
Ceník malí ských a nat ra ských prací 
 

Malí ské práce: 
Používáme interiérové barvy Junior, Jupol, Dulux a Primalex plus a dále také italské, rakouské 
a ecké barvy dle vybraných vzorník . 
 
POLOŽKA CENA  POZNÁMKA 
Primalex polar 27 /m2  
Bílá 25 /m2 v . 30% sádrování (Junior, 

Primalex plus, Dulux, Jupol) 
Barva 27 /m2 v . 30% sádrování (Junior, 

Primalex plus, Dulux, Jupol) 
Interiérové malí ské omyvatelné barvy od 50 /m2 Primalex venkovní, Dulux, 

italské a ecké 
Omývání st n mýdlovým roztokem 8 /m2  
Víceú elová penetrace 8 /m2  
Izolace proti mastnot , skvrnám, 
prote eným strop m a nikotinu 

od 28 /m2  

Broušení nových omítek 5 /m2  
Škrábání starých maleb 8 /m2  
Pa k izolace 1 vrstva 5 /m2  
Linkování 35 /m2  
Oblepování papírovou páskou 130 /hod   

íplatek za výšku nad 4 metry 2   
 

Nat ra ské práce: 
100% obroušení, tmelení a p ebroušení, 1 x základní nát r, 2 x emailový nát r. 

i nát ru používáme ecké barvy Ato Perladin, Velatura a další, vše záleží na domluv  se 
zákazníkem. 
 
POLOŽKA CENA  POZNÁMKA 
Nát r oken Od 150 /m2 Postup: napasování, demontáž kování 

a oken, opalování 30%, 1 x napoušt cí 
nát r, 1 x základní nát r, tmelení 1x 
až 2x, základování tmelených ploch + 
venky, 1 x nát r email, montáž kování 
a oken 

Nát r d eva, bedno luxol 80 /m2 2 x nát r 
Zahrani ní barva Sadoline, 
Herbol 

od 145 /m2  

Nové email. sokly 110 /m2  
Staré email. sokly 90 /m2 Obnova starého nát ru 
Nát r radiátor  45 lánek 1 x základ, 1 x vrchní nát r, barva 

KomaPrim a jiné 
Interiérové trubky od 25 /bm  



Ocelové konstrukce od 110 /m2 Barva, super kov a jiné… 
íže, ploty, zábradlí od 100 /m2 Colorlak a jiné 

Žlab, svody od 130 /m2  
Nát r fasády i s penetrací od 100 /m2 Barva Mistral ( ím syt jší odstín tím 

dražší cena 
Nát r betonové podlahy od 120 /m2 Barva Eternal, Ekoban, Izoban 
Nát r dve í . 60 až . 80 650  Barva Unicol a jiné 
Nát r dve í . 90 750  
Nát r zárubní malé 130   
Nát r zárubní v tší 150   
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