NOVINKY V CENNÍKOVEJ DATABÁZE
TSP 2015/2

CENEKON spol. s r. o.
Martinengova 3
811 02 Bratislava
Tel. 02/6280 1092, 6280 1076

Prehľad systémových zmien a nových technológií v cenníkovej databáze TSP
2015/2
11 Betonárske práce
Do cenníka bol doplnený rad chýbajúcich technológií, medzi ktoré patria nosné tepelnoizolačné prvky
pre prerušenie tepelného mosta, výstuž proti pretlačeniu, vylamovacia a dodatočná výstuž a injektážny systém
tesnenia pracovných škár.

22 Práce na pozemných komunikáciách a letiskách
Doplnili sa položky montáže a demontáže dočasného dopravného značenia a vodorovné dopravné značenie krytu
lepením reflexnej pásky. Ďalej sa databáza doplnila o položky autobusových zastávok z farebného betónu
s povrchovou úpravou.

61 Izolatérske práce
Do databázy boli pridané položky systémov protipožiarnej ochrany pre prestup potrubí stenou alebo stropom
manžetami, rukávmi, páskami, izolovanie škár a otvorov protipožiarnymi tmelmi, nátermi, nástrekmi,
protipožiarnymi tvarovkami a zátkami a ochrany káblov.

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb
Do cenníka drevostavieb boli pridané nové položky na oceňovanie konštrukcií zrubov. Konkrétne ide o výstavbu
obvodovej steny zo zrubového profilu šírok od 28 do 240 mm, izolačný a inštalačný rošt umiestnený na vnútornej
strane obvodovej steny, položky na ocenenie konštrukcie stropu a krovu. Montážne položky sa viažu na materiál,
ktorý je už vo výrobe sušený na vlhkostný stupeň 14±2 % je štvorstranne hobľovaný, frézovaný na pero a drážku
a má vopred opracované spoje, čo znamená, že sa na stavbe iba zmontuje.

67 Kovové stavebné doplnkové konštrukcie – montáž
Do databázy boli pridané položky montáží hliníkového a nerezového zábradlia s rôznymi typmi výplní tvorených
vodorovnými prútmi, oceľovými lankami alebo bezpečnostným sklom.

89 Kúrenársko-inštalačné práce
Do cenníka boli doplnené položky teplovzdušných a teplovodných krbových pecí, krbových kachlí, kachľových pecí
a kuchynských sporákov na drevo.

89 Kúrenársko-inštalačné práce, 91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení
Do databázy boli pridané nové technológie solárnych panelov a fotovoltaiky, ktoré tvoria významnú časť
pri navrhovaní nízkoenergetických a pasívnych budov.

Nové technológie v cenníkových databázach:
01 Zemné práce:
•
•

vodorovné premiestnenie výkopku stavebným fúrikom,
aktualizácia a doplnenie kosenia trávnika.

02 Práce špeciálneho zakladania:
•

položenie bentonitových rohoží.

05 Búracie práce a demolácie:
•
•
•

demontáže tvrdých krytín,
búranie betónových konštrukcií vysokotlakovým vodným lúčom,
vrty príklepovým vrtákom.

11 Betonárske práce:
•
•
•
•
•
•
•

nosné tepelnoizolačné prvky pre prerušenie tepelného mosta ISOPRO,
výstuž proti pretlačeniu do betónových konštrukcií,
vylamovacia výstuž do betónových konštrukcií,
dodatočná výstuž do betónových konštrukcií,
objektivizácia časov práce položenia výstuží,
príplatky za pohľadový betón,
tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách injektážnymi hadičkami.

12 Murárske práce:
•
•

aktualizácia murovacích systémov TermoBRIK, BRITTERM a HELUZ,
zamurovanie otvorov z tehál a tvárnic.

14 Práce pri kladení mazaním, poterov a podkladných vrstiev
•
•

dopracovanie betónových mazanín na m2,
doplnenie poterov zo suchej poterovej zmesi BAUMIT Estrich.

22 Práce na pozemných komunikáciách a letiskách:
•
•
•
•
•
•

autobusové zastávky z farebného betónu s povrchovou úpravou,
koberec asfaltový mastixový SMA,
koberec asfaltový veľmi tenký BBTM,
podklad alebo kryt z medzerovitého betónu MCB,
podklad alebo podsyp z recyklátu betónového, asfaltového a tehlového,
spevnenie krajníc z betónového recyklátu,

•
•
•

montáž a demontáž dočasného dopravného značenia,
trvalé a dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky,
dlažby z kameňa nepravidelných tvarov.

24 Špeciálne práce pri výstavbe železníc:
•
•
•
•
•

železničné prejazdy cestné,
montáž koľajových polí a zhotovenie koľají tuhým alebo pružným upevnením,
brúsenie koľají a koľajových rozvetvení,
smerové a výškové vyrovnanie koľaje alebo koľajového rozvetvenia s dynamickým stabilizovaním
štrkového lôžka koľaje,
dynamické stabilizovanie štrkového lôžka koľaje.

27 Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciách, teplovodoch, produktovodoch a rozvodoch
medicinálnych plynov:
•
•
•

aktualizácia montáže revíznych šachiet z polypropylénu DN 200, DN 315 a DN 400,
montáž revíznych šachiet z polypropylénu DN 630, DN 800 a DN 1000,
aktualizácia montáže liatinových rúr a tvaroviek.

61 Izolatérske práce:
•
•

zateplenie základov,
protipožiarne prestupy.

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb:
•

zruby.

65 Pokrývačské práce:
•

drevený šindeľ.

67 Kovové stavebné doplnkové konštrukcie – montáž:
•
•
•
•

zábradlie,
zastrešenie – pergoly,
zastrešenie – prístrešky na autá,
výroba atypického výrobku.

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa:
•

obklady z nepravidelných tvarov.

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce:
•
•
•
•

montáž univerzálnych strešných lapačov,
doplnenie malých domácich vodární,
montáž malých prečerpávacích zariadení,
montáž sprchových kútov kompletných.

89 Kúrenársko-inštalačné práce:
•
•
•
•
•

solárne panely,
varné tvarovky,
horúcovodné oceľové guľové ventily,
krbové pece, kachle, kachľové pece,
kuchynský sporák na drevo.

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení:
•
•
•
•

fotovoltaické domové inštalácie,
doplnenie položiek pre montáž bleskozvodu pri zateplení,
montáž krabíc do zateplenia,
doplnenie skupiny 12 istiace prvky o iné typy.

A. NOVINKY A ZMENY V JEDNOTLIVÝCH CENNÍKOCH
01 Zemné práce
(37 nových položiek, 1 aktualizovaná položka)
VODOROVNÉ PREMIESTNENIE VÝKOPKU STAVEBNÝM FÚRIKOM
V databáze bola doplnená technológia vodorovného premiestnenie výkopku stavebným fúrikom v rovine alebo
vo svahu s vyprázdnením na hromady alebo do dopravného prostriedku. Položky boli rozdelené do dvoch skupín
a to podľa triedy rozpojiteľnosti hornín na triedu hornín 1 až 4 a 5 až 7.

Ukážka z cenníka:
01060201

Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom s vyprázdnením na
hromady alebo do doprav. prostriedku
v rovine alebo vo svahu do 1:5

01060201011211 na vzdialenosť do 10 m
01060201011219 príplatok k cene za k. ď. 10 m
KOSENIE TRÁVNIKA
Boli aktualizované stroje pre kosenie trávnika a následne zhotovené nové položky kosenia trávnika parterového,
parkového, lúčneho a letiskového v rovine alebo na svahu s odvozom do 20 km podľa rozlohy trávnika.

