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Nabídka zateplení objektu rodinného domu – cena obsahuje

Certifikovaný zateplovací fasádní systém (ETICS)
Provedení prací a výběr materiálu dle technologického postupu zateplování budov
Ceny jsou uvedeny za dodávku materiálu včetně provedené práce
Ceny jsou uvedeny bez DPH

1. zateplení, do stávající rovnosti objektu:

 zateplení včetně kotvení – hlavní plášť budovy fasádní polystyren EPS 70 F 100 mm, bílý 
polystyren:

- penetrace
- perlinka
- lepidlo
- tepelná izolace
- kotvení tepelné izolace
- vnější omítka probarvená silikon, tl.zrna 1,5 mm

cena 1,00 m2 687,74 Kč

 zateplení včetně kotvení – ostění kolem oken, dveří, fasádní polystyren EPS 70 F 20 mm, bílý 
polystyren:

- penetrace
- perlinka
- lepidlo
- tepelná izolace
- kotvení tepelné izolace
- vnější omítka probarvená silikon, tl.zrna 1,5 mm

cena 1,00 m2 533,31 Kč

 zateplení včetně kotvení – sokl budovy XPS polystyren, tl. 50 mm:
- penetrace
- perlinka
- lepidlo
- tepelná izolace
- kotvení tepelné izolace
- vnější omítka mozaiková (marmolit)

cena 1,00 m2 874,66 Kč

2. rohování objektu:

uvedené ceny jsou za 1,00 bm, za dodávku materiálu a provedenou práci

 APU lišty 145,00 Kč
 Rohové lišty objektu 99,00 Kč (PVC, tkanina)
 Nadokenní lišta bez okapničky 99,00 Kč (PVC,tkanina, s okapničkou 259,72 

Kč)
 Lišta pod parapet 267,12 Kč (PVC, tkanina)
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 Soklová lišta, zakládací 115,00 Kč (na sílu zateplení tl.100 mm)
3. lešení:

 montáž lešení v místě realizace
 demontáž lešení

cena 1,00 m2 74,00 Kč

 pronájem lešení

cena 1,00 m2 00,00 Kč ZDARMA

4. ostatní:

nabídka zatím neobsahuje například níže uvedené práce a materiál, který po domluvě se zákazníkem a 
zaměření v místě realizace rádi zahrneme do nabídky a to včetně dodání materiálu a provedené práce

 likvidace odpadu, odvoz na skládku
 režie
 zakrytí oken, dveří folií
 klempířské prvky jako jsou např.svody, žlaby atd.. – (demontáž a zpětná montáž stávajícího 

materiálu, případná nová dodávka)
 oplechování střechy, konstrukcí – (demontáž a zpětná montáž stávajícího materiálu, případná 

nová dodávka)
 parapety
 terénní úpravy
 prodloužení kotvení hromosvodu, klempířských prvků, oplechování
 podbití střešní části
 a další………….

5. závěr:

V případě jiných požadavků na zateplení či stavební práce nebo materiál než jsou výše uvedené, rádi 
zahrneme do Vašeho rozpočtu po vzájemné konzultaci, vyřešení potřebných detailů a zaměření v místě 
realizace.

CENÍK JE PLATNÝ PRO ROK 2016
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