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Cenník obkladačské a pokladačské práce Jednotka Cena (€)

Pokládka dlažby keramicka 20x20, 30x30 až 49x49 cm m2 12,80
Pokládka dlažby keramika menej ako 20x20 cm m2 15,90
Pokládka dlažby keramika menej ako 15x15 cm m2 17,90
Pokládka dlažby Gres 20x20 cm 30x30 až 49x49 cm m2 13,50
Pokládka dlažby Gres menej ako 20x20 cm m2 16,50
Pokládka dlažby Gres menej ako 15x15 cm m2 18,50
Položenie veľkoformátovéj dlažby, hrana 49,1 cm do 90 cm m2 19,50
Položenie veľkoformátovéj dlažby, dĺžka hrany 90,1 cm do 119,9 cm m2 20,80
Pokládka veľkoformátovéj dlažby Gres 120x60 cm m2 22,80
Pokládka dlažby na schody bm 15,00
Pokládka dlažby atypických schodov bm 17,90
Pokládka obkladačiek dĺžka hrany 20 cm až 49cm m2 12,80
Pokládka obkladačiek hrana menej ako 20 cm m2 15,00
Lepenie obkladačiek s hranou menej ako 15 cm m2 16,00
Pokládka obkladačiek veľkoformátových, hrana 49,1 až 90 cm m2 18,00
Príplatok za položenie dlažby diagonálne 45°Pokládka dlažby diagonálne taktiež nazvaná pokládka na
koso alebo do šikminy m2 2,90

Príplatok za položenie dlažby diagonálne menej ako 20x20 cm m2 3,90
Príplatok za pokládku obkladačiek a dlažby bez škár m2 2,00
Pokládka mramoru, granit, travertín, vápenec m2 21,80
Pokládka mozaiky keramicka m2 29,30
Pokládka mozaiky sklenená m2 30,50
Lepenie mozaika pás v obkladoch bm 15,00
Vykrúženie vyrezanie otvorov do obkladu ks 3,00
Lepenie ozdobné listely, bombáta a dekóry bm 6,00
Rezanie a lepenie soklov bm 5,00
Nalepenie originál soklov bm 3,00
Montáž rohových plastových líšt bm 5,00
Brúsenie obkladov na vonkajšie JOLLY rohy 45° bm 12,80
Brúsenie mozaiky na vonkajšie JOLLY rohy 45° bm 17,80
Montáž sklenené tvárnice ( Murovanie Sklobetónu ) + špárovanie ks 5,50
Penetrácia podlahy pred vyrovnávaním s materialomPenetrák je spojovací náter, používa sa pred
nivelizáciou podláh, malovaním alebo stierkovaním.

m2 3,00

Penetrovanie podkladu jedna vrstva s materialom m2 1,50
Vyrovnávanie podlahy do 3mm - samonivelačný poter ( s materiálom ) m2 9,00
Škárovanie obkladov a dlažby jednofarebne m2 2,50
Špárovanie dvojfarebne m2 3,50
Hydroizolácia interier, exterier
Jednozložková alebo dvojzložková izolácia do kúpeľní, sprchových kútov, balkóny a podobne, v cene je
zahrnutý materiál m2 10,00
Pokládka dekoratívneho kameňa m2 30,00
Nalepenie - montáž zrkadla ks 20,00
Silikónovanie a tmelenie bm 1,10
Zhotovenie silikónovej dilatačnéj škáry bm 3,00



Rezanie dlažieb a obkladov - diamantom Jednotka Cena (€)

Rezanie keramickej dlažby a obkladačiek diamantovým kotučom-vodou chladené bm 2,00
Rezanie porcelánovej - gresovej dlažby diamantovým kotučom SUPREME bm 3,50

Cenník murárskych prác Jednotka Cena (€)

Murovaná sprchová vanička z obkladačiek a dlažby ( nie plastová )
Murovaná sprchová vanička si vyžaduje dôkladnú niekoľko násobnú vrstvu hydroizolácie, jednozložkovú
alebo dvojzložkovú izoláciu.
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Murované kúpeľňové police ks dohodou
Murovaná stena z Ytong alebo ( PORFIX YPOR ) 5 cm m2 8,50
Murovaná stena z Ytong alebo ( PORFIX YPOR ) 7,5 cm m2 10,50
Murovka z Ytong alebo ( PORFIX YPOR ) 10 cm m2 11,70
Vyrovnanie steny pod obklad do 1cm m2 3,20
Vyrovnanie stien pod obklad do 2cm m2 3,80
Podmúrovanie a obmúrovanie vane pod obklad ( s materiálom ) ks 70,00
Sieťkovanie stien ( s materiálom ) m2 6,20
Demontáž bytového jadra a rozvodov ks 180-290

Rekonštrukcia bytového jadra ks 1880-
3400

Osekanie dlažby a obkladov m2 6,20
Sekacie práce príklepovým kladivom hod 15,00
Prebrúsenie betónu ručným elektrickým náradím m2 10,00
Vyrezanie drážky do panulu pre káble bm 7,00
Demontáž zárubne ks 19,90
Demontáž oceľovej zárubne zaliatou v betóne ks 69,00
Demontáž šróbovaciej zárubne ks 10,00
Odvoz odpadovej stavebnej sute - podľa množstva od 40,00

Cenník Pokládka parkiet Jednotka Cena (€)

Pokládka plávajucej podlahy (Click, Loc, Snap)
Kladenie laminátových a drevených veľkoplošných parkiet m2 5,20
Pokládka parotesnej fólie m2 0,50
Pokládka krokovej izolácie m2 0,50
Lištovanie bm 1,70
Montáž prechodových líšt ks 2,50
Montáž prahov ks 3,50

Vodoinštalatérske práce a montáž sanity - cenník Jednotka Cena (€)

Montáž nových rozvodov, voda, odpad 1 vývod 25,00
Montáž umývadla ks 20,00
Montáž stenovej batérie ks 10,00
Montáž stojankovej batérie ks 12,00
Osadenie sprchovej vaničky ks 30,00
Montáž kúpeľňovej toaletnej skrinky ks 25,00
Montáž sprchové dvere rámove
Osadenie sprchový kút rámový. Cena montáže závisí na tvrdosti obkladového, pri tvrdých materialoch
treba použiť diamantove vrtáky, príplatok 15,00 € ks 70,00
Montáž sprchových dverí bezrámove
Osadenie sprchový kút bezrámový. Pri tvrdých materialoch ako Gres- porcelán treba použiť diamantove
vrtáky, príplatok 15,00 € ks 85,00
Osadenie vane pod obklad ks 40,00
Montáž WC kombi ks 30,00

http://tiletec.sk/bytove_jadro.html


Montáž WC voľne stojaca ks 20,00
Montáž WC nádržky nástenna ks 20,00
Montáž WC konštrukcie závesna misa ks 59,00
Obhliadka, zameranie a vypracovanie cenovej ponuky do 20 km 20,00
Hodinová sadzba 1 hod. 15,00

Montáž sadrokartónových konštrukcií (materiál +
práca) cenník Jednotka Cena (€)

Sadrokartónový podhľad RB ( s materiálom ) m2 22,00
Sadrokartónový podhľad RBI ( impregnovaný ) ( s materiálom ) m2 25,00
izolácia pod sadrokartón m2 3,00

Podmienky pre pokládky obkladov a dlažby
Cena pokládky za m² platí na predpripravenom podklade

Doplnkové individuálne obkladačské služby budú započítane pri zameraní a obhliadke

Pokládka dlažby a obkladov malých plôch napr. loggie je možná za príplatok.
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