
21 % sazba DPH

Platnost ceníku od 1.8.2022

typ alubky a typ povrchové úpravy

profil

dekor povrchu - RAL ... práškový lak jednobarevný  bm/kg váha m2/kg ks - bm/1m2 bez DPH vč DPH  jednotka

Alubky – 1 - skladový profil 0,48 5,3 11ks/1bm 1350 1633,5 m2

Alubky – 2 - skladový profil 0,51 5,1 10ks/1bm 1450 1754,5 m2

Alubky – 3 - na objednání min odběr 200m2 - 26000bm 0,46 6 13ks/1bm 1750 2117,5 m2

Alubka – 4 - skladový profil 0,56 5,9 10,5ks/1bm 1650 1996,5 m2

Alubka – 5 - na objednání min odběr -1000bm-cca 200m2 0,99 5 5ks/1bm 1750 2117,5 m2

Alubky – 6 - na objednání min odběr -1200bm-cca 200m2 0,97 5,8 6ks/1bm 1750 2117,5 m2

Alubka – 7 - skladový profil 0,78 5,8 7,5ks/bm 1650 1996,5 m2

Alubka – 8 - skladový profil 0,64 5,2 8ks/1bm 1550 1875,5 m2

Alubka - H malý 5x5cm - skladový profil 0,75 dle počtu 10 -13 ks 160 193,6 bm

Alubka - H velký 4x8cm - na objednání min odběr 2000bm 0,93 dle počtu 12 -14 ks 200 242 bm

Alubka - P 6cm - na objednávku bez omezení 0,53 dle počtu 9 -11 ks 140 169,4 bm

Alubka - P 8cm - na objednávku bez omezení 0,62 dle počtu 8 -10 ks 160 193,6 bm

Alubka - P 10cm - na objednání min odběr 1000bm 0,67 dle počtu 7 - 9 ks 180 217,8 bm

Alubka - P 12cm - na objednání min odběr 1000bm 0,73 dle počtu 6 - 8 ks 200 242 bm

Alubka - plaňka obdélník 2x8cm - skladový profil 1,05 dle počtu dle počtu 280 338,8 bm

Alubka - plaňka kosoobdélník 1x6cm - na objednávku 0,37 dle počtu dle počtu 180 217,8 bm

dekor povrchu - PRIM … lakovaný dřevodekor s UV  bm/kg váha m2/kg ks - bm/1m2 bez DPH vč DPH jednotka

Alubky – 1 - skladový profil 0,48 5,3 11ks/1bm 1490 1802,9 m2

Alubky – 2 - skladový profil 0,51 5,1 10ks/1bm 1590 1923,9 m2

Alubky – 3 - na objednání min odběr 200m2 - 26000bm 0,46 6 13ks/1bm 1990 2407,9 m2

Alubka – 4 - skladový profil 0,56 5,9 10,5ks/1bm 1890 2286,9 m2

Alubka – 5 - na objednání min odběr -1000bm-cca 200m2 0,99 5 5ks/1bm 1990 2407,9 m2

Alubky – 6 - na objednání min odběr -1200bm-cca 200m2 0,97 5,8 6ks/1bm 1990 2407,9 m2

Alubka – 7 - skladový profil 0,78 5,8 7,5ks/bm 1890 2286,9 m2

Alubka – 8 - skladový profil 0,64 5,2 8ks/1bm 1790 2165,9 m2

Alubka - H malý 5x5cm - skladový profil 0,75 dle počtu 10 -13 ks 180 217,8 bm

Alubka - H velký 4x8cm - na objednání min odběr 2000bm 0,93 dle počtu 12 -14 ks 220 266,2 bm

Alubka - P 6cm - na objednávku bez omezení 0,53 dle počtu 10 -13 ks 150 181,5 bm

Alubka - P 8cm - na objednávku bez omezení 0,62 dle počtu 9 -11 ks 170 205,7 bm

Alubka - P 10cm - na objednání min odběr 1000bm 0,67 dle počtu 7 - 9 ks 190 229,9 bm

Alubka - P 12cm - na objednání min odběr 1000bm 0,73 dle počtu 6 - 8 ks 210 254,1 bm

Alubka - plaňka obdélník 2x8cm - skladový profil 1,05 dle počtu dle počtu 310 375,1 bm

Alubka - plaňka kosoobdélník 1x6cm - na objednávku 0,37 dle počtu dle počtu 200 242 bm

dekor povrchu - LUX ... lepená kašírovací fólie  bm/kg  m2/kgspotřeba bm/1m2 bez DPH vč DPH jednotka

Alubka - 1 - skladový profil 0,48 5,3 11ks/1bm 2300 2783 m2

Alubky – 2 - skladový profil 0,51 5,1 10ks/1bm 2400 2904 m2

Alubka – 4 - skladový profil 0,56 5,9 10,5ks/1bm 2600 3146 m2

Alubka – 8 - skladový profil 0,64 5,2 8ks/1bm 2500 3025 m2

CENÍK - MALOOBCHODNÍ PRODEJ – 2022

Prodejní ceny obkladů jsou uvedeny v částce za 1bm nebo za 1m2

váha profilu v přírodním stavu  maloobchodní prodejní cena



Cenové příplatky:

1. příplatek 5% bude účtován k základní ceně alubek v dekoru PRIM pro skupinu dekorů s příplatkem označeným B - viz dekory PRIM

2. příplatek 10% bude účtován k základní ceně alubek v dekoru PRIM pro skupinu dekorů s příplatkem označeným C - viz dekory PRIM

3. příplatek 15% bude účtován za dodání více dekorů na jednu objednávku (např. na vytvoření mixu dekorů max - 5 dekorů), která 

  nepřesáhne 80m2 u zakázek nad 80m2 tento příplatek odpadá a účtovat se nebude.

bez DPH vč. DPH jednotka

1,5 1,815 ks

1,5 1,815 ks

20 24,2 ks

20 24,2 ks

30 36,3 bm

300 363 ks

150 181,5 bm

190 229,9 bm

140 169,4 bm

150 181,5 bm

160 193,6 bm

150 181,5 bm

160 193,6 bm

170 205,7 bm

190 229,9 bm

190 229,9 bm

200 242 bm

210 254,1 bm

200 242 bm

220 266,2 bm

240 290,4 bm

260 314,6 bm

220 266,2 bm

350 423,5 bm

450 544,5 bm

300 363 bm

400 484 bm

Plastová krytka plotového sloupku - černá 40x40mm 20 24,2 bm

25 30,25 bm

20 24,2 bm

Celková hmostnost povrchově upravených profilů je o cca 10-15 % vyšší než u uvedených hodnot v tabulce

Dodací podmínky fasádních profilů:

− prodej některých uvedených alubek  je podmíněn objednáním uvedené minimální plochy nebo množství

− skladové položky jsou dodávány cca do 3 - 4 týdnů, běžný termín dodání objednaného materiálu je cca měsíc

− závazný termín dodání objednané zakázky se počítá až od data úhrady zálohy na dodání zakázky

− v případě, že není dostatek materiálu na výrobu zakázky jedním procesem, může být materiál dodán ve dvou nebo více 

   termínech, v takovém případě záleží na vzájemné dohodě dodavatele a zákaznka jak dodávku uskutečnit

Upozornění:

prodejní ceny našich produktů jsou přímo závislé aktuálním cenách hliníku na světovém trhu, proto si  

vyhrazujeme nárok na možnost individuálních úprav našich prodejních cen v průběhu prodeje.

Plastová krytka plotového sloupku - černá 40x80mm

Plastová krytka plotové výplně - plaňky - černá 20x80mm

Plotový sloupek obdélníkový - dekor PRIM   3x40x80mm

Plotový sloupek čtvercový - dekor RAL   3x40x40mm

Plotový sloupek obdélníkový - dekor RAL   3x40x80mm

U plotový profil montážní a krycí - dekor RAL a PRIM 2x20x20mm

Plotový sloupek čtvercový - dekor PRIM   3x40x40mm

nerovnoramenná rohová lišta L 26 – dekor LUX 2x20x60mm

nerovnoramenná rohová lišta L 28 – dekor LUX 2x20x80mm

nerovnoramenná rohová lišta L 210 – dekor LUX 2x20x100mm

rohová lišta rovnoramenná L 30 – dekor LUX 2x30x30mm

rohová lišta rovnoramenná L 40 – dekor LUX 2x40x40mm

nerovnoramenná rohová lišta L 24 – dekor LUX 2x20x40mm

nerovnoramenná rohová lišta L 28 – dekor RAL a PRIM 2x20x80mm

nerovnoramenná rohová lišta L 210 - dekor RAL a PRIM 2x20x100mm

rohová lišta rovnoramenná L 20 – dekor LUX 2x20x20mm

rohová lišta rovnoramenná L 40 – dekor RAL a PRIM 2x40x40mm

nerovnoramenná rohová lišta L 24 – dekor RAL a PRIM 2x20x40mm

nerovnoramenná rohová lišta L 26 – dekor RAL a PRIM 2x20x60mm

montážní hranol velký NATUR alu 2x40x40x3000mm

rohová lišta rovnoramenná L 20 – dekor RAL a PRIM 2x20x20mm

rohová lišta rovnoramenná L 30 – dekor RAL a PRIM 2x30x30mm

podkladní pryžový pás pod příchytky (mont. na dřevo) 3x50x1000mm

hliníková perforovaná větrací lišta NATUR 30x30x2500mm

montážní hranol malý NATUR alu 2x20x40x3000mm

vrut do příchytky – montáž do dřevěného hranolu nerez A2 – 3,5x25 mm

montážní příchytka C pro alubky č. 1 - 8 (mimo č.6 ) alu-natur 40x25mm

montážní příchytka L pro alubky H a P alu-natur 30x15mm

vrut do příchytky – montáž do Al hranolu nerez A2 – 3,5x19 mm

Příslušenství na montáž – ceny  dle povrchové úpravy specifikace materiálu


