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Ceník Prací
Nutné dispozice (zadání) pro výpočet cen dílčích prací i celých zakázek.
1. Požadavky na technologický postup (pískování/tryskání):
1) Renovace starých dílů
2) Před-úprava nových dílů
3) Finiš
4) Sleeping
5) Jiné
2. O jaký díl se jedná (disk, str. díl, svařenec, sokl, schody, stožár, silo, most, hráz,
zábradlí, další, …)
3. Z jakého materiálu (kov, kámen, dřevo, plast, sklo, jiné, …)
4. Plocha (cm2, dm2, m2, …)
5. Původní stav (někdy pomůže foto, jinak uvézt míru rzi, starých povlaků (barva, zinek,
atd.), jaký druh, jaká vrstva, …
V případě, že nám neposkytnete tyto relevantní údaje, výpočet ceny-nabídka (plocha/Kč)
nebude přesný nebo nebude možný vůbec. Obecné ceny na plochu ,,prostého“ tryskání
máme od 125,- Kč/m2.
V takovém případě, kdy toto nelze přesně určit, je u nás v platnosti standardní cenová
nabídka v čase a ta je:
-

Práce na provoze:





Prosté tryskání (v kabině) … od 390,- Kč/hod./1 osoba
Balotinování (v kabině) … od 500,- Kč/hod./1 osoba
Volné tryskání (mobilní), střední díly … od 790,- Kč/hod./2 osoby
Volné tryskání (mobilní), větší díly … od 1090,- Kč/hod./2 osoby

Tyto ceny již zahrnují veškeré účelně vynaložené náklady na zdaření se díla (manipulace,
technologie, materiál, energie, mzdy, …).
-

Práce v terénu:



Prosté tryskání (prac. hodina), dle Staveb. deníku … od 1390,- Kč/hod./parta
Prosté tryskání (mth, digi ukazatel zař.), dle Staveb. deníku. … od 1990,Kč/hod./parta

V obou výše uvedených případech prací volného/mobilního tryskání, jsou v cenách již
zahrnuty veškeré účelně vynaložené náklady na zdaření se díla (technologie, přísl., materiál,
energie, mzdy, …), vyjma DPH, příslušenství, více-prací (separace, úklid, atd.), dopravy,
ubytování a technických podpůrných prostředků (lešení, atd.).




Více-práce … od 190,- Kč/hod./osoba
Doprava vlastní: 10,- Kč/1km
Doprava zprostředkovaná: dle tarifu spediční firmy

Ceny neobsahují DPH

Naše kompletní portfolio služeb pak naleznete na www.reno-tech.cz
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