CENÍK MORAVSKÉ BŘIDLICE 2019
Maloobchodní ceny s DPH 21%
Nepravidelná dlažba:
přírodní, oboustranná štípaná/lámaná pohledová plocha

Šlapáky standard:

440,- Kč/m2

nepravidelný tvar plošných kamenů, 3-6 ks/m , tloušťka 4-7 cm
balení: paleta 10m2, hmotnost palety ca 900-1100 kg
2

výběr plošně větších kamenů, 2 ks/m2, tloušťka 4-7 cm
balení: paleta 10m2, hmotnost palety ca 900-1100 kg

660,- Kč/m2

Šlapáky “Rustik”:
plošné kameny s převážně lámanou hranou bez štípaných “nosů”
3-6 ks/m2, tloušťka 4-7 cm

490,- Kč/m2

balení: paleta 10m2, hmotnost palety ca 900-1100 kg
limitované množství, dostupnost na dotaz

Desky přírodní velkoformátové:

990,- Kč/m2

rozměr desek ca 60/80 x 100/120 cm, tloušťka ca 4-7 cm
balení: paleta 8-10m2 ( 11-13 desek), hmotnost palety ca 900-1100 kg

Římská dlažba přírodní:

470,- Kč/m2

nepravidelný tvar plošných kamenů, 3-6 ks/m , tloušťka 2-4 cm
balení: paleta 15m2, hmotnost palety ca 900-1100 kg
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výběr plošně větších kamenů, 2 ks/m2, tloušťka 2-4 cm
balení: paleta 15m2, hmotnost palety ca 900-1100 kg

660,- Kč/m2
525,- Kč/m2

Naděrky:
nepravidelný tvar, ručně štípaný obkladový kámen, 8-15 ks/m , tloušťka 1-2 cm
balení: paleta 30m2, hmotnost palety ca 600-750 kg
2

Desky,vodní a kamenné kaskády z masivního kamene:
plošná výměra desek ca 1-2 m², tloušťka desek 8-12 cm
čtvercový nebo obdélníkový tvar desek, přírodní štípaný nebo lámaný povrch desek
obvykle 3-4x přírodní lámaná hrana
tloušťka kamene 8-10 cm
tloušťka kamene 10-12 cm

2.800,- Kč/m2
3.400,- Kč/m2

orientační hmotnosti desek při tloušťce:
1m2 : tloušťka 8-10 cm = 215-270 kg
2m2 : tlouštka 10-12 cm = 540-640 kg
Barva kamene: tmavě modrá/modrošedá s možností zabarvení hran do rezava
1

CENÍK MORAVSKÉ BŘIDLICE 2019
Maloobchodní ceny s DPH 21%
Zahradní kámen Mix+

3.200,- Kč/t
ručně vybíraný stavebně-zahradní kámen, délka ca 25-70/80 cm,
výška ca 5/10-20/30 cm, šířka ca 20-40 cm, nepravidelný tvar, suché zídky, zpevnění břehů atd
balení: paleta, hmotnost palety ca 1000-1350 kg

Stavební kámen Mix+

3.900,- Kč/t

jako zahradní Mix+, masivní nepravidelné kameny a kameny ve tvaru kvádrů
délka kamene 30-100 cm
balení: paleta, hmotnost palety ca 1000-1350 kg

Soliterní okrasné kameny

6.000,- Kč/t

samotatné okrasné zahradní kameny, různé tvary a výška kamene
možnost instalace kamenů naležato nebo nastojato
hmotnost kamenů ca 100/150-1500/2000 kg
balení: menší kusy na paletě, velké solitary volně ložené
limitovaná nabídka, bližší informace na dotaz
Barva kamene: tmavě modrá/modrošedá s možností zabarvení hran do rezava

Strojně drcená a tříděná břidlice:
0/16 mm
frakce vhodná jako podkladový materiál, nezpevněné cestičky atd

500,- Kč/t

16/32 mm
32/64 mm

1.200,- Kč/t
1.200,- Kč/t

frakce vhodné jako okrasný a mulčovací zahradní kámen, kačírek atd…
64+ mm (gabiony)

