Ceník pro rok 2021
Pojízdná terasa s podélným posunem
(molo přejíždí nad kratší stranou bazénu)
k bazénu maximální velikosti 3,4 x 8,4m

•
•
•
•

Cena konstrukce bez krytiny
základní rozměr terasy včetně krytiny
výška konstrukce bez krytiny
váha konstrukce
nosnost konstrukce

182 070,-

Montáž konstrukce

16 000,-

Krytiny (ceny zahrnují montáž krytiny)
Dřevoplast
Sibiřský modřín
Thermoborovice
Massaranduba
Bangkirai
další tropické dřeviny (Garapa, Sapeli....)

97 200,90 000,102 960,124 524,127 440,na vyžádání

Příplatkové položky
Elektrický pohon Tousek
Hliníkové táhlo pro manuální pohon
Zamykací aretace + brzda
Boční ochranná fólie
Podklad kolejnice do trávy
Zateplení certifikovanou fólií

32 000,2 500,3 500,8 125,700,-/bm
na vyžádání

3,6 x 8,6 m
0,164 m
260 kg
100 kg/m2

Ceny jsou uvedeny bez DPH
–
–
–
–
–

konstrukci lze vyrobit na míru i v jiných rozměrech
dopravné není součástí ceny, kalkuluje se individuálně dle místa dodání
aretace není nutná u pojízdných teras s elektrickým pohonem vybaveným brzdou, aretaci lze dodat uzamykatelnou na klíč
Tousek je pohon rakouské firmy, součástí balení je PVC hřeben s ocelovým jádrem a nerezový (A4) spojovací materiál
pokud není terasa na elektrický pohon je nutné terasu opatřit manuálním táhlem

+421 773 063 811
www.drevoplastove-terasy.cz

www.centrum-teras.cz

e-shop: www.centrumteras.cz

Ceník pro rok 2021
Pojízdná terasa s děleným posunem
(dvě mola se od sebe odsunují nad kratší strany bazénu)
k bazénu maximální velikosti 3,4 x 8,4m

•
•
•
•

Cena konstrukce bez krytiny
základní rozměr terasy včetně krytiny
výška konstrukce bez krytiny
váha konstrukce
nosnost konstrukce

210 420,3,6 x 8,8 m
0,164 m
343 kg
100 kg/m2

Montáž konstrukce

16 000,-

Krytiny (ceny zahrnují montáž krytiny)
Dřevoplast
Sibiřský modřín
Thermoborovice
Massaranduba
Bangkirai
další tropické dřeviny (Garapa, Sapeli....)

109 296,101 200,115 772,140 020,143 299,na vyžádání

Příplatkové položky
Elektrický pohon Tousek – 2x
Hliníkové táhlo pro manuální pohon
Zamykací aretace + brzda 2x
Boční ochranná fólie
Podklad kolejnice do trávy
Zateplení certifikovanou fólií

40 000,3 100,4 500,10 400700,-/bm
na vyžádání
Ceny jsou uvedeny bez DPH

–
–
–
–
–

konstrukci lze vyrobit na míru i v jiných rozměrech
dopravné není součástí ceny, kalkuluje se individuálně dle místa dodání
aretace není nutná u pojízdných teras s elektrickým pohonem vybaveným brzdou, aretaci lze dodat uzamykatelnou na klíč
Tousek je pohon rakouské firmy, součástí balení je PVC hřeben s ocelovým jádrem a nerezový (A4) spojovací materiál
pokud není terasa na elektrický pohon je nutné terasu opatřit manuálním táhlem

+421 773 063 811
www.drevoplastove-terasy.cz

www.centrum-teras.cz

e-shop: www.centrumteras.cz

Ceník pro rok 2021
Pojízdná terasa s příčným posunem
se 4 kolejnicemi
(molo přejíždí nad delší stranou bazénu)
k bazénu maximální velikosti 3,4 x 8m

•
•
•
•

Cena konstrukce bez krytiny
základní rozměr terasy včetně krytiny
výška konstrukce bez krytiny
váha konstrukce
nosnost konstrukce

283 080,-

Montáž konstrukce

24 000,-

Krytiny (ceny zahrnují montáž krytiny)
Dřevoplast
Sibiřský modřín
Thermoborovice
Massaranduba
Bangkirai
další tropické dřeviny (Garapa, Sapeli....)

100 845,93 375,106 821,129 193,132 219,na vyžádání

Příplatkové položky
Elektrický pohon Tousek
Hliníkové táhlo pro manuální pohon
Zamykací aretace + brzda 2x
Boční ochranná fólie
Podklad kolejnice do trávy
Zateplení certifikovanou fólií

40 000,2 500,
4 500,8 125,700,-/bm
na vyžádání

3,75 x 8,6 m
0,254 m
495 kg
100 kg/m2

Ceny jsou uvedeny bez DPH
–
–
–
–
–

konstrukci lze vyrobit na míru i v jiných rozměrech
dopravné není součástí ceny, kalkuluje se individuálně dle místa dodání
aretace není nutná u pojízdných teras s elektrickým pohonem vybaveným brzdou, aretaci lze dodat uzamykatelnou na klíč
Tousek je pohon rakouské firmy, součástí balení je PVC hřeben s ocelovým jádrem a nerezový (A4) spojovací materiál
pokud není terasa na elektrický pohon je nutné terasu opatřit manuálním táhlem

+421 773 063 811
www.drevoplastove-terasy.cz

www.centrum-teras.cz

e-shop: www.centrumteras.cz

