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CENÍK 2018
Platnost od 1. 10. 2018

KERAMICKÉ STROPNÍ PANELY CZ – JW 190 a 240
PANEL CZ – JW 190

( Panel tloušťky 190 mm, šíře 500 mm a dále po 250 mm - max. 2000 mm , délky dle potřeby – max. 8100 mm. )

190 S - panel standard, do délky 4500 mm
190 N - panel nadstandard, od délky 4500 mm do 6500 mm
190 AT - panel atypických tvarů a od délky 6500 mm do 8100 mm
Železobetonový průvlak

PANEL CZ – JW 240

-

cena za 1 m²
cena za 1 m²
cena za 1 m² od
cena za 1 bm

=
=
=
=

1495,00
1595,00
1695,00
1295,00

( Panel tloušťky 240 mm, šíře 500 mm a dále po 250 mm - max. 2000 mm , délky dle potřeby – max. 8100 mm. )

240 S - panel standard, do délky 4500 mm
240 N - panel nadstandard, od délky 4500 mm do 6500 mm
240 AT - panel atypických tvarů a od délky 6500 mm do 8100 mm
Železobetonový průvlak

-

cena za 1 m²
cena za 1 m²
cena za 1 m² od
cena za 1 bm

=
=
=
=

1595,00
1695,00
1795,00
1395,00

Stropní panely lze upravit na tvary a rozměry dle projektové dokumentace, včetně monolitických
průvlaků, zešikmení, balkonových panelů, výměn atd.
Panely jsou opatřeny z obou stran vyčnívající nosnou konstrukční výztuží v délce 20 – 100 mm dle
potřeb stavby.
Balkony standardně vyrábíme s vykonzolováním:
CZ - JW 190 do délky 1500 mm
CZ – JW 240 do délky 2000 mm

Doprava panelů:




Stavebník je povinen zajistit přístup nákladního vozidla na staveniště
Na jedno nákladní vozidlo o nosnosti 24 tun se naloží cca:
panely CZ-JW 190 - 80 - 85 m²
panely CZ-JW 240 - 60 - 65 m²
Cena za dopravu panelů auto návěs nebo auto přívěs činí 35 Kč/km za cestu tam i zpět
Delší trasy (nad 120 km) naceňujeme individuálně vytěžovací dopravou
(předběžná cena se pohybuje okolo 45 Kč/km pouze směrem na staveniště)




Paušální cena za dopravu do 50 km činí 5 000 Kč včetně vykládky
Cena vykládky – 550 Kč/hod



Cena práce hydraulické ruky z auta při pokládce stropních panelů činí 1 500 Kč/hod
Všechny ceny panelů jsou uvedené v místě panelárny Český Brod a bez DPH. Doprava panelů na stavbu se řeší
individuálně po dohodě s klientem.