Ukážka z cenníka:
01080811

Kosenie trávnika do 1000 m2 s naložením na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so
zložením
parkového

01080811011121 v rovine alebo na svahu do 1:5
...
01080811021124 na svahu nad 1:1

02 Práce špeciálneho zakladania
(3 nové položky)
BENTONITOVÁ ROHOŽ
Geokompozitná bentonitová (ílová) rohož (GCL) sa skladá z vrstvy bentonitového prášku s vysokou utesňovacou
schopnosťou zabaleného medzi dvoma geotextíliami, slúžiacej ako náhrada prirodzenej ílovej vrstvy. Používa
sa ako hydroizolácia spodných stavieb, ďalej pri tesnení skládok odpadov, čističiek odpadných vôd, nádrží,
kanálov, kompostov, biotopov a rôznych ďalších stavieb.

Ukážka z cenníka:
02060949

Položenie bentonitovej rohože na upravenom povrchu v sklone
do 1 : 5, šírky

02060949041622 do 6 m
nad 1 : 5 do 1 : 2,5, šírky
02060949041632 do 6 m

05 Búracie práce a demolácie
(90 nových položiek, 29 aktualizovaných položiek)
DEMONTÁŽE TVRDÝCH KRYTÍN
Boli doplnené nové a zrekonštruované súčasné položky pre demontáže tvrdých krytín. Súčasné triedenie je
prispôsobené rozdeleniu z časti montážnych položiek:
•
•
•
•
•
•
•
•

keramický krytina,
betónová krytina,
azbestocementová krytina,
bridlicová krytina,
asfaltová krytina,
drevený šindeľ,
vláknocementová krytina,
sklolaminátová krytina.

Ukážka z cenníka:
05020658

Demontáž krytiny sklolaminátovej
do sutiny, sklon strechy

05020658006500 do 45°, -0,023 t
05020658006501 nad 45°, -0,023 t
BÚRANIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ VYSOKOTLAKOVÝM VODNÝM LÚČOM
Vysokotlakový vodný lúč je ekologický, efektívny, rýchly, účinný a univerzálny pracovný nástroj pre aplikácie
v stavebníctve, pri rekonštrukcii stavieb a likvidácii betónových konštrukcií, kde sa vyžaduje eliminácia
dynamických účinkov na konštrukciu vznikajúcich pri klasickom búraní.
Technologický proces využíva transformáciu vysokotlakového prúdu na vysokorýchlostný prúd vody na delenie
materiálov. Búranie pomocou vysokotlakového vodného lúča môžeme vykonávať ručne alebo roboticky.

Ukážka z cenníka:
05090204

Búranie betónových konštrukcií pomocou vysokotlakového vodného lúča,

05090204023031 ručne -2,53000 t
05090204023051 roboticky -2,53000 t
VRTY PRÍKLEPOVÝM VRTÁKOM
K existujúcim položkám jadrových vrtov diamantovými korunkami boli dopracované položky pre vrty príklepovým
vrtákom do priemeru 52 resp. 65 mm. Položky sú rozdelené pre vŕtanie do tehly alebo betónu.

Ukážka z cenníka:
05090501

Vrty príklepovým vrtákom do stien alebo smerom dole
do tehál

05090501015801 do D 6 mm -0,00001 t
...
05090501015809 nad D 45 do 52 mm -0,00003 t

11 Betonárske práce
(63 nových položiek, 123 aktualizovaných položiek)
NOSNÉ TEPELNOIZOLAČNÉ PRVKY PRE PRERUŠENIE TEPELNÉHO MOSTA
Do databázy boli doplnené položky pre nosné tepelnoizolačné prvky Termokôš ISOPRO, ktoré slúžia na prerušenie
tepelného mosta medzi betónovými stavebnými časťami. ISOPRO sa skladá z izolačného trupu hrúbky 80 mm
a z nosnej výstuže BST 500, ktorá je v izolačnej časti nahradená výstužou BST 500NR. Položky sú spracované
pre napojenie konzoly, dosky, prievlaku, predsadeného parapetu a atiky.

Ukážka z cenníka:
11070121

Nosný tepelnoizolačný prvok TEBAU Termokôš pre prerušenie tepelného mosta, pre výšku
železobetónovej konzoly 160 až 280 mm, dĺžky prvku 1000 mm
typ ISOPRO A-IP (pre konzolové balkóny)

11070121065001 A-IP 10
...
11070121065007 A-IP 100
VÝSTUŽ PROTI PRETLAČENIU
Výstuž proti pretlačeniu je odolným a ekonomickým riešením proti poruche spôsobenej pretlačením výstuže,
ktoré je založené na bodovo podopretých doskách s pôsobením sústredeného zaťaženia. Prvky tvorí dierovaná
lišta s navarenými tŕňmi s dvojitou hlavou. Používa sa hlavne ako výstuž proti pretlačeniu stĺpov. Počet tŕňov
na jednom prvku môže byť 2 až 6. Prvky možno kombinovať do väčších zostáv.

Ukážka z cenníka:
11070121

Montáž výstuže proti pretláčaniu, šmykových dielcov v stropných doskách na prenos šmykových síl,
šmyková výstuž s 2 kotvami, oceľ 10 505, priemer výstuže

11070121062501 10 – 16 mm
11070121062505 18 – 25 mm
šmyková výstuž s 3 kotvami, oceľ 10 505, priemer výstuže
11070121062511 10 – 16 mm
11070121062515 18 – 25 mm
VYLAMOVACIA VÝSTUŽ
Vylamovacie stavebné dielce sa používajú na dodatočné pripojenie konštrukčného prvku k vopred zhotovenej
stavebnej konštrukcii, v ktorej je dielec zabudovaný. Slúži k spojeniu betónových stavebných dielcov, ktoré boli

vytvorené v rôznych fázach a majú byť spojené. Spôsob použitia spočíva v pripevnení klincami na debnenie alebo
drôtom k výstuži. Po odstránení debnenia sa odstráni kryt z dielca a výstuž sa špeciálnym náradím vyrovná kolmo
na čelnú plochu puzdra. Vylamovacie dielce sú vyrobené zo stavebnej ocele BST 500, ktorá má možnosť spätného
ohybu.

Ukážka z cenníka:
11020121

Montáž vylamovacích stavebných dielcov (výstuže) nadzákladových múrov nosných, výplňových,
obkladových, pôjdových, štítových, poprsných,
jednoradových, plechových, pre hrúbku steny

11020121062031 90 mm
11020121062032 130 mm
dvojradových, plechových, pre hrúbku steny
11020121062041 160 - 180 mm
11020121062042 180 - 200 mm
DODATOČNÁ VÝSTUŽ
Dodatočné vystužovanie sa aplikuje všade tam, kde je potrebné doplniť vystuženie konštrukcie z dôvodu
doplnenia konštrukčného prvku. Aby vystuženie bolo kompaktné, je potrebné dodatočnú výstuž ukotviť tak,
aby bolo možné ďalšie previazanie s už naprojektovaným vystužením dodatočne doplnenej konštrukcie. Jednou
z možností pre dosiahnutie kompaktného spojenia je možné použiť chemické injektážne kotvy VME.
Výstužné prúty o priemere od 8 do 32 mm je možné kotviť do bežného betónu pevnostnej triedy C 12/15 až
C 50/60. Po aplikácii chemickej kotvy sa do otvoru vloží prút z betonárskej ocele a nechá sa zatvrdnúť. Takto
zakotvené oceľové prúty sú pripravené na previazanie s vystužením ďalších konštrukčných prvkov.

Postup aplikácie:

Ukážka z cenníka:
11010321

Dodatočné vystužovanie konštrukcií betónových betonárskou oceľou,
chemickou injektážnou kotvou VME, priemer výstuže

11010321062508 D 8 mm - 0,00001 t
11010321062512 D 12 mm - 0,00001 t
OBJEKTIVIZÁCIA ČASOV PRÁCE POLOŽENIA VÝSTUŽÍ
Z dôvodu vyššieho stupňa vystuženia konštrukcií oproti stupňu uvažovanom v položkách položenia výstuží,
a tým väčšej prácnosti, sme pristúpili k objektivizácii (navýšeniu) existujúcich časov práce železiara v položkách.

