
Ceník platný od 10. března  2023

            Josef Drdlík         Ceník 

Plastový šindel EUREKO DDS II

Výrobek Popis Spotřeba
Hmot-

nost
Balení Jedn.

Cena bez 

DPH (Kč)

s DPH 

(21%)

Cena bez 

DPH (Kč)

s DPH 

(21%)

20 ks/1 m2 0,35 kg ks 29,50 35,70 36,50 44,17

1 m2 7 kg 1 m2 590,00 713,90 730,00 883,30

Nároží EUREKO DDN II cca 30 ks/bm 0,3 kg
20 ks balení / 

volně
ks 38,60 46,71 42,40 51,30

Úžlabí EUREKO DDU II cca 30 ks/bm 0,3 kg
20 ks balení / 

volně
ks 38,60 46,71 42,40 51,30

Hřebenáč EUREKO DDH II                                                      

(úhel na zakázku)
8,4 ks/bm 0,35 kg volně ks 53,10 64,25 66,20 80,10

Držák kulatiny pro DDS II; FeZn, černá barva 

(RAL 9005) (sněhový zachytávač)
dle potřeby 2 kg volně ks 691,20 836,35

Kuláč dřevěný ø 12, tlakově impregnovaný 

(sněhový zachytávač)
dle potřeby - cca 4,0 bm ks 900,00 1089,00

Sněhový rozražeč dle potřeby 0,21 kg volně ks 45,00 54,45

Stoupací komplet 40 cm černý dle potřeby 5,8 kg volně ks 2180,00 2637,80

Stoupací komplet 80 cm černý dle potřeby 7 kg volně ks 2638,00 3191,98

Hák pro dřevěný dlabaný žlab dle potřeby 2 kg volně ks

Žlab dřevěný dlabaný dle potřeby - různé délky bm 620,00 750,20

Anténní průchodka ERGO 20 - 80 mm dle potřeby 1 kg volně ks 1363,00 1649,23

Ventilační kus ERGO                                            

(vnitřní průměr 125 mm)
dle potřeby 1,5 kg volně ks 2152,00 2603,92

Držák na solární panel pro DDS II - FeZn, černá 

barva
dle potřeby 0,5 kg volně ks 241,90 292,70

Držák na hromosvod pro DDH II - hřeben - 

FeZn, černá barva
dle potřeby 0,5 kg volně ks 156,70 189,61

Držák na hromosvod pro DDS II - plocha - FeZn 

(bez povrchové úpravy)
dle potřeby 0,5 kg volně ks 86,00 104,06

Držák na hromosvod pro DDS II - plocha - FeZn, 

černá barva
dle potřeby 0,5 kg volně ks 115,40 139,63

Hydroizolační asf. pás GLASTEK 30 sticker plus 

tl. 3 mm
30 kg 1 bal = 10 m2 bal

Difuzní fólie kontaktní 150 g/m2 11,25 kg 1 bal = 75 m2 bal

Těsnící hmota pro podtěsnění kontralatí HPI 

Jutadach THK
1 ks = 50 bm 1 kg 1 l ks

Hřebík FeZn 2,5 x 32 mm
40 ks/m2                

cca 630 ks/kg
1 kg 2,5 kg balení kg 143,60 173,76

Vrut pro upevnění krajů krytiny Nerez                        

4,0 x 35 mm
50 ks/200 m2 0,1 kg 50 ks/bal bal 51,60 62,44

Hřebenové odvětrávání, malé volské oko; 

KOMPLET = dřevěný oblouček, hřebenová 

větrací mřížka (1 bm), plastová větrací mřížka 

(0,5 bm)

dle potřeby 0,1 kg volně ks 149,00 180,29

Hřebenová větrací mřížka na odvětrávání                                                        

(1 ks = 1bm)
dle potřeby 0,1 kg volně ks 41,20 49,85

Plastová větrací mřížka okapová dle potřeby 0,5 kg volně bm 30,00 36,30

Malá okapnice RŠ 100 mm - lakovaný 

pozinkovaný plech s fólií barva černá                                       

(RAL 9005)

dle potřeby 0,1 kg 1 ks = 2 bm ks 159,04 192,44

Velká okapnice RŠ 200 mm - lakovaný 

pozinkovaný plech s fólií barva černá                           

(RAL 9005)

dle potřeby 0,2 kg 1 ks = 2 bm ks 247,08 298,97

Závětrná lišta RŠ 300 mm (ze dvou kusů) - 

lakovaný pozinkovaný plech s fólií barva černá 

(RAL 9005)

dle potřeby 0,2 kg 1 ks = 2 bm ks 354,37 428,79

Josef Drdlík 
Poděbradovo nám. 283

Hlinsko, 539 01

IČ: 11032120  DIČ: CZ520925098
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Sobíňov 245

Barva krytiny

Černá Hnědá

10 ks balení                   

1 000 ks paleta

Základní šablona "Drdlíkův dřevěný šindel II" 

EUREKO DDS II dvojitá vodní drážkaD
D
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S ohledem na recyklovaný základ výrobků nejsou pigmentové skvrny ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady výrobků, nelze je tedy reklamovat.

cca 1,1 m2 na 1 m2 

plochy střechy
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Originální výrobky EUREKO jsou certifikovány dle harmonizované normy EAD No. 220069-00-0402 dokumentem ETA 17/0751 a EAD No. 220078-00-0401 dokumentem ETA 21/0307

Výrobce výrobků EUREKO společnost REGRA PLAST spol. s r.o. je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem P03030025.

Sobíňov, 582 62

Paletu standard účtujeme 300,00 Kč (bez DPH). Paletu EURO účtujeme 450,00 Kč (bez DPH). Po vrácení nepoškozených palet činí amortizace 50,00 Kč (bez DPH).

O
d

vě
tr

áv
án

í p
lá

št
ě

D
o

p
lň

ky
 k

 p
o

kl
ád

ce
U

p
ev

n
ěn

í 

kr
yt

in
y

vyprodáno

vyprodáno

vyprodáno

vyprodáno

Provozovna:
 +420 608 872 827   +420 732 583 503

Kontakt:

www.strecha-je-hra.cz

info@strecha-je-hra.cz
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