Ceník lešenářských prací a zdvihacích zařízení

(zámečnické,zednické práce)
Emporio exclusive s.r.o.
Smilova 386 , Pardubice 530 02

Montáže:
montáž lešení do 20 m
30 kč / m2
montáž lešení do 30 m
33 kč / m2
montáž lešení do 40 m
36 kč / m2
v případě složitostí(balkóny,montáže na střeše,velký sklon terénu atd. dle dohody
montáž vnitřního zábradlí jednoduše
montáž vnitřního zábradlí dvojtě
konzole,příhradové nosníky,věže,lávky
dle dohody s objednavatelem

1 kč / m2 lešení
2 kč / m2 lešení
(montáž/demontáž)

montáž ochraných sítí

250 kč / hod /prac.

5 kč / m2

Demontáže:
demontáž lešení do 20 m
demontáž lešení do 30 m
demontáž lešení do 40 m

20 kč / m2
22 kč / m2
25 kč / m2

demontáž vnitřního zábradlí jednoduše
demontáž vnitřního zábradlí dvojtě

1 kč / m2 lešení
2 kč / m2 lešení

demontáž ochraných sítí

3 kč / m2

nanáška materiálu,skládání,nakládání,příprava, úklid

150 kč / hod / prac.

Pronájem lešení:
1,00-1,50 Kč/m2
dle složitostí stavby(počet prvků)

Ceník montáží lehkých žebříkových výtahů:
Alulift-Geda a jim podobné
Montáž do 20 m výšky:

3500,-Kč

Demontáž do 20 m výšky:

2500,-Kč

Doprava:

15 Kč / km

!!!Při pronájmu nad 1 měsíc -demontáž zdarma!!!

Pronájem výtahů:
1 den

550 kč

!!!akce: při zapůjčení lešení
pronájem výtahů 300kč/den
Alulift 200V-lehký stavební nákladní
výtah
Doprava materiálu ve svislém směru
Připojení na domovní síť 220 V jistič 16 A
Otočný vozík klec pro snadnou a bezpečnou manipulaci
Stavebnicový systém
Kotvení k budově i k lešení
Jmenovitá nosnost
Jmenovitá rychlost
Max.výška k římse
Vnitřní rozměry klece
Napěťová soustava
Ovládací napětí
Výkon el.motoru
Průměr nosného lana
Hmotnost 2 m dílu stožáru

200kg
25 m/min
60 m
0,75 x 1,15 m
1NPE - 50Hz
230 V/TN-S
24 V
1,3 kVa
6,3 mm
12 kg

Zámečnické práce:
provádíme demontáže,montáž, výrobu zábradlí lodžií,balkónů,sušáků,stříšek atd.

Zednické práce:
provádíme vybourání ,vybetonování podlah lodžií,balkónů,teras atd.