PRÍPLATKY ZA POHĽADOVÝ BETÓN
Na rozdiel od konštrukčného betónu sa pri pohľadovom betóne kladie väčší dôraz na kvalitu povrchu, ktorý tvorí
konečnú povrchovú úpravu. Pôvodná neadresná položka vyhotovená na m3 betónu bola nahradená položkami
na m2 pohľadovej plochy v troch triedach povrchu SB (PB) 1 až 3. Položky sú členené pre nadzákladové múry
s možnosťou použitia aj pre ostatné múry a schodiská a pre stĺpy a stropy.

Ukážka z cenníka:
11020102

Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy

11020102901821 SB 1
11020102901822 SB 2
11020102901823 SB 3
INJEKTÁŽNY SYSTÉM TESNENIA PRACOVNÝCH ŠKÁR
Pracovná škára je umelo a zámerne vytvorená diskontinuita v betónovej konštrukcii. Jednou z možností vyplnenia
škár je injektáž pomocou injektážnej hadičky a rôznych injektážnych materiálov. Injektážne hadičky sú určené

na plánované utesňovanie stavebných škár v betónových konštrukciách. Hadička sa montuje na zatvrdnutý
betónový povrch, ktorý je zbavený mechanických nečistôt a umiestňuje sa do stredu pracovnej škáry s prekrytím
betónovou vrstvou šírky minimálne 8 cm. Po zabetónovaní ďalšej časti konštrukcie sa do injektážnej hadičky
natlakuje pomocou čerpadla alebo pumpy injektážny materiál, ako je napríklad akrylátová živica, polyakrylová
živica, cementová injektážna malta a pod.

Ukážka z cenníka:
11020100

Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách injektážnymi hadičkami jednonásobne
injektovateľnými,

11020100001001 akrylátovou živicou
11020100001002 polyakrylovou živicou
11020100001003 maltou cementovou injektážnou

12 Murárske práce
(456 nových položiek, 142 aktualizovaných položiek)
MUROVACIE SYSTÉMY – TERMOBRIK, BRITTERM, HELUZ
V predchádzajúcich dvoch databázach (2014/2 a 2015/1) boli aktualizované, resp. doplnené vždy po štyri
murovacie systémy. V aktuálnej cenovej úrovni bola zameraná zvýšená pozornosť na dva systémy (TermoBRIK
a BRITTERM), ktoré si ako posledné vyžadovali výraznejšiu obnovu. Ďalej boli doplnené chýbajúce položky prác
pre nové materiály systému HELUZ. Zo všetkých troch systémov je možné komfortne oceniť murivá, priečky,
preklady, stropy a vencové tehly.

Databáza murárskych prác bola zároveň očistená o neaktuálne položky prác, tzn. o položky,
do ktorých vstupujú materiály, ktoré sú už minimálne jeden rok vyradené z cenníka výrobcu. Ide najmä o tehly
HELUZ P 15, HELUZ STI, POROTHERM Profi 42,5 a 36,5 a rôzne staršie murivá z tehál a tvárnic. Ak to súčasný
stavebný sortiment umožňoval, tak vymazané položky boli nahradené aktuálnymi alternatívami.
TermoBRIK
Murivá, priečky a preklady
K existujúcim položkám murív z nebrúsených tehál na klasickú murovaciu maltu, ktoré boli zrekonštruované, boli
doplnené všetky nové brúsené tehly spájané kontaktne na lepiacu maltu alebo na penu DRYsystem. Spoločnosť
Pezinské tehelne – Paneláreň, a.s. doplnila svoj sortiment aj o novú generáciu brúsených tehlových blokov
TermoBRIK SUPRA plnených extrudovaným polystyrénom EPS a TermoBRIK SUPRA PLUS plnených grafitovým
extrudovaným polystyrénom EPS vhodných pre realizáciu nízkoenergetických a pasívnych stavieb bez
dodatočného zateplenia, ktoré sú tiež zapracované do databázy. Sortiment bol doplnený aj o chýbajúce akustické
tehly a tehly pre priečky. Keramické preklady výšky 120 a 238 mm boli aktualizované.

Ukážka z cenníka:
12020101

Murivo nosné (m3) z tehál pálených TermoBRIK SUPRA brúsených na pero a drážku
kontaktne na lepiacu maltu

12020101035211 440x240x249 P 10
12020101035212 380x240x249 P 10
12020101035213 290x240x249 P 10
Stropy a obmurovka venca
Položky stropného systému TermoBRIK prešli vnútornou rekonštrukciou a boli doplnené o podrobné poznámky.
Pôvodné podoprenie z hranolov a dosiek bolo nahradené moderným a v súčasnosti využívaným podperným
systémom DOKA pre svetlú výšku miestnosti do 3200 mm a zaťaženie 8,56 kN/m2. Rovnako ako pri stropoch

YTONG a PORFIX bola z položiek vyňatá nadbetonávka, ktorú je potrebné oceniť samostatnou cenníkovou
položkou.
Bola doplnená aj chýbajúca položka pre obmurovku venca vencovou tehlou TVI TermoBRIK s tepelnou izoláciou
hr. 50 mm.

Ukážka z cenníka:
12070101

Strop TermoBRIK z nosníkov KNPV 3/19 a stropných vložiek KSV 19/45, s podoprením
a dobetónovaním priestoru medzi stropnými vložkami, nosníka

12070101001500 dĺ. 1500 mm
...
12070101001522 dĺ. 6500 mm
BRITTERM
Murivá, priečky a preklady
Obdobne ako v systéme TermoBRIK boli k existujúcim položkám murív z nebrúsených tehál dopracované všetky
nové brúsené tehly spájané kontaktne na lepiacu maltu alebo na penu Tyran Profesional. Spoločnosť Ipeľské
tehelne, a. s. doplnila svoj sortiment aj o novú generáciu brúsených tehál BRITTERM Termo, ktorých dutiny sú
plnené minerálnou vlnou. Sortiment bol doplnený aj o chýbajúce akustické tehly, tehly pre priečky a preklady
výšky 115 a 238 mm.
Ukážka z cenníka:
12020101

Murivo nosné (m3) z tehál pálených BRITTERM Termo brúsených na pero a drážku
kontaktne na lepiacu maltu

12020101037091 440x250x249 P 8
12020101037092 365x250x249 P 8

Stropy a obmurovka venca
Nové položky stropov BRITTERM sú spracované pre dĺžky nosníkov od 1250 až do 8250 mm. Nadbetonávka
sa opäť oceňuje samostatnou cenníkovou položkou a na dočasné podoprenie stropov je využitý podperný systém
DOKA. Pre obmurovku venca bola dopracovaná položka z tehly PDT BRITTERM 8 P+D.
Ukážka z cenníka:
12070101

Strop BRITTERM typu „A“ a „B“ z nosníkov FERT-KNPV a stropných vložiek MIAKO 18/45,
s podoprením a dobetónovaním priestoru medzi stropnými vložkami, nosníka

12070101004010 dĺ. 1250 mm
...
12070101004066 dĺ. 8250 mm
HELUZ
Do databázy boli doplnené nové položky akustických priečok a murív a priečky z nepálenej tehly HELUZ Nature
Energy na hlinenú maltu Nature Energy. Nepálená tehla HELUZ Nature Energy sa používa na vnútorné priečkové
a akumulačné murivo s hrúbkami 120 a 250 mm. Ideálna je pre vnútorné steny domov s ľahkou obvodovou
konštrukciou – napríklad drevostavieb.

Ukážka z cenníka:
12040102

Priečky z tehál nepálených HELUZ Nature Energy
na maltu Nature Energy

12040102083251 120x250x240 P 8
12040102083252 250x120x240 P 8

ZAMUROVANIE OTVOROV Z TEHÁL A TVÁRNIC
V cenníku boli aktualizované a doplnené položky pre zamurovanie otvorov plochy od 0,25 m2 do 1 m2 a nad 1 m2
do 4 m2 pre systémy POROTHERM, HELUZ, YTONG a PORFIX. Položky sú spracované pre všetky hrúbkové rady
tehál (od 80 do 440 mm) a tvárnic (od 50 do 500 mm).

