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Podmínky akční montáže 
 

 Cena za montáž  jednoprůduch s keramickou vložkou    2990 Kč za celý komín,zóna A. 

       Příplatek za další zóny. B=1000 Kč, C=2000 Kč. 

 Cena za montáž  dvouprůduch s keramickou vložkou     5990 Kč za celý komín, zóna A. 
         (platná i pro systém VARIO ProGaS) 

       Příplatek za další zóny. B=2000 Kč, C=4000 Kč. 

 Cena za montáž jednoprůduch nerezového komínu        2990 Kč za celý komín, zóna A. 

       Příplatek za další zóny. B=1000 Kč, C=2000 Kč. 

Cena za revizi spalinové cesty          1950 Kč za jeden průduch. 
                       (platná při realizaci revize zároveň s montáží) 

 Výpočet spalinové cesty              500 Kč 

 Akční cena montáže je garantovaná do výšky komínu 8 m. 

 Za každý další výškový metr komínu je cena montáže 300 Kč, resp. 600Kč. 

 Cena je platná při umístění komínu uvnitř stavby.  

 

 Doprava montážníků 7 Kč/km obousměrně. Účtována z PSČ 50355. 

 U dvouprůduchu montáž probíhá 2 dny, doprava tedy 2x. 

 

Požadavky zákazníka nad rámec nutných prací:   

-dodatečné betonování základu    400 Kč  

-průchod střešní konstrukcí  400 Kč rozebrání krytiny, manipulace na nejbližší podlahovou 

plochu, vyřezání latí + folie  

-bourání, úprava stavby     400 Kč za každou započatou hodinu prací  

-použití vysokozdvižné plošiny    2500 Kč/den při stavbě komínu vně při výšce nad 5,5m 

 

Výhody  montáže: 

 

-Dodání komínu a montáž od jednoho dodavatele 

-Možnost účtování celé zakázky se sníženou sazbou DPH 15%. 

-Jistota montáže provedené odborníky.  

-Realizace montáže v průběhu jednoho dne ( jednoprůduchový komín ). 

-Zajištění výstavby komínu v souladu s požadavky normy ČSN 734201. 

-V průběhu montáže je v rámci možností možné upravovat výškové parametry komínu dle požadavku. 
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Mapa oblastí pro určení ceny montáže  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Platnost od 1.srpna 2019 
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