CENÍK
Fasádní rámové lešení

Fasádní rámové lešení
Rámová lešení jsou určeny především pro stavby řadových lešení, často se proto těmto konstrukcím říká fasádní
lešení.
Půjčovna lešení společnosti SNEP pracuje se systémovým rámovým lešením značky ALFIX 70 a částečně i LAYHER
BLITZ. Jsou to je stavebnicové konstrukce se širokým polem využití pro veškeré stavební a řemeslné práce.
Zásadní předností je rychlost stavby, technická variabilita a bezpečnost provozu.
Další předností rámového lešení je volba mezi možnými šířkami 730mm a 1090mm. Volbou optimální varianty šíře
lešení, při které uživatel pohodlně provádí své stavební práce ušetří finance vyložené za zábor veřejného prostranství
základu lešení.
Rámové lešení je konstrukce základních rámů,které mají velkou statickou odolnost a proto jsou vhodné pro stavební
práce na vysokých budovách běžně až do výšky 50m, bez zdvojených či ztrojených zakládacích stojek, jak je to
zvykem u klasických trubkového lešení.
Další velkou a neméně důležitou výhodou těchto systémových lešení jsou bezšroubové spoje zábradlí, stavěcích rámu
a podlah které jsou velmi pevné a bezpečné.

Ceny

montážní práce

demontáž

denní pronájem

leden - březen

23,00 - 30,00 Kč /m2

14,00 - 22,00 Kč /m2

0,30 - 0,89 Kč /m2

duben - červen

30,00 - 42,00 Kč /m2

22,00 - 40,00 Kč /m2

0,89 - 1,52 Kč /m2

červenec - prosinec

35,00 - 50,00 Kč /m2

22,00 - 40,00 Kč /m2

1,25 - 1,99 Kč /m2
Veškeré ceny jsou uvedené bez DPH

Cena pronájmu závisí na konkrétní stavbě, její výšce, členitosti a složitosti fasády, na ročním období.
Ceny jsou stanoveny pro minimální pronájem lešení na 14 kalendářních dnů.
Při větších objednávkách poskytujeme množstevní slevu.
Ve výše uvedených cenách není zahrnuto příslušné DPH.
Předávací protokol a měsíční revize lešení jsou v ceně.
Veškeré ceny jsou platné při dodržení splatností faktur.
Nabídky vypracováváme po shlédnutí stavby našimi šéfmontéry, poté vypracováváme konkrétní cenovou nabídku.
Pracovní výška lešení je výška poslední podlahy + 2m .
Dopravu kalkulujeme dle místních podmínek.

Žádejte detailní nabídku 602 144 233
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