Ukážka z cenníka:
12040102

Zamurovanie otvorov v priečkach alebo stenách plochy od 0,25 m2 do 1 m2
tvárnicami PORFIX na lepidlo PORFIX

12040102058261 50x500x250 P2-480
...
12040102058269 500x300x250 P2-420 NSM

14 Práce pri kladení mazaním, poterov a podkladných vrstiev
(226 nových položiek)
MAZANINY A POTERY
Do súčasnej databázy sme doplnili položky mazanín na mernú jednotku m2 a doplnili sme potery BAUMIT Estrich.
Mazaniny
Existujúci sortiment položiek mazaním na mernú jednotku m3 sme doplnili o položky mazaním na mernú jednotku
m2. Sú to položky mazanín:
•
•

z betónu prostého hladené dreveným hladidlom,
z betónu prostého s polypropylénovými vláknami,

•
•
•

z betónu vystužená oceľovými vláknami Dramix,
z betónov ľahkých – drevopilinového, keramzitového, troskopemzového, perlitového,
z betónu ľahkého polystyrénového a ekostyrénového.

Ukážka z cenníka:
14010101

Mazanina z betónu prostého (m2) (z kameniva) hladená dreveným hladidlom
z betónu triedy C 8/10

14010101022421 hr. 60 mm
14010101022431 hr. 70 mm
Potery
Poter BAUMIT Estrich je priemyselne vyrábaná suchá poterová zmes. Je vhodný na všetky minerálne podklady.
Realizuje sa ako kontaktný, oddelený, plávajúci a tiež pre podlahy s podlahovým kúrením.

Ukážka z cenníka:
14020201

Cementový poter zo suchej poterovej zmesi – Baumit
Estrich, triedy CT-C20-F5,

14020201021601 hr. 35 mm
14020201021602 hr. 40 mm
14020201021603 hr. 45 mm

22 Práce na pozemných komunikáciách a letiskách
(192 nových položiek)
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY Z FAREBNÉHO BETÓNU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
Technológia farebného betónu s povrchovou úpravou predstavuje spojenie klasickej betonáže použitím
vysokohodnotného betónu s vkladanými dilatačnými škárami s klznými tŕňmi na oceľových podporách, s metódou
povrchovej úpravy betónu aplikovaním metličkového vzoru. Technológiou sa dosahuje zvýšenie pevnosti povrchu,
trvanlivosť, odolnosť voči posypovým materiálom pri zimnej údržbe komunikácií, farebná stálosť vzoru, optimálne
protišmykové vlastnosti a rýchla realizácia. Pri realizácii musí byť zachovaný presný technologický postup.
Využíva sa na mestských komunikáciách, zastávkach MHD, verejných plochách, chodníkoch, parkoviskách,
vjazdoch do križovatiek alebo na spomaľovacích prahoch.

Ukážka z cenníka:
22020418

Kryt cementobetónový pre autobusové zastávky s povrchom technológie metličkovej úpravy

22020418010010 hr. 200 mm
...
22020418010050 hr. 280 mm
22251495

Povrchová pigmentová úprava vsypovou zmesou pre kryt cementobetónovej dosky

22251495010010 červená
KOBEREC ASFALTOVÝ MASTIXOVÝ SMA
Boli pridané nové položky pre kryt vozovky a to koberec asfaltový mastixový modifikovaný I. tr. SMA.
Je to asfaltová zmes pre obrusnú vrstvu s prerušovanou zrnitosťou kameniva a asfaltom ako spojivom. Skelet je

zložený z drveného kameniva spojeného s mastixovou asfaltovou maltou. Asfaltový koberec mastixový SMA
sa prevažne používa pre obrusné vrstvy pre vysoko zaťažené cesty, letiská, mosty a iné dopravné plochy.
Základné charakteristiky:
•
•
•
•
•

vysoká odolnosť proti tvorbe trvalých deformácií,
odolnosť proti tvorbe mrazových trhlín,
priaznivá makrotextúra a s ňou súvisiaci útlm hluku z dopravy,
pomalý proces starnutia,
dobrá priľnavosť k podkladu.

Ukážka z cenníka:
22030641

Koberec asfaltový modifikovaný I. tr. mastixový SMA 8 O jemnozrnný s rozprestretím a zhutnením
v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení

22030641010010 hr. 20 mm
...
22030641010030 hr. 40 mm
v pruhu šírky nad 3 m, po zhutnení
22030641010110 hr. 20 mm
...
22030641010130 hr. 40 mm
KOBEREC ASFALTOVÝ VEĽMI TENKÝ BBTM
Do cenníka boli spracované nové položky koberca asfaltového veľmi tenkého modifikovaného I. tr. BBTM.
Je to asfaltová zmes pre obrusnú vrstvu hrúbky 20 mm až 30 mm, zásadne s prerušovanou čiarou zrnitosti
s cieľom vytvoriť kontakt medzi zrnami kameniva a poskytnúť otvorenú textúru povrchu. Asfaltový koberec veľmi
tenký BBTM sa používa na zhotovenie obrusných vrstiev, v jednej alebo viacerých vrstvách plochy.

Základné charakteristiky:
•
•
•
•

tenké obrusné vrstvy znižujúce hladinu hluku,
dobré protišmykové vlastnosti,
priaznivá makrotextúra,
homogénny trvanlivý povrch.

Ukážka z cenníka:
22030646

Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. veľmi tenký BBTM 8 O jemnozrnný s rozprestretím a
zhutnením
v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení

22030646010010 hr. 20 mm
...
22030646010030 hr. 30 mm
v pruhu šírky nad 3 m, po zhutnení
22030646010110 hr. 20 mm
...
22030646010130 hr. 30 mm
PODKLAD ALEBO KRYT Z MEDZEROVITÉHO BETÓNU MCB
Medzerovitý betón (MCB) je rovnozrnný betón s definovanou medzerovitosťou. Kostru betónu tvoria frakcie
hrubého kameniva. Medzerovitý betón sa využíva na vytvorenie podkladovej vrstvy vozovky s celoplošným
drenážnym účinkom alebo na kryt vozovky pre odstavné plochy a parkoviská. Má veľmi dobrú vodopriepustnosť
zaisťujúcu rýchle presakovanie dažďovej vody. Vrstva sa spája hydraulickým spojivom. Pre medzerovité betóny
všeobecne platí STN 73 6124-2.

Ukážka z cenníka:
22020424

Podklad z medzerovitého betónu pre triedu dopravného zaťaženia 1-3 s rozprestretím, vlhčením,
zhutnením, ošetrením vodou, po zhutnení

22020424010110 hr. 100 mm
...
22020424010150 hr. 300 mm
22020424

Kryt z medzerovitého betónu pre triedu dopravného zaťaženia 4-5 s rozprestretím, vlhčením,
zhutnením, ošetrením vodou, po zhutnení

22020424010210 hr. 100 mm
...
22020424010250 hr. 300 mm
PODKLAD ALEBO PODSYP Z RECYKLÁTU BETÓNOVÉHO, ASFALTOVÉHO A TEHLOVÉHO
Technológiu podkladu alebo podsypu z recyklovaného materiálu možno považovať za stratégiu, ktorá opätovným
využívaním šetrí prírodné zdroje a súčasne obmedzuje zaťažovanie prostredia škodlivinami. Recyklácia týchto
materiálov znižuje náklady pri stúpajúcich cenách surovín a znižuje ekologickú záťaž prostredia odpadmi.

Ukážka z cenníka:
22010111

Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení

22010111010010 hr. 50 mm
...
22010111010210 hr. 250 mm
22010111

Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení

22010111020010 hr. 50 mm
...
22010111020210 hr. 250 mm
SPEVNENIE KRAJNÍC Z BETÓNOVÉHO RECYKLÁTU
Do databázy boli doplnené položky spevnenia krajníc z betónového recyklátu hrúbky 50 až 150 mm.

