CENÍK
Trubkové lešení

Trubkové lešení
Trubkové lešení bylo u nás zavedeno v padesátých letech a lze tak hovořit již o tradiční lešenářské technologii, což
způsobilo, že vyrostly velmi zkušené lešenářské firmy, které považují za normální stavět trubkové lešení i do velice
bizardních tvarů a výšek.
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.
Trubkové lešení je stále velmi oblíbené, pro jeho obrovskou technickou variabilitu a obvykle nižší cenu a to i za cenu
delší doby montáže. Klasika, kterou aspoň od pohledu známe jistě všichni.

Ceny

montážní práce

demontáž

denní pronájem

leden - březen

23,00 - 30,00 Kč /m2

14,00 - 22,00 Kč /m2

0,54 - 0,70 Kč /m2

duben - červen

35,00 - 60,00 Kč /m2

25,00 - 45,00 Kč /m2

0,65 - 1,22 Kč /m2

červenec - prosinec

35,00 - 60,00 Kč /m2

25,00 - 45,00 Kč /m2

0,92 - 1,59 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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