchyňské linky
listela keramická
osazení rohových a ukončovacích lišt
vykružování otvorů v dlažbě a obkladech
řezání obkladů a dlažby diamantovým kotoučem
spárování silikonem okolo van, oken a u podlahy
nivelační stěrka
příplatek za celkovou plochu zakázky do 10 m2 + 20 %
příplatek za celkovou plochu zakázky do 20 m2 + 10 %

280 Kč/m2
80 Kč/bm
120 Kč/m2
160 Kč/m2
260 Kč/m2
340 Kč/m2
80 Kč/bm
50 Kč/bm
40 Kč/ks
40 Kč/bm
20 Kč/m2
80 Kč/m2

Uvedené ceny jsou orientační a jsou bez materiálu. Přesné a konečné ceny s Vámi rádi projednáme osobně na místě.