22010211

Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení
betónovým recyklátom

22010211011010
...
22010211011110

hr. 50 mm
hr. 150 mm

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA
Doplnili sme nové položky montáže dočasného dopravného značenia ako napr. zvislé dopravné značky, výstražné
dopravné značenie a vodiace dopravné značenie. Ku každej montáži boli dopracované položky pre demontáž
dočasného dopravného značenia.

Ukážka z cenníka:
22250671

Montáž dočasného dopravného značenia
samostatná značka

22250671050010 základná
22250671050020 zväčšená
TRVALÉ A DOČASNÉ VODOROVNÉ ZNAČENIE KRYTU LEPENÍM PÁSKY
Technológia lepením reflexnej pásky pre značenie vozovky poskytuje jasné a dobre zobrazené vedenie
pre bezpečné navádzanie motoristov cez stavebné zóny a oblasti stavebných prác. Je trvanlivá a veľmi jednoducho
sa odstraňuje. Vypracovali sa položky pre deliace čiary, vodiace prúžky a smerové šípky.

Ukážka z cenníka:
222507770 Trvalé vodorovné značenie krytov lepením pásky gumenej bielej profilovanej
deliacich čiar
22250777020010 šírky 120 mm
22250777020020 šírky 150 mm

DLAŽBY Z KAMEŇA NEPRAVIDELNÝCH TVAROV
Boli pridané nové položky na ocenenie kladenia dlažby z kameňa z nepravidelných tvarov do podkladu
zo štrkopiesku, malty resp. zeminy.

Ukážka z cenníka:
22040549

Kladenie dlažby z kameňa z nepravidelných tvarov hr. do 100 mm, bez vyplnenia škár v ploche
vodorovnej alebo v sklone, so zhotovením lôžka

22040549010141 zo štrkopiesku
22040549010121 z cementovej malty

24 Špeciálne práce pri výstavbe železníc
(56 nových položiek)
ŽELEZNIČNÉ PREJAZDY
Do databázy boli doplnené nové položky železničných cestných prejazdov cez jednu železničnú koľaj. Všetky
položky sú kalkulované na 1 bm šírky cestného prejazdu. Medzi najviac používané patrí gumový prejazd STRAIL,
ktorého montáž je jednoduchá a rýchla.
Ďalšie používané prejazdy sú plastbetónový BODAN, gumokovový GUKOP, betónový URTŘ, zo zadlažbových
panelov, železobetónové BRENS 200 a živičné monolitické konštrukcie.

Prejazd BODAN

Prejazd BRENS

PREJAZD URTŘ

Prejazd STRAIL

Ukážka z cenníka:
242501

Úrovňové prejazdy cestné cez 1 železničnú koľaj
plastbetónová konštrukcia

24250127023010 BODAN
MONTÁŽ KOĽAJOVÝCH POLÍ A ZHOTOVENIE KOĽAJÍ
Do cenníka boli spracované položky montáže koľajových polí na montážnej základni na drevených alebo
betónových podvaloch koľajníc tvaru S 49 a UIC 60. Položky boli rozdelené podľa upevnenia koľajníc a to tuhou
alebo pružnou zvierkou a taktiež pružnou sponou PANDROL. Podobne ako montáž koľajových polí boli vytvorené
položky zhotovenia koľaje, kde sa koľaj montuje priamo na trati.

Upevnenie podkladnicové tuhou zvierkou ŽS4

Upevnenie podkladnicové pružnou zvierkou Skl12

Upevnenie bezpodkladnicové pružnou zvierkou Skl14

Upevnenie podkladnicové pružnou sponou PANDROL

Ukážka z cenníka:
24030107

Montáž koľajových polí na montážnej základni s normálnym alebo širokým rozchodom z koľajníc
tvaru UIC 60 na podvaloch betónových
nevystrojených, tuhá zvierka, rozdelenie

24030107020010 u
24030107

Zhotovenie koľaje stykovanej v osi s normálnym alebo širokým rozchodom z koľajníc tvaru UIC 60
na podvaloch betónových
nevystrojených, tuhá zvierka, rozdelenie

24030107021110 u
BRÚSENIE KOĽAJÍ A KOĽAJOVÝCH ROZVETVENÍ
Technológia brúsenia koľají brúsiacim vlakom sa vykonáva v šírej trati. Výsledkom brúsenia je dosiahnutie
optimálnej mikrogeometrie koľajnicového pásu. Zabezpečuje sa jednotlivými diagnostickými meraniami
vo výsledkoch merania brúsiaceho vlaku. Priaznivé účinky brúsenia koľajníc sú badateľné pocitom pokojnejšej
jazdy vo vlaku.

Ukážka z cenníka:
24051026

Brúsenie koľaje brúsiacim vlakom

24051026002010 koľajníc akéhokoľvek tvaru
SMEROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNANIE KOĽAJE ALEBO KOĽAJOVÉHO ROZVETVENIA S DYNAMICKÝM
STABILIZOVANÍM ŠTRKOVÉHO LÔŽKA KOĽAJE
Do cenníka bola pridaná technológia smerové a výškové vyrovnanie koľaje alebo koľajového rozvetvenia
s následným dynamickým stabilizovaním štrkového lôžka koľaje a samostatne dynamické stabilizovanie štrkového
lôžka koľaje.
Dynamická stabilizácia štrkového lôžka koľaje umožňuje:
•
•
•
•
•

meranie všetkých veličín GPK (geometrická poloha koľaje) priamo pri stabilizácii umožňuje efektívnu
prácu v linke,
maximálna presnosť prevedenej práce,
trojnásobné predĺženie trvanlivosti GPK,
vysoká produktivita práce (úspora času – možno radiť za akúkoľvek strojnú podbíjačku),
stabilizácia výhybiek.

Ukážka z cenníka:
24050522

Smerové a výškové vyrovnanie (s dynamickým stabilizovaním štrkového lôžka)

24050522012010 koľaje alebo koľajového rozvetvenia

27 Montážne práce na plynovodoch, vodovodoch, kanalizáciách, teplovodoch,
produktovodoch a rozvodoch medicinálnych plynov
(15 nových položiek, 115 aktualizovaných položiek)
MONTÁŽ REVÍZNYCH ŠACHIET Z POLYPROPYLÉNU
V cenníku boli aktualizované všetky položky montáže revíznych šácht z PP priemeru DN 200, DN 315 a DN 400.
K existujúcim položkám sa dopracovali položky väčších priemerov a to DN 630, DN 800 a DN 1000.

Ukážka z cenníka:
27031171

Montáž revíznej šachty z polypropylénu DN 630 pre hladké rúry
s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. vedenia)

27031171021810 DN 630/DN 160 mm
27031171021820 DN 630/DN 200 mm
MONTÁŽ LIATINOVÝCH RÚR A TVAROVIEK
V databáze boli aktualizované položky montáže liatinových rúr a tvaroviek. Novinkou v špecifickom materiály sú
hrdlové rúry s integrovaným tesnením. Vďaka vysokým dovoleným prevádzkovým tlakom a ťahovým silám je
možné ich využiť pre prakticky každú inštaláciu tlakového potrubia pre pitnú, úžitkovú alebo odpadovú vodu.

Ukážka z cenníka:
27020531

Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom
výkope

27020531010010 DN 80 mm
...
27020531130010 DN 1200 mm

61 Izolatérske práce
(182 nových položiek)
ZATEPLENIE ZÁKLADOV, PROTIPOŽIARNE PRESTUPY
Izolovanie základových konštrukcií polystyrénom a XPS
Do cenníka boli pridané nové položky pre zateplenie základových konštrukcií polystyrénom a XPS upevneným
na konštrukciu bodovým prilepením, celoplošným prilepením, vložením voľne, kotvením a kotvením + lepením.

Ukážka z cenníka:
61030108

Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov
polystyrénom

61030108032201 bodovým prilepením
61030108032202 celoplošným prilepením

Systémy protipožiarnej ochrany
Do cenníka boli pridané nové položky systémov protipožiarnej ochrany pre prestup potrubí stenou alebo stropom
manžetami, rukávmi, páskami, izolovanie škár a otvorov protipožiarnymi tmelmi, nátermi, nástrekmi,
protipožiarne tvarovky a zátky, ochrana káblov.

