KOBERCE BRÁZDA s.r.o.
Dolní Branná 326, Dolní Branná, 543 62

Ceník služeb
Měření


Naši technici provedou prohlídku prostorů, jejich měření a posouzení stavu podkladu,
následně určí množství potřebných krytin a materiálů.
300 Kč + doprava

V případě realizace zakázky je poplatek za měření odečten. Minimální plocha pokládky je v tomto
případě 40 m2. V případě zakázky pod 40m2 se poplatek za měření neodečítá.
K ceně měření se vždy připočítává doprava dle platného ceníku a tento poplatek není vratný.

Dovoz



v místě prodejny Koberce Brázda (do 6 km)
na větší vzdálenost (počítá se cesta tam i zpět)

200 Kč
20 Kč/km

Rozvoz provádíme za první uzamykatelné dveře.

Pokládka




60 Kč/m2
90 Kč/m2
250 Kč/m2

do bytových prostorů
do komerčních prostorů
pokládka vinylových dílců

Pokládku provádíme na připravený podklad bez nábytku.

Přípravné práce







odstranění volně položených krytin
odstranění celoplošně lepených krytin
stěrkování v bytových prostorech (vrstva do 2 mm)
stěrkování v komerčních prostorech (vrstva do 2 mm)
broušení podkladu po individuálním vyrovnání zákazníkem
stěrkování vrstvy nad 2 mm

15 Kč/m2
40-60 Kč/m2
200 Kč/m2
250 Kč/m2
50 Kč/m2
20 - 60 Kč/mm/m2

Stěrkování zahrnuje tmelení prasklin v povrchu, penetrování povrchu, rozprostření samonivelační
stěrky a následné broušení po vytvrdnutí.


montáž OSB desek (v případě, že nelze aplikovat stěrka)

375 Kč/m2

Podlahářské práce





montáž soklových a přechodových lišt, lemovky, lepení na stěnu
500 Kč/h
montáž malometrážních prostor (kuchyně, koupelny, chodby, komory, sklepy, aj.)
800 Kč/h
montáž schodiště rovné
800 Kč/h
montáž schodiště točité
1000 Kč/h

Pokládku provádíme na připravený podklad bez nábytku.

Ostatní služby




nošení do vyšších pater
obšívání (dodací lhůta 2-3 týdny)
odvoz a likvidace starých krytin

Tel.: 602 442 889
Fax: 499 441 395

e-mail: koberce@brazda.cz
web: www.brazda.cz

50 Kč/patro
60 Kč/mb
15 Kč/m2 (min. 300 Kč)
IČO: 64825027
DIČ: CZ64825027

KOBERCE BRÁZDA s.r.o.
Dolní Branná 326, Dolní Branná, 543 62

Ceník materiálu






lemovka k PVC jednobarevná
lemovka k PVC s dřevěným dekorem
soklová lišta z PVC (2,5 m)
obvodová lišta SLK 50 (2,5 m)
komponenty k lištám SKL 50

20 Kč/mb
25 Kč/mb
63 Kč/ks
120 Kč/ks
27 Kč/ks

Lepidla:




40 Kč/kg
220 Kč/kg
230 Kč/kg

Lepidlo Spray D800
Toppren / Artelit SB 510
Montážní lepidlo Mamut

Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH pro komerční prostory a dopravu a 15% DPH pro
bytové prostory.
Záruční doba na odbornou pokládku činí 2 roky.
Platnost ceníku od 1.3.2019.
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