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                        VTM 933/19                                                  21.1.2019 

                  
Cenová kalkulace  - výstava Jdi na venkov  

 

1) Výroba, dodání a montáž nástěnka. Složeno ze 4 ks nástěnky rozměru 200 x 100 cm, 

materiál smrkové hoblované prkno 20 x 100mm, rám ze smrkového hranolu, konstrukce 

jekl 25 x 25mm. Povrch dřevo mořen + lak, kovo černá matná barva. Provedení dle 

projektu.         18 950,00Kč 

2) Výroba, dodání a montáž nástěnná police pro fotografie. Rozměr 280 x 24 cm + 5x 

konzole 20 x 20 x 8 cm. Materiál MDF a smrková lišta, povrch nátěr matnou černou. 

Provedení dle projektu.       4 350,00Kč 

3) Výroba, dodání a montáž pult jeklové podnoží 320 x 40 x 80 cm, vrchní díl ze 

smrkových hoblovaných prken 100 x 20mm rozměr 320 x 50 x 20 cm. Povrch dřevo 

mořeno + lak, kovo černá matná barva. Provedené dle projektu.  12 850,00Kč 

4) Výroba, dodání a montáž stůl 2 ks. Podnoží jekl 25 x 25 mm, rozměr 215 x 110 x 80 cm. 

Platforma smrkové hoblované prkno 20 x 100 mm, boky smrkové hoblované prkno 20 x 

100 mm, vnitřní konstrukce smrková lať. Povrch dřevo mořen + lak, kovo černá matná 

barva. Provedení dle projektu.      13 700,00Kč 

5) Výroba, dodání a montáž sokl Úprka, Jezdec. Podnoží jekl 25 x 25mm, rozměr  

70 x 50x100 cm, platforma smrkové hoblované prkno 20 x 100mm, rozměr 70 x 50 x 

12cm. Povrch dřevo mořen + lak, kovo černá matná barva. Provedení dle projektu. 

          4 650,00Kč 

6) Výroba, dodání a montáž sokl Úprka, Procesí. Podnoží jekl 25 x 25 mm rozměr 70 x 60 

x 80 cm. Platforma dřevo rozměr 70 x 60 x 12 cm. Povrch dřevo mořen + lak, kovo černá 

matná barva. Provedení dle projektu.      4 650,00Kč 

7) Výroba, dodání a montáž sokl kozlík. Podnoží jekl 25 x 25 mm, rozměr 40 x 30 x 110 

cm, platforma dřevo 40 x 30 x 12 cm, skleněný záklop 40 x 30 x v. 60 cm. Povrch dřevo 

mořen + lak, kovo černá matná barva. Provedení dle projektu.  6 850,00Kč 
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8) Výroba, dodání a montáž model pavilonu rozměr 450 x 300 x v. 250 cm. Materiál MDF 

a latě, podlaha a strop DTD, koberec černý. Povrch tmelen a nátěr základní barevnost – 

plochy červené, modré, lišty bílé, vnitřek a strop černý.   28  750,00Kč  

                                   ----------------------------------- 

                             94 750,00Kč 

     21% DPH            19 897,50Kč  

                           ------------------------------------ 

     Celkem            114 647,50Kč 

 

 

V případě zájmu o naši práci potvrďte prosím obratem, abychom mohli splnit vámi 

požadované termíny. 

 

 

 

 

V cenách je obsažena výroba, dodání a montáž. 

   

   S pozdravem 

                                                Tomáš  Veber  

   