Ukážka z cenníka:
61030301

Tmelenie dilatačných škár v požiarnych deliacich konštrukciách
protipožiarnym silikónovým tmelom EL90-180

61030301010010 10x10 mm
61030301010015 20x10 mm

62 Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb
(41 nových položiek)
ZRUBY
Do cenníka drevostavieb boli pridané nové položky na oceňovanie konštrukcií zrubov. Konkrétne ide o výstavbu
obvodovej steny zo zrubového profilu šírok od 28 do 240 mm, izolačný a inštalačný rošt umiestnený na vnútornej
strane obvodovej steny, položky na ocenenie konštrukcie stropu a krovu. Montážne položky sa viažu na materiál,
ktorý je už vo výrobe sušený na vlhkostný stupeň 14±2 %, štvorstranne hobľovaný, frézovaný na pero a drážku.
Drevené prvky majú vopred opracované spoje, čo znamená, že sa na stavbe iba zmontujú.

Ukážka z cenníka:
62020200

Montáž obvodovej steny zo sušeného dreva,
zrubový profil, so záfrezmi, s opracovanými spojmi

62020200004000 hr. 28 mm
62020200004005 hr. 44 mm

64 Klampiarske konštrukcie
(203 nových položiek, 314 aktualizovaných položiek)
STREŠNÁ KRYTINA LINDAB, MASLEN
Boli zhotovené nové a zrekonštruované pôvodné položky pre strešné systémy LINDAB a MASLEN. Aktualizovali sa
časy práce, doplnil sa sortiment podľa aktuálne ponúkaných produktov a systémov, napr.:
•
•
•

LINDAB Maxima, Mega, Profil, Goodlock, Click, Roca,
MASLEN Stela, ALUGAPA,
nárožia, úžľabia a ostatné doplnky.

Ukážka z cenníka:
64010106

Krytina s vlnovým profilom LINDAB maloformátová
Goodlock, sklon strechy

64010106011800 do 30°
64010106011801 nad 30° do 45°

65 Pokrývačské práce
(151 nových položiek, 130 aktualizovaných položiek)
DREVENÝ ŠINDEĽ, BITÚMENOVÉ KRYTINY, DEMONTÁŽE A OPRAVA KRYTÍN
Krytina z drevených šindľov
Boli zhotovené nové položky pre ocenenie krytiny z drevených šindľov (šírky 8 a 10 cm) striech jednoduchých
a zložitých, kladených s jednoduchým, dvojitým a trojitým prekrytím, nárožia a úžľabia.

Ukážka z cenníka:
65010106

Zastrešenie dreveným šindľom
striech jednoduchých, sklon od 14° do 35°

65010106102001 š. 8 cm s jednoduchým prekrytím
65010106102002 š. 8 cm s dvojitým prekrytím
Bitúmenové krytiny
Boli doplnené nové a zrekonštruované súčasné položky bitúmenových krytín. Doterajší systém triedenia podľa
výrobcov sa zmenil na všeobecné ocenenie podľa tvaru a materiálovej charakteristiky krytiny.

Ukážka z cenníka:
65010108

Krytiny z asfaltových šindľov
tvar obdĺžnik - Rectangular, sklon strechy

65010108101001 do 21 st.
65010108101002 od 21 st. do 30 st.
Demontáže a opravy
Boli doplnené nové a zrekonštruované súčasné položky pre demontáže a opravy tvrdých krytín. Súčasné triedenie
je prispôsobené následnému rozdeleniu z časti montážnych položiek:
•
•
•
•
•
•
•
•

keramická krytina,
betónová krytina,
azbestocementová krytina,
bridlicová krytina,
asfaltová krytina,
drevený šindeľ,
vláknocementová krytina,
sklolaminátová krytina.

Ukážka z cenníka:
65010101

Opravenie keramickej pálenej krytiny
na sucho do 30 ks/m2 do 5 % sklon

65010101801010 do 45°
65010101801011 nad 45°

66 Montáž stolárskych konštrukcií
(2 nové položky, 19 aktualizovaných položiek)
STREŠNÉ OKNÁ
V cenníku stolárske konštrukcie boli zrekonštruované položky montáže strešných okien VELUX a FAKRO.
Boli spracované nové rozmery okien, aktualizované časy montáže a do rozborov boli doplnené zatepľovacie sady.

Ukážka z cenníka:
66040401

Montáž okna strešného
výkyvného VELUX so zatepľovacou sadou, parozábranou, lemovaním, veľkosť okna

66040401010040 55 x 78 cm C 02
66040401010050 66 x118 cm F 06

67 Kovové stavebné doplnkové konštrukcie – montáž
(91 nových položiek)
ZÁBRADLIE
V cenníku zámočníckych konštrukcií boli spracované položky montáží hliníkového a nerezového zábradlia
s rôznymi typmi výplní a spôsobu kotvenia.
Základnými prvkami zábradlia sú nosné stĺpiky s pätkou pre ukotvenie, výplň – zvyčajne tvorená vodorovnými
prútmi, oceľovými lankami alebo bezpečnostným sklom a madlo, ktoré býva zhotovené z nerezu, hliníka alebo
dreva.

Ukážka z cenníka:
67020104

Montáž zábradlia hliníkového
na balkóny

67020104903005 vertikálna výplň, kotvenie do podlahy
67020104903010 vertikálna výplň, kotvenie zboku

67020204

Montáž schodiskového madla

67020204900070 na stenu
67020204900075 prídavného na zábradlie
ZASTREŠENIE – PERGOLY
Do databázy boli doplnené položky zastrešení – hliníkové a oceľové pergoly zastrešené polykarbonátom
alebo bezpečnostným sklom, kotvené do steny, samonosné, s rovnou alebo oblúkovou strechou.
Pergoly chránia pred nepriaznivým vplyvom počasia, sú bezúdržbové a umožňujú celoročný pobyt na terase.

Ukážka z cenníka:
67070324

Montáž hliníkovej pergoly jednoduchej kotvenej do steny
rovná strecha z polykarbonátu plochy

67070324900000 do 10 m2
67070324900005 11-20 m2
ZASTREŠENIE – PRÍSTREŠKY PRE AUTÁ
Do databázy boli doplnené položky montáží prístreškov pre autá.
Prístrešky pre autá poskytujú spoľahlivú ochranu pred dažďom, snehom, letným prehrievaním a predčasným
starnutím laku z UV žiarenia. V porovnaní s garážami ich charakterizujú najmä nízke náklady, rýchla a jednoduchá
montáž, ako aj bohatá ponuka variantov stvárnenia.

67070324

Montáž hliníkového prístrešku pre jedno auto
samonosného

67070324900105 oblúková strecha z polykarbonátu
67070324900110 rovná strecha z polykarbonátu
VÝROBA ATYPICKÉHO VÝROBKU

67120900

Výroba atypického výrobku

67120900005200 mreže
67120900005205 zábradlia šikmého z profilovanej ocele

72 Práce pri kladení dlažieb a obkladov z prírodného kameňa
(5 nových položiek)
OBKLADY Z KAMEŇA NEPRAVIDELNÝCH TVAROV
Do cenníka boli doplnené nové položky na ocenenie montáže obkladov stien, podhľadov, parapetov a ostení
štiepanými kameňmi.

Ukážka z cenníka:
72020102

Montáž obkladu stien doskami z tvrdých a mäkkých kameňov

72020102020011 nepravidelný tvar líca

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových
(9 nových položiek)
PODLAHA SCHODOV, SOKLÍKY
Drevená podlaha schodov
Do cenníka boli pridané nové položky na ocenenie montáže dreveného obkladu schodiskového stupňa
a podstupnice lepením.

