
Dopravní značky - prodej

Dopravní značka Cena Poznámka

značka kulatá pr. 70cm 1 100 Kč

značka trojúhelník 1 100 Kč

značka parkoviště 70x50cm 1 100 Kč

značka 50 x 50 cm 800 Kč

značka  30 x 50 cm 600 Kč

značka 15 x 50 cm 400 Kč

značka velkoplošná 100 x 150 cm 3 200 Kč

značka velkoplošná 100 x 75 cm 2 400 Kč

sloupek pr. 70 mm 200 Kč / bm prodej 3,5 m

sloupek hranatý - jackl pro přenosné značky 200 Kč / bm prodej délka 2,5 bm

objímka pro uchycení značky ke sloupku hliníková 75 Kč / ks.

podstavec 32 kg pro přenosné značky 700 Kč / ks.

Dopravní značky - pronájem

Dopravní značka Cena Poznámka

do 30 dnů pronájmu za dopravní značku 8 Kč / značka / den

nad 30 dnů pronájmu za dopravní značku od 5 Kč / den individuální řešení

do 30 dnů pronájmu za velkoplošnou DZ 20 Kč / značka / den

nad 30 dnů pronájmu za velkoplošnou DZ od 15 Kč / značka / den

podstavec do 30 dnů 8 Kč / značka / den

podstavec od 30 dnů od 5 Kč / značka / den individuální řešení

montáž a demontáž DZ 50 Kč / ks.

montáž a demontáž velokoplošné DZ 100 Kč / ks.

zábrana pro oplocení výkopu 8 Kč / bm / den

montáž oplocení 20 Kč / ks. individuální řešení

demontáž oplocení 20 Kč / ks.

přenosné semafory od 500 Kč / den

montáž a seřízení semaforu 1 000 Kč

demontáž semaforu 500 Kč

blikač od 50 Kč / ks. / den

výkop, osazení, betonáž od 500 Kč

lávka 2 m 50 Kč

lávka 1,3 m 35 Kč

světelné zařízení - světelná řada 3 světel od 250 Kč / ks. / den



Vodorovné značení

Jednosložková barva Cena Poznámka

1 - 50 m2 bílá 200 Kč

51-100 m2 bílá 180 Kč

101 a více m2 bílá 160 Kč dohodou

1 – 50  m2 barevná 240 Kč

51 – 100 m2 barevná 220 Kč

101 a více m2 barevná dohodou

Dvousložkový plast tažený za studena, přechody, šipky, vodící proužky pro slepce

1 - 50 m2 bílá 480 Kč / m2

51 - 100 m2 bílá 460 Kč / m2

101 - 300 m2 bílá 440 Kč / m2

Barevná provedení 550 Kč / m2

Stříkaný plast - aplikace strojem 330 Kč / m2

Ostatní

Doprava Cena Poznámka

Po Praze 350 Kč

Mimo Prahu 10 Kč / km

Ceník platný od 1.1. do 31.12.2015, orientační ceny, na každou akci předem vypracujeme konkrétní cenovou nabídku.

Nejsme plátci DPH.


