
Ceník platný od 24. října  2021

            Josef Drdlík         Ceník 

EUREKO GREEN

Výrobek Popis Spotřeba
Hmot-

nost
Balení Jedn.

Cena bez 

DPH (Kč)

s DPH 

(21%)

9 ks/1 m2 1,12 kg ks 81,00 98,01

1 m2 10 kg 1 m2 729,00 882,09

9 ks/1 m2 až 13 kg ks 255,00 308,55

1 m2 120 kg 1 m2 2295,00 2776,95

Anténní průchodka ERGO 20 - 80 mm dle potřeby 1 kg volně ks 1067,00 1291,07

Ventilační kus ERGO                                            

(vnitřní průměr 125 mm)
dle potřeby 1,5 kg volně ks 1558,00 1885,18

Hydroizolační asf. pás IKO Armourbase PRO   

pro pokládku na bednění 3 mm - pro sklon 

střechy 5°-15° - nutné udělat vodotěsné 

podstřeší

30 kg 1 bal = 10 m2 bal 1805,00 2184,05

Difuzní fólie kontaktní 150 g/m2 - pro sklon 

střechy 15°-45° fólie
11,25 kg 1 bal = 75 m2 bal 5362,50 6488,63

Těsnící hmota pro podtěsnění kontralatí HPI 

Jutadach THK
1 ks = 50 bm 1 l 1 l ks 761,09 920,92
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Plastová větrací mřížka okapová dle potřeby - volně bm 27,50 33,28

tel: 608 872 827

www.strecha-je-hra.cz

info@strecha-je-hra.cz

EUREKO GREEN

zapěstovaný*

střešní krytina s extenzivní

zelenou střechou

6 ks řada                      

30 ks paleta
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cca 1,1 m2 na 1 m2 

plochy střechy

Barva

Černá

Základní šablona

EUREKO GREEN

Střešní krytina se zabudovaným nosičem

pro šikmé extenzivní zelené střechy

4 ks balení            

60 ks paleta

Sobíňov 245 Poděbradovo nám. 283

Sobíňov, 582 62 Hlinsko, 539 01

* Zapěstovaný EUREKO GREEN je třeba řešit individuálně. Dostupnost krytiny může být omezená v závislosti na skladové zásobě.

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

Originální výrobky EUREKO jsou certifikovány dle harmonizované normy EAD No. 220069-00-0402 dokumentem ETA 17/0751

Zboží je dodáváno na paletách typu standart. Paletu účtujeme 250,00 Kč (bez DPH) a po vrácení nepoškozených palet činí amortizace 25,00 Kč (bez DPH).

S ohledem na recyklovaný základ výrobků nejsou pigmentové skvrny ani odchylky v barevném odstínu považovány za vady výrobků, nelze je tedy reklamovat.

Provozovna Josef Drdlík
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