Ukážka z cenníka:
75020101

Montáž obkladu lepením
stupňov schodiska

75020101017000 priamočiareho
75020101017001 krivočiareho
Podlahové soklíky
Boli pridané nové položky na ocenenie montáže podlahových soklíkov rozdelených podľa materiálovej
charakteristiky na: PVC, kaučuk, linoleum, koberec a korok.

Ukážka z cenníka:
75030302

Lepenie podlahových soklíkov

75030302010012 z PVC
75030302010011 z kaučuku

88 Zdravotechnicko-inštalačné práce
(30 nových položiek, 40 aktualizovaných položiek)
STREŠNÉ LAPAČE
Do cenníka boli doplnené položky univerzálnych strešných lapačov s možnosťou zvislého alebo vodorovného
napojenia. Osadzujú sa pri ukončení zvodového potrubia v úrovni chodníka.

Ukážka z cenníka:
88010204

Lapače strešných splavenín
plastové - univerzálne

88010204010040 priame napojenie, DN 110
88010204010050 bočné napojenie, DN 110
MALÉ DOMÁCE VODÁRNE
K existujúcim položkám domácich vodární boli doplnené nové položky pre jednotlivé výkony, a to
buď s expanznou, alebo bez expanznej nádoby.

Ukážka z cenníka:
88040233

Montáž domovej vodárne bez potrubia
bez expanznej nádoby

88040233000120 Q=4,5 m3/h
88040233000121 Q=7,0 m3/h s termickým ističom

MALÉ PREČERPÁVACIE ZARIADENIA
Prečerpávacie zariadenia slúžia na odvodnenie akéhokoľvek sanitárneho zariadenia nezávisle od gravitačného
odvodňovacieho systému. Položky sú spracované pre rôzne varianty napojenia, či už od počtu pripojení,
alebo druhu splaškovej vody.

Ukážka z cenníka:
88040131

Montáž prečerpávacej stanice

88040131000010 jedno sanitárne zariadenie (bez fekálií)
88040131000020 1 WC a 1 sanitárne zariadenie
SPRCHOVÉ KÚTY
V rámci doplnenia cenníka 88 časť zariaďovacie predmety boli dopracované položky montáží sprchových kútov,
ktoré zahŕňajú kompletnú montáž vrátane zápachovej uzávierky a zasilikónovania.

Ukážka z cenníka:
88050246

Montáž sprchových kútov kompletných
štvorcových

88050246006000 do 800x800 mm
88050246006005 od 900x900 mm

89 Kúrenársko-inštalačné práce
(270 nových položiek)
V cenníku 89 boli zrekonštruované a doplnené položky častí A02strojovne, A03 rozvody potrubia a A04 armatúry.
SOLÁRNE PANELY
Do cenníka boli pridané a zrekonštruované položky montáží plochých a trubicových solárnych kolektorov
pre ploché aj šikmé strechy. Slnečný kolektor je zariadenie, ktoré zachytáva slnečné žiarenie a premieňa ho na
teplo. Žiarenie dopadá na plochu kolektora, prijaté teplo je odovzdané teplonosnej kvapaline a tá ho odovzdá
do akumulačnej nádoby. Z akumulačnej zásoby teplo odoberáme na ďalšie použitie: ohrev vody, či podporu
vykurovania.

Ukážka z cenníka:
89020204

Montáž solárneho kolektora plochého na rovnú strechu na stojato
v sklone 15°

89020204900000 1 kolektor
89020204900005 2 kolektory

VARNÉ TVAROVKY
Do cenníka boli pridané položky varných tvaroviek rôznych priemerov (kolená, T-kusy, redukcie, príruby, dienka,
závity). Montážne položky slúžia v prípadoch, keď je potrebné privariť tvarovku, nezapočítanú v cene potrubia.
Používajú sa na prepravu tekutín a plynov (úžitková voda, vzduch, zemný plyn, propán, bután, neagresívne
tekutiny).

Ukážka z cenníka:
89030102

Montáž tvarovky privarením
redukcia

89030102031000 DN 20
89030102031005 DN 25
HORÚCOVODNÉ OCEĽOVÉ GUĽOVÉ VENTILY
Do cenníka boli doplnené položky horúcovodných oceľových ventilov spájaných prírubami, závitmi
alebo privarovaním.
Celozvárané oceľové guľové kohúty sú vhodné ako uzatváracie armatúry pre všetky neutrálne, kvapalné a plynné
média, pre systémy diaľkového horúcovodného vykurovania, vykurovacie a priemyselné zariadenia, rozvody pary
a plynu.

Ukážka z cenníka:
89040106

Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu
obojstranne závitového

89040106025000 DN 15
89040106025005 DN 20
Do cenníka sme doplnili položky teplovzdušných a teplovodných krbových pecí, krbových kachlí, kachľových pecí
a kuchynských sporákov na drevo.
Teplovzdušné vykurovacie telesá sú určené k lokálnemu vykurovaniu objektu prostredníctvom prúdenia teplého
vzduchu medzi plášťami a sálaním cez sklo ohniska.
Teplovodné vykurovacie telesá slúžia k centrálnemu vykurovaniu pre rodinné domy, chaty a byty. Jednoducho
sa pripoja na existujúce radiátory či podlahové kúrenie a v kombinácii s výmenníkom slúžia k výrobe teplej
úžitkovej vody.
KRBOVÉ PECE, KACHLE, KACHĽOVÉ PECE
Klasické kachle sú určené na spaľovanie dreva, uhlia a brikiet. Veľké liatinové dvierka umožňujú jednoduché
prikladanie veľkého množstva paliva. Dlhý čas medzi prikladaním umožňuje trvalú celodennú prevádzku. Teplo sa
šíri do okolia konvekciou (prúdením) aj sálaním.
Krbové kachle sa používajú tam, kde je želaným výsledkom viditeľný oheň a tiež malé rozmery a rozumná
účinnosť. Primárne horenie prebieha na rošte a sekundárne nad palivom, čím sa dosahuje vyššia účinnosť.

Ukážka z cenníka:
89060114

Montáž krbových kachlí
teplovzdušných výkon

89060114001300 do 7 kW
89060114001305 5 kW
teplovodných výkon
89060114001365 do 8 kW
89060114001370 10 kW
KUCHYNSKÝ SPORÁK NA DREVO
Kachľový sporák na drevo a uhlie je určený na vyhrievanie chalupy alebo chaty, na ktorom je možné aj varenie
a pečenie.

Ukážka z cenníka:
89060115

Montáž kuchynského sporáka na drevo
teplovzdušného výkon

89060115001000 do 5 kW
89060115001005 6 kW

91 Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení
(50 nových položiek, 147 aktualizovaných položiek)
FOTOVOLTAIKA
V cenníku 91 bola pridaná nová technológia fotovoltaika. Ide o metódu priamej premeny slnečného žiarenia
na elektrickú energiu s využitím veľkoplošných fotovoltaických panelov. Položky sú spracované pre inštalovanie
na rodinné a bytové domy ako ON GRID systém. Je to systém s napojením na verejnú rozvodnú sieť, bez možnosti
ukladania elektrickej energie do batérií.

Ukážka z cenníka:
91290101

Montáž kotevného systému
šikmá strecha

91290101011000 keramická a betónová krytina
91290101011001 s plechovou krytinou do dreva
KRABICE DO ZATEPLENIA
Do cenníka boli dopracované položky pre montáž krabíc do zateplenia pre rôzne hrúbky zateplenia.

Ukážka z cenníka:
91011202

Krabice do zateplenia (bez zapojenia)

91011202020070 typ KEZ 50-200 mm
91011202020071 s viečkom a tubusom 120-300 mm
MONTÁŽ BLESKOZVODU DO ZATEPLENIA
V rámci požiadaviek zákazníkov a v náväznosti na montáž krabíc v zateplení boli do časti bleskozvody doplnené
položky pre montáž bleskozvodu v zateplení pre všetky materiálové varianty.

