Název činnosti

Upřesnnujicí popis

Cena od - do

Omítka-Hrubá ruční

Nahazování hrubých omítek / do tl.
3cm

135 kč – 155 kč /m2

Omítka-Štuková vnitřní

Natažení a stáčení povrchové
omítky

80 kč – 110 kč /m2

Penetrování - penetrace

Nátěr válečkem, stříkání zdiva

10 kč – 14 kč / m2

Natahování perlinky /
lepidlo

Vázání vyzdívek, spojů, prasklin aj.

90 kč – 100 kč m2

Betonáž - potěry - podlahy

Povrchová úprava podlah do 5cm
tl.

250 kč – 300 kč / m2

Vyzdívka ytong /7.5/cm

Vyzdívky bytových příček

190 kč - 205 kč / m2

Vyzdívka ytong / 5 / cm

Vyzdívky bytových příček

180 kč – 195 kč / m2

Vyzdívka ytong / 10 / cm

Vyzdívky bytových příček

185 kč – 215 kč /m2

Vyzdívka ytong / 12.5 / cm

Vyzdívky bytových příček

190 kč – 220 kč / m2

Vyzdívky ytong / 15 / cm

Vyzdívky obvodových stěn bytové zdivo

195 kč – 225 kč/ m2

Vyzdívky ytong / 20-30 cm

Vyzdívky obvodových stěn bytové zdivo

300 kč – 450 kč / m2

Vyzdívka porotherm 44

Obvodové zdivo / zdění

890 kč – 1150kč /m2

Vyzdívka therm - vnitřní
příčky P+D

Vyzdívka vnitřních příček

600 kč – 750 kč / m2

Lištování alu-rohů

Podomítkové výztuže

35 kč – 40 kč / bm

Akrylování - zdiva

Rohová úprava

10 kč – 20 kč / bm

Instalace SDK příčky /
bytová příčka

Montážní práce SDK

225 kč – 260 kč / m2

Instalace předstěny SDK /
vnitřní příčka

Montážní práce SDK

190 kč – 225 kč / m2

Instalace podhledu SDK /
stropní podhled

Montážní práce SDK

240 kč – 260 kč / m2

Opláštění příčky SDK /
dvojzáklop

Dvojtý záklop

290 kč – 325 kč / m2

Opláštění Velux okna

Montážní práce SDK

1250kč - 1500 kč / ks

Oklepání omítek / zdivo

Oklepání a začištění zdiva

39 kč – 55 kč / m2

Škrábání malby / čištění
zdiva

Škrábání malby začištění

35 kč – 45 kč / m2

