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Ceník železobetonových garáží

Standartní provedení garáže

Konstrukce - monolitický prostorový prefabrikát ze železobetonu B 30, tvořící stěny, strop a podlahu garáže, vážící cca 15 t.
Podlaha garáže - provzdušněný beton, odolný proti účinkům mrazu a soli. Užitné zatížení je 300 kg/m2.
Vnější plochy - na stěnách 1,5 mm silná venkovní škrábaná, omyvatelná omítka, bílé barvy.
Vnitřní plochy - na stěnách a stropu otěruvzdorný 3násobný disperzní nátěr bílé barvy.
Hydroizolace - na střeše penetrační nátěr a pásy z modifikovaného asfaltu s UV filtrem, s posypem čedičovou drtí.
Odvodnění - podélným 2,5% spádem střechy do guly. Svod odtokovou rourou ve vnitřním zadním rohu pod podlahu garáže.
Ventilace - skrytou drážkou u vrat a větracími otvory zakrytými mřížkami, v zadní stěně garáže.
Elektroinstalace - zabetonované elektroinstalační trubky a krabice pro světlo, vypínač a zásuvku, umístěné dle přání zákazníka.
Garážová vrata - 

Cena výše uvedeného standartního provedení garáže bez DPH činí :

Garáže a dvojgaráže šířka, výška, délka cena bez DPH

jednotlivá garáž 3,00 x 2,47 x 6,00 m 98 000 Kč

jednotlivá garáž 3,50 x 2,47 x 6,00 m      114 000 Kč

garáž Tandem 3,00 x 2,47 x 12,0 m    190 000 Kč

dvojgaráž 6,00 x 2,47 x 6,03 m    196 000 Kč

Jedná se o vnější rozměry. Garáže lze variabilně krátit 

Nestandartní provedení garáže

Dodávka navíc Přirážka

1. Okno plastové 90/60 cm, výklopné, bílé nebo hnědé barvy umístěné podle přání zákazníka 4 300 Kč

2. Dveře kovové 83/196 cm, bílé hnědé barvy, umístěné podle přání zákazníka 9 500 Kč

3. Sekční garážová vrata LTU 40 – vroubková – příplatek rozdílu cen 17 500 Kč

4. Sekční garážová vrata LTU 40 – kasetová – příplatek rozdílu cen 19 700 Kč

5. Zesílení únosnosti boční stěny při zapuštění garáže do svahu 4 200 Kč

6. Zesílení únosnosti zadní stěny při zapuštění garáže do svahu 1 800 Kč

7. Zesílení únosnosti stropu na 1000 kg/m2 , násyp max 50 cm 5 000 Kč

8. Zesílení atiky pro montáž krovu 2 800 Kč

9. Hydroizolační nátěr stěn při zapuštění garáže do svahu za 1 m2 420 Kč

10. Atypický otvor ve stěně garáže do 2 m2 2 100 Kč

11. Pohon garážových vrat s dálkovým ovladačem a včetně montáže 12 000 Kč

12. Barva venkovní škrábané omítky dle přání zákazníka – příplatek 1 800 Kč

lehce ovladatelná výkyvná kovová, bezpečnostní vrata Hörmann , s možností připojení pohonu
a dálkového ovládání. Dlouhou životnost zajišťuje ekologická povrchová úprava, bílé nebo
hnědé barvy, provedená práškovou technologií.

dvojgaráž 7,00 x 2,47 x 6,03 m    220 000 Kč



13. Nátěr podlahy 2 500 Kč

14. Odvodnění venkovním žlabem včetně svodové roury – příplatek 1 800 Kč

15. Oplechování okrajů střechy pozinkovaným plechem. Zabraňuje poškození stěn mrazem a znečistění. 4 800 Kč

16.Oplechování okrajů střechy titanzinkovaným plechem. Zabraňuje poškození stěn mrazem a znečistění. 7 600 Kč

17. Oplechování okrajů střechy měděným plechem. Zabraňuje poškození stěn mrazem a znečistění. 12 100 Kč

18. Krycí lišta čelní pro zakrytí spar mezi řadovými garážemi 400 Kč

Garáže se zesílenými stěnami  a stropem staticky vyhovují pro zabudování do svahu, popř. zasypání zeminou.

Dodávka bez Odpočet

1. Venkovní škrábané omítky boční stěny 900 Kč

2. Venkovní škrábané omítky zadní stěny 500 Kč

3. Venkovní škrábané omítky přední stěny 500 Kč

4. Hydroizolace střechy, gula a svodové roury 1 500 Kč

5. Příprava pro elektroinstalaci 500 Kč

6. Garážových vrat 7 000 Kč

Ostatní podmínky

Dodání garáže na místo určení a montáž

Dodání garáže na místo určení je účtováno individuelně podle počtu ujetých km smluvní cenou. Uložení jeřábem a montáž 
na stavbě jsou rovněž účtovány sluvními cenami. V případě potřeby dodavatel zajistí zhotovených základů.

Placení a fakturace

Objednatel uhradí cenu garáže na základě faktury následujím způsobem:
Záloha činí cca 75 % smluvní ceny a je splatná ke dni zahájení výroby garáže.
Doplatek je splatný v den dodání garáže.

Záruka – 2 roky ode dne dodávky

Poplatky při odstoupení ze smlouvy

Při odstoupení od smlouvy do 4 týdnů přede dnem objednávky – 25% ze smluvní ceny.
Při odstoupení od smlouvy do 2 týdnů přede dnem objednávky – 50% ze smluvní ceny.

Změna objednávky

Po uzavření smlouvy je možné provádět změny v objednávce pouze ve výjimečných případech po dohodě s firmou Eurogaráže.

Platnost ceníku

Po uzavření smlouvy a zaplacení zálohy jsou smluvní ceny po dobu 1 roku neměnné. Firma Eurogaráže si vyhrazuje právo při 
zdražení výrobních a materiálových nákladů přizpůsobit ceny. Veškeré ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH. 
Technické změny vyhrazeny!

Na požádání Vám zpracujeme nabídku na atypickou garáž, kterou lze na našem zařízení vyrobit.