Ukážka z cenníka:
91220201

Uzemňovacie vedenie FeZn v zateplení

91220201010022 vedenie v chráničke
91220201

Uzemňovacie vedenie Ecu 57F25 v zateplení

91220201030007 vedenie v chráničke
MONTÁŽ ISTIACICH PRVKOV
V časti cenníka istiace prvky sme doplnili položky nových typov (odpínače, poistky, odpojovače) pre komplexnejšie
ocenenie.

Ukážka z cenníka:
91120101

Odpínače valcových poistkových vložiek
do 100A

91120101011081 10 x 38 jednopólové +N do 25A
91120101011082 10 x 38 trojpólové +N do 25A

B.

P.č.

NOVINKY A ZMENY V MATERIÁLOCH

Firma

Popis

z toho do
Počet
z toho do Materiály
nových
Cenníka
online položiek
materiálov Cenník
spolu
výrobcov

Obor

1

BASK

strešné drevené šindle

7

7

608

2

HILTI

systémy požiarnej ochrany

52

52

278

3

BAUMIT

poter ESTRICH+MG+SPEED pre ručné i
strojové spracovanie

3

3

585

asfaltový koberec SMA, BBTM

4

4

589

ľahký medzerovitý betón

1

1

589

doplnené dopravné značenie a príslušenstvo

11

11

404

4
5
6

Živičné
zmesi
Ľahký
betón
AD
značenie

7

SETON

označovacie pásky pre dočasné vodorovné
značenie na komunikácie

13

13

283

8

ISO

doplnenie asfaltového a tehlového recyklátu

2

2

589

9

ALLMEDIA

vrtáky príklepové a prerážacie

29

29

411

10

REGULUS

solárne kolektory a príslušenstvo

100

100

484

11

SORTEC

anténna a satelitná technika, kabeláž a
príslušenstvo

460

12

UMAKOV
zábradlia

zábradlia-drevo, nerez, hliník + madlá

50

50

553

13

BRITTERM
Ipeľské
tehelne

doplnenie komplet sortimentu-keramické tehly,
stropy, preklady

110

110

596

14

TermoBRIK

doplnenie komplet sortimentu-keramické tehly,
stropy, preklady

52

52

596

15

FLOP
dopravné
značenie

značiace pásky pre dočasné a trvalé vodorovné
značenie Brite-Line

43

43

283

16

IZOLA

textília geofiltex

2

2

693

17

KOELNER

závitové tyče

3

3

311

18

PD
Mestečko

železničné gumové prejazdy + gum. podložky
pod koľajnice

12

12

404,
437

19

VITESSE

celogumové železničné prejazdy STRAIL

13

13

404

20

LINDAB

doplnenie oceľových strešných krytín a
odkvapov + príslušenstvo

54

54

553

21

DUKTUS

doplnenie liatinových rúr a tvaroviek

80

80

552

22

CONTEC

doplnenie - skrutky metrické, matice presné,
podložky ploché

9

9

309,
311

23

TECHMAT

doplnenie - skrutky metrické, matice presné,
podložky ploché

6

6

309,
311

24

MASLEN

doplnenie oceľovej strešnej krytiny ALUGAPA +
odkvapy a príslušenstvo

58

58

553

25

ALUPLAST

plastové okná a balkónové dvere Aluplast

2120

460

2120

383

611

Firma

Popis

z toho do
Počet
z toho do Materiály
nových
Cenníka
online - Obor
položiek
materiálov Cenník
spolu
výrobcov

26 GAWAPLAST

prírubové tesnenie gumové s klinovým profilom
so zvulkanizovaným oceľ. krúžkom

82

82

273

27 MACCAFERRI

geosyntetické ílové tesnenie MACLINE

24

24

693

28 VELUX

doplnenie strešných okien, svetlovodov VELUX
+ príslušenstva

92

92

611

29 ALCAPLAST

univerzálne lapače strešných splavenín +
sanita

4

4

30 ICOPAL VEDAG

asfaltové šindle JCP + pásy a doplnky

30

30

31 RAKO

obklady a dlažby

32 CONSULO

drevené obklady schodov

8

8

611

33 RACIO

betónové studničné poklopy - jednodielne

5

5

592

34 BETÓNOVÉ PLOTY

betónové studničné poklopy - dvojdielne

11

11

592

35 PITTEL+BRAUSEWETTER

doplnenie liateho asfaltu MA a asfaltového
betónu AC

11

11

589

36 FEVA

nerezový spojovací materiál - matice, skrutky,
podložky

25

25

311

37 TEBAU

termokoše na prerušenie tepelných mostov,
akustické izolácie, injektáže, vylamovacie
dielce

150

100

38 BALLOMAX

guľové kohúty na horúcu vodu

140

140

551

39 ONE TRADE

pergoly, prístrešky na autá

90

90

283

40 PREFA Brno

betónové kanalizačné prefabrikáty -šachty...

120

120

592

41 HELUZ

doplnenie tehál AKU "ťažké" a NATURE
ENERGY, STI

24

24

596

42 SIKA

tesnenie betónových konštrukcií produktami na
báze živíc-injektážna živica

1

1

245

43 BASF

injektážna živica akrylátová

1

1

245

44 KORA

pigmentové vsypy do betónu

1

1

245

45 PRESSBETON

ochranný náter na betón

2

2

245

46 PB-FERRFLEX

drôtená konštrukcia pre kĺzne tŕne

1

1

548

47 ŽPSV

podvaly betónové

25

25

592

výhybky jednoduché a príslušenstvo +
koľajnice prechodové

60

60

437,
134

49 ONDULINE

doplnenie asfaltových, bitúmenových a
plastových strešných krytín

67

67

628,
283

50 GUTTA

doplnenie strešných bitúmenových šindľov

3

3

628

51 KRBY TUMA

krby, pece, sporáky

74

74

541

52 KAM-ON

kamenné obklady a dlažby, gabionové koše a
siete

210

210

583,
313

53 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

koľajnice z ocele

3

3

134

54 FERONA

tyče oceľové prierezu U, ozn. S235JR (11 375)
valcované za tepla

13

13

133,
134

48

SLOVENSKÁ
VÝHYBKÁREŇ

1500

500

562
628

1500

150

597

589,
533

Firma

Popis

55 GEOMAT

geotextílie TENSAR

56 UNIMAT

z toho do
Počet
z toho do Materiály
nových
Cenníka
online položiek
materiálov Cenník
spolu
výrobcov

Obor

2

2

693

varné fitingy - kolená, redukcie, T-kusy, ...

200

200

319

57 HALFEN

šmykové lišty HDB+príslušenstvo - výstuž proti
pretláčaniu stĺpov

630

630

589

58 METALCOM

spojovací materiál pre železničný zvršok

12

12

437

59 BETONIC

výrobky pre výstavbu a opravu inžinierskych
sietí - betónové a liatinové prefabrikáty

170

60 KOPOS

krabice do zateplenia

61 KLUDI

sanitárne armatúry

324

324

551

62 DANFOS

regulačná technika pre vykurovanie

627

627

484

63 LEGRAND

elektro materiál - prúdové chráničky, ističe,

215

215

341

64 TSS GRADE

sortiment pre železničné priecestia

44

44

437

65 IMPERIAL

kompletné akrylátové sprchové kúty

7

7

554

66 GRUNDFOS

prečerpávacie zariadenia

4

4

426

67 WILO

domáce vodárne s expanznou nádobou a bez

21

21

426

68 GEEA

fotovoltaické panely a príslušenstvo

50

50

346

69 HAGARD

solárne meniče napätia

20

20

346

AMI Nové
70
Zámky

svietidlá

1500

1500

348

71 SFS INTEC

upevňovacia technika pre drevostavby a
systémy pre odvetrané fasády

120

120

311

72 DIRICKX

pletivo FLUIDEX a príslušenstvo

65

73 IMMERGAS

kotle a solárne kolektory

250

DREVODOM
74
ORAVA

zrubové drevo sušené a príslušenstvo

80

80

605

75 KUPA

nerezové fitingy, tyče, plechy, rúry

260

260

140

10676

3555

Spolu položiek:

4

170
4

593
341

65

553
250

7721

484

polož.