1.500,- Kč/t

strojně drcený kámen vhodný jako výplň gabionových košů, případně
menší stavební a zídkový kámen, velikost ca 65-150/200 mm
výška kamene 1-3 cm
Barva kamene: tmavě modrá / modrošené s možností zabarvení hran do rezava

Cena strojně drcené a tříděné břidlice za volně ložený kámen včetně nakládky
příplatek za BIG BAG + paleta

200,- Kč
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CENÍK MORAVSKÉ BŘIDLICE 2019
Maloobchodní ceny s DPH 21%
Formátovaný zahradní a stavební kámen
Oboustranná přírodní štípaná/lámaná pohledová plocha

Šlapáky formátované -tloušťka kamene 5 cm (± 0,5-1 cm)
zahradní nášlapný/pojezdový kámen, chodníky, masivní obrubníky atd…
4x řezaná rozměrová hrana, tolerance délkových rozměrů +/- 3 mm

30x60 cm
40x80 cm
40x40 cm
50x100 cm
50x50 cm
60x120 cm
60x60 cm

435,- Kč/ks (2.240,-/m2)
775,- Kč/ks (2.420,-/m2)
390,- Kč/ks (2.420,-/m2)
1.210,- Kč/ks (2.420,-/m2)
605,- Kč/ks (2.420,-/m2)
1.870,- Kč/ks (2.600,-/m2)
870,- Kč/ks (2.420,-/m2)

Schodnice formátované-tloušťka kamene 5 cm (± 0,5-1 cm)
nášlapné zahradní schodnice, 4x řezaná rozměrová hrana,
tolerance délkových rozměrů +/- 3 mm, oboustranná přírodní lámaná/štípaná pohledová plocha
35 x 100 cm
35 x 101–150 cm

850,- Kč/ks (2.420,-/m2)
2.600,-/m2

Zákrytové desky formátované-tloušťka kamene 3 cm ( ± 0,5 cm )
horní krycí desky na kamenné zdi, ploty atd
volná délka desek ca 30-90 cm, 4x řezaná rozměrová hrana s tolerancí ± 3 mm
oboustraná přírodní lámaná/štípaná pohledová plocha
šířka desky 25/30/35 cm
šířka desky 40/50 cm

1.700,- Kč/m2
1.800,- Kč/m2

Dlažba volná délka-tloušťka kamene 2-2,5/3 cm cm
4x řezaná rozměrová hrana s tolerancí ± 2 mm, volná délka dlažby ca 30 – 90 cm
oboustranná přírodní lámaná/štípaná pohledová plocha
šířka 15/20 cm
šířka 30/40 cm

1.200,- Kč/m2
1.400,- Kč/m2

Formátovaná dlažba-tloušťka 2-2,5/3 cm cm
4x řezaná rozměrová hrana s tolerancí ± 2 mm, oboustranný přírodní lámaný / štípaný povrch
oboustraná přírodní lámaná / štípaná pohledová plocha
15x30 / 20x40 cm
30x30 / 40x40 cm
30x60 / 40x60 cm

1.200,- Kč/m2
1.400,- Kč/m2
1.600,- Kč/m2
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CENÍK MORAVSKÉ BŘIDLICE 2019
Maloobchodní ceny s DPH 21%
Formátovaná „římská“ dlažba I, tloušťka 2-3 cm

800,- Kč /m2

ručně štípaná dlažba z formátovaných bloků různých rozměrů, 4x řezaná hrana,
čtvercový nebo obdélníkový tvar dlažby, oboustranný přírodní lámaný/štípaný povrch
balení: paleta 15m2, hmotnost ca 1000 kg

Formátovaná „římská“ dlažba II, tloušťka 2-3 cm

700,- Kč/m2
ručně štípaná dlažba z formátovaných bloků různých rozměrů, 2-3x řezaná hrana v kombinaci
s přírodní štípanou nebo lámanou hranou, oboustranný přírodní lámaný/štípaný povrch
balení: paleta 15m2, hmotnost ca 1000 kg

Připravujeme:
Zahradní obrubníky a palisády
Přírodní obkladové šavle s tloušťkou