KAVEX – GRANIT HOLDING a.s.
Lobezská 107/41, 326 00 PLZEŇ
výrobní provoz Mrákotín

Obchodní kancelář – Mrákotín
567 317 522 - odbyt
567 317 002
fax.: 567 317 550
E-mail : kavexmr@volny.cz
www.kavex.info
Ing.Kubas,tel. 602 496 235
Němečková 702 049 390

č.p.255
588 54 Mrákotín

pro hrubou kamenickou výrobu na rok 2019
Uvedené ceny jsou bez DPH.
KOSTKA dlažební štípaná

(Kč/t)

4/6
1 t = 8,5 m2

8/11
1 t = 4,6 m2

15/17
1 t = 2,8- m2

2.600,------

2.250,2.250,-

2.250,2.250,-

Mrákotín míchaný střednězrnný šedožl.
Mrákotín šedý střednězrnný

Kostka čtyřstranná, řezaná 5/5/5 cm
od 8.800,- (7,4 m2/t)
Kostka čtyřstranná, řezaná 6/6/4 cm
od 8.500,- (9,4 m2/t)
U dlažebních kostek není možné stanovit přesný poměr žlutého a šedého mat. u míchané !
OBRUBNÍKY
(Kč/bm)

(bxh)

Přímé

OP1(32x24 cm)OP2(30x20cm) OP3(25x20cm) OP5(20x20cm)
OP4(20x25cm)

1.340,-

1.200,-

890,-

790,-

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ
(Kč/bm)
výstupní rovné, dle výšky, šířky, délky a dle složitosti výroby

OP6(15x25cm) OP7(12x25)

750,od 2.141,-

KÁMEN PRO ZDIVO A STAVEBNÍ ÚČELY
lomový kámen pro zdivo soklové
haklík dle provedení
Odpad od štípání kostek (od malé štípačky)
Odpad od štípání kostek (od velké štípačky)
odseky od kostek tříděné
dlažba z krajových desek řezaná (formátovaná lámáním)
dlažba z krajových desek tryskaná (formátovaná lámáním)

500,- Kč/t
od 2.500,- Kč/t
180,- Kč/t
600,- Kč/t
1.000,- Kč /t
1.150,- /m2
1.350,- Kč/m2

KRAJNÍKY SILNIČNÍ (bxh) (Kč/bm)
KS1 (18 x 20 cm)
KS2 (16 x 20 cm)
KS3 (13 x 20 cm)

510,440,399,-

MĚŘIČSKÉ ZNAČKY (Kč/ks)
M1 řezané
230,M1 lámané
310,M2 řezané + opracovaná hlava
450,M2 lámané + pemrlovaná hlava
540,M3
580,M5
640,M9 podkladová (30 x 30 x 6 cm)
210,Dle přání zákazníka dále vyrábíme: tvarové prvky řezané na lanové pile, prvky zahradní architektury,
sloupky, kužely, koule, fontány, krby, kvádry mostní šablonové, masivní parapety, přelivné hrany jezů,
zárubně, okenní rámy, masivní prvky dle požadavků
Na zákonem (č. 22/97 Sb. v platném znění a Nařízení vlády 168/2002 Sb.) stanovené výrobky bylo
vydáno Prohlášení o shodě, které je k nahlédnutí na obchodním oddělení naší firmy v Mrákotíně.
BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČESKÁ SPOŘITELNA
Telč
5317800359 / 0800 CZK

DIČ:
IČO:

CZ25183435
25183435

710,-

Obchodní kancelář – Mrákotín
567 317 522 - odbyt
567 317 002
fax.: 567 317 550
E-mail :kavexmr@volny.cz
www.kavex.info
Ing.Kubas,tel. 602 496 235
Němečková 702 049 390

KAVEX – GRANIT HOLDING a.s.
Lobezská 107/41, 326 00 PLZEŇ
výrobní provoz Mrákotín
č.p.255
588 54 Mrákotín

pro ušlechtilou kamenickou výrobu na rok 2019
Uvedený přehled platí pro žulu : mrákotínskou šedo-žlutou
Uvedené ceny jsou bez DPH.
DLAŽEBNÍ A OBKLADOVÉ DESKY
Povrch.úprava/tloušťka

(Kč/m2)
tl. 2 cm

tl. 3 cm

tl. 5 cm

tl. 8 cm

řezané (katrem)
od 1.050,od 1.120,tryskané
od 1.320,od 1.450,smirkované
od 2.293,od 2.558,leštěné
od 2.304,od 2.613,Konkrétní cenu určuje druh žuly, ceny jsou bez montáže.
U desek dopočítáváme kalibraci, obraty, otvory apod.
Dlažební desky jsou vhodné pro klasické kladení do betonu.
Pomníková výroba leštěná a smirkovaná + 40%.

od 1.540,od 1.690,od 2.942,od 3.037,-

od 2.291,od 2.501,od 3.512,od 3.565,-

SOKLÍK ROVNÝ (Kč/bm)

výška do 10 cm
tl. 2 cm
tl. 3 cm

tryskaný
smirkovaný
leštěný

148,331,420,-

výška do 20 cm
tl. 2 cm
tl. 3 cm

173,361,468,-

266,500,590,-

306,548,660,-

SOKLÍK KASKÁDOVÝ

(Kč/bm) ................od 370,- do 725,- Kč/bm dle tloušťky a povrchové úpravy

SOKLÍK ŠIKMÝ

(Kč/bm) ................od 485,- do 913,- Kč/bm dle tloušťky a povrchové úpravy

STUPNICE, DESKY PARAPETNÍ (Kč/bm)
šíře do 29 cm
tryskané
smirkované
leštěné

kalkulováno pro :tl. 3 cm, délka do 150 cm
šíře do 35 cm

od 696,1.052,1.171,-

šíře do 41 cm

od 776,1.165,1.286,-

šíře do 45 cm

od 855,1.276,1.403,-

PODSTUPNICE (Kč/m)
tl. 2 cm
tryskané
238,smirkované
364,leštěné
392,Výška podstupnic je kalkulována do 14 cm, délka do 150 cm.

od 909,1.352,1.480,tl. 3 cm
268,401,445,-

Dle přání zákazníka dále vyrábíme:
tvarové prvky řezané na lanové pile, prvky zahradní architektury, sloupky, kužely, koule, fontány, krby,
kvádry mostní šablonové, masivní parapety, přelivné hrany jezů, zárubně, okenní rámy, desky
parapetní a pultové, stolky, komínové desky, pomníkové díly, náhrobky a další atypické prvky.
Na zákonem (č. 22/97 Sb. v platném znění a Nařízení vlády 168/2002 Sb.) stanovené výrobky bylo
vydáno Prohlášení o shodě, které je k nahlédnutí na obchodním oddělení naší firmy v Mrákotíně.
BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČESKÁ SPOŘITELNA
Telč
5317800359 / 0800 CZK

DIČ:
IČO:

CZ25183435
25183435

