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NÁSTAVBY NA STŘEŠNÍ VPUSTĚ MJ CENA/MJ bez DPH DPH CENA/MJ vč. DPH

   Pod první rám je vždy nutno dát podložky s pevnou výškou z důvodu odtoku vody spodem.

ks 268 Kč 21% 324 Kč

ks 320 Kč 21% 387 Kč

ks 486 Kč 21% 588 Kč

ks 410 Kč 21% 496 Kč

ks 6,80 Kč 21 % 8 Kč

cena na vyžádání

   Kruhová podložka ochranná z PP ks 8 Kč 21 % 10 Kč

   Kruhová podložka z EPDM ks 14 Kč 21 % 17 Kč

ks 672 Kč 21% 813 Kč

ks 755 Kč 21% 914 Kč

ks 503 Kč 21% 609 Kč

ks 586 Kč 21% 709 Kč

ks 21%

ks 21%

ks 21%

   Košíček flexibilní do vpusti ks 38,00 Kč 21% 46 Kč

  Ceny neobsahují balné a poštovné.
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Materiály pro realizaci 
zelených střech III.

Mříž pochůzná zelená 300 x 300 mm, v. v rámu zapuštěná 0 mm

Rám spodní pro mříž pochůznou zelenou 300 x 300 mm, v. komplet vč. 
mříže pochůzné zelené 130 mm. Rámy jsou stohovatelné.

Mříž pochůzná zelená 400 x 400 mm, v. v rámu zapuštěná 0 mm

Rám spodní pro mříž pochůznou zelenou 400 x 400mm, v. komplet vč. 
mříže pochůzné zelené 130 mm. Rámy jsou stohovatelné.

   Podložka s pevnou výškou – v. 12 mm. Možné dávat až 3 ks na sebe.

   Podložky výsuvné – až do výšky 94 cm

Kačírková lišta okrajová – Al, výška 100 mm, šířka 80 mm, délka 2 m, tl. 
1,5 mm. Uchycení lišty k podkladu se provádí páskem dané hydroizolace (na 
objednání lze dodat i jiné výšky, či provedení v nerezu tl. 0,8 mm).      

Kačírková lišta okrajová rohová – Al, výška 100 mm, šířka 80 mm, délka 2 
m, tl. 1,5 mm. Uchycení lišty k podkladu se provádí páskem hydroizolace (na 
objednání lze dodat i jiné výšky, či provedení v nerezu tl. 0,8 mm).      

Kačírková lišta pro dělení souvrství – Al, výška 100 mm, šířka 75 mm, 
délka 2 m, tl. 1 mm. Uchycení lišty k podkladu se může provádět páskem 
dané hydroizolace (na objednání lze dodat i jiné výšky).      

Kačírková lišta pro dělení souvrství rohová – Al, výška 100 mm, šířka 75 
mm, délka 2 m, tl. 1 mm. Uchycení lišty k podkladu se může provádět 
páskem dané hydroizolace (na objednání lze dodat i jiné výšky).      

Rámeček oddělovací z plastového recyklátu - pro rychlejší obsyp nástaveb 
kamenivem, rozměr 78 x 78 cm, v. 8 cm 2 220 Kč 2 686 Kč

Rámeček oddělovací z plastového recyklátu - pro rychlejší obsyp nástaveb 
kamenivem, rozměr 80 x 80 cm, v. 10 cm 2 320 Kč 2 807 Kč

Flexibilní drenážní potrubí Zapuštěno do štěrkového lemu- rychlejší 
odvodnění zelené střechy při přívalových deštích.Celoperforovaná drenážní 
trubka z PE. Vysoká mechanická a chemická odolnost. Chemická odolnost 
proti zavápnění. Černé provedení. Vnější Ø 50,2mm. Drenážní otvory 
60cm2/1bm, délka 50m

1 000 Kč 1 210 Kč
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