
                                                                 

 
 
 
 
 

JADROVÉ VŔTANIE  ŽELEZOBETÓNU 

Priemer 16 – 20 mm    0,63 € cm hĺbky   Priemer 162 mm   1,69 € cm hĺbky 

Priemer 24 – 28 mm    0,70 € cm hĺbky              Priemer 172 mm   1,83 € cm hĺbky 

Priemer 30 – 35 mm    0,73 € cm hĺbky              Priemer 182 mm   1,93 € cm hĺbky 

Priemer 42 mm            0,83 € cm hĺbky              Priemer 202 mm   2,16 € cm hĺbky 

Priemer 52 mm            0,93 € cm hĺbky              Priemer 225 mm   2,42 € cm hĺbky 

Priemer 62 mm            1,00 € cm hĺbky              Priemer 250 mm   2,66 € cm hĺbky 

Priemer 72 mm            1,06 € cm hĺbky              Priemer 280 mm   2,78 € cm hĺbky 

Priemer 82mm             1,13 € cm hĺbky              Priemer 300 mm   4,20 € cm hĺbky 

Priemer 102 mm          1,26 € cm hĺbky              Priemer 350 mm   5,00 € cm hĺbky 

Priemer 112 mm          1,36 € cm hĺbky              Priemer 400 mm   5,70 € cm hĺbky 

Priemer 132 mm          1,53 € cm hĺbky                   Priemer 450 mm   7,50 €/cm hĺbky            

Priemer 152 mm          1,63 € cm hĺbky                   Priemer 500 mm   9,10 € cm hĺbky 

    Priemer 600 mm  11,00 € cm hĺbky 

 

Minimálna fakturovaná suma za vŕtanie je 70,- eur bez DPH 

Ručné jadrové vŕtanie do priemeru 152 mm ( bez prikotvenia)  + 50 % prirážka 

Vŕtanie muriva  za sucha + 50% prirážka. Vŕtanie do stropu + 50 % prirážka 

ZĽAVA  na vŕtanie z cien železobetónu na:          

Prostý betón -   15 %                                                Ytong  -  50 % 

Tehlové murivo  -   30 %                                          Ypor   -  50 % 

                                                                                                  

REZANIE PANELU                                                        REZANIE  TEHLOVEJ  STENY 

-rezanie ručne za sucha s odsávaním                     -rezanie ručne za sucha s odsávaním 

hrúbka do 20 cm        59,75 €  bm rezu                   hrúbka od 24 – 30 cm   26,55 € bm rezu 

hrúbka do 15 cm        46,47 €  bm rezu                   hrúbka od 15 – 24 cm   16,59 € bm rezu 

hrúbka do 10 cm        26,56 €  bm rezu                   hrúbka do 14 cm             8,29 € bm rezu 
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REZANIE  TEHLOVEJ  STENY hrúbka  nad  30 cm   120,- €/1 m2  (stenovou pílou)   

 

REZANIE ŽELEZOBETÓNU - rezanie za mokra chladením vodou  (stenovou pílou ) 

hrúbka od 45  - 54 cm                    116,18 €  bm rezu 

hrúbka od 35 – 44 cm                    99.58 €  bm rezu    

hrúbka od 25 – 34 cm                    82,98 €  bm rezu      príplatok za prístenové rezanie  + 15 % 

hrúbka od 15 – 24 cm                    66,39 €  bm rezu 

                                                                                       

REZANIE REZAČOM ŠPÁR   BETÓN  ŽELEZOBETÓN  ASFALT 

Hrúbka do 50 mm    2,79 €/m 5,58 €/m  1,35 €/m 

Hrúbka od 51 -  do 100 mm   5,58 €/m 10,89 €/m  2,52 €/m 

Hrúbka od 101 - do 170 mm  10,89 €/m 12,15 €/m  3,96 €/m 

Hrúbka od 171 - do 210 mm  15,12 €/m 17,46 €/m  4,95 €/m 

  

 

demolačné, sekacie a búracie práce 15,- €/hod.  el. centrála        30,- € /deň + spotreba 

prestoje, presuny a pomocné práce 10,- €/hod. lešenie(nájom)   40,- €/deň + montáž a demontáž             

doprava                 0,42 €/km 

 

CENY  SÚ   UVEDENÉ  BEZ  DPH! 

 

Príplatky  za prácu v extrémnych podmienkach : vo výške nad 1,8 m do 3,0 m a za vŕtanie s odsávaním  a  za 

prácu vo výkopoch sa účtuje príplatok 15%. Vo výške nad  3,0 m  do 4,5 m sa účtuje príplatok 25%. Vo väčšej výške  

ako 4,5 m  sa  účtuje  50 % príplatok 

Príplatky za prácu cez víkend: sobota + 50 %, nedeľa a sviatok + 100 %, nočná práca + 75 % 

Nezodpovedáme za statické posúdenie a porušenie rezaných, alebo vŕtaných konštrukcií. 

V prípade neoznačenia miesta otvorov sa toto čakanie na vyznačenie miesta otvorov účtuje ako prestoj! Presné 

vytýčenie a vyznačenie polohy a tvaru otvorov zabezpečuje zákazník. Nutné zabezpečiť prívod vody 

a elektriny!!! 

CENA  SA  DÁ  INDIVIDUÁLNE  DOHODNÚŤ  PODĽA OBJEMU  A  OBTIAŽNOSTI  PRÁC! 
Tešíme sa na spoluprácu s Vami. 
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