
Ceník služeb je platný od 1.1.2019 
 

malířské práce 
 

▪ škrábání starých maleb              15,-Kč/m2  

▪ odizolování skvrn po vodě     90,-Kč/m2 

▪ odizolování skvrn po nikotinu    30,-Kč/m2 

▪ penetrační nátěr            od 15,-Kč/m2 

  (hloubkový, protiplísňový a standartní) 

▪ penetrace místností zažloutlých od kouření    od 25,-Kč/m2 

▪ malba primalex STANDART     26,-Kč/m2 

  (vhodný sklepy ,garáže, haly)  

▪ malba primalex PLUS     30,-Kč/m2 

  ( malířský nátěr byty,  kanceláře ,chodby) 

▪ malba primalex POLAR (vyšší bělost)   45,-Kč/m2 

▪ malba primalex FORTISSIMO     40-Kč/m2 

  (vhodný do koupelen vyšší bělost-omyvatelný) 

▪ malba primalex Mykostop     50,-Kč/m2  

  (protiplísňový nátěr vhodný do koupelen) 

▪ malba JUPOL       38,-Kč/m2 

▪ malba Jupol Ekonomik (na san.omítky)   38,-Kč/m2 

. malba Jupol Gold (vysoká bělost )                     70,-Kč/m2 

▪ malba Hetline klasik                       39,-Kč/m2 

  (vyšší bělost vhodný na reprezentační místnosti a sanační omítky) 

▪ malba HETLINE LF      40,-Kč/m2 

  (doporučuji na sádrokarton +zdivo) 

▪ malba HETLINE a HETLINE (premium)   45,-Kč/m2 

  (vhodná pro reprezentační prostory a jiné) 

▪ malba primalex KARTON     45,-Kč/m2 

▪ malba primalex PROCOLOR          od 45,-Kč/m2 

  (dle sytosti odstínu, tónovaný počítačem) 

▪ jiné materiály dle přání zákazníka  

  (např.: DULUX, MISTRAL, DÜFA, CAPAROL, TIKURILA aj.) 

▪ latexové nátěr      60,-Kč/m2 

▪ příplatek za ruční tónování       5,-Kč/m2 

▪ příplatek za výšku nad 2,8 m      4,-Kč/m2 

▪ štukování štukem KERAŠTUK   100,-Kč/m2 

▪ kombinace lepidlo+perlinka+keraštuk  180,-Kč/m2 

▪ příplatek za schodiště      10,-Kč/m2 

▪ sestěhování nábytku ZDARMA 

 

lakýrnické práce 
 

▪ nátěr zábradlí      170,-Kč/m2 

▪ nátěr radiátorů        45,-Kč/článek  

▪ nátěr oken a dveří           od 300,-Kč/m2 

▪ nátěr trubek            od   30,-Kč/bm 

▪ nátěr zárubní dle odstínu          od 280,-Kč/kus   

▪ obnova emailového nátěru, lingrusta    120,-Kč/m2  

▪ od základu nový emailový nátěr     185,-Kč/m2  

  (1 x základ + 2x vrchní), lingrusta 
 

 

▪ minimální cena zakázky 3 000,-Kč 
 

▪ hrubý úklid po malování je samozřejmě ZDARMA!!! 
 

▪ úklid po malování načisto DOHODOU 
 

▪ ceny jsou konečné, firma není plátcem DPH!!! 
 

▪ cenovou nabídku vypracujeme ZDARMA 
 

▪ možnost zapůjčení vzorníku barev např. DULUX, PROCOLOR, RAL a jiné 
 

Zakázky realizujeme po celé ČR a zejména pro Středočeský kraj 

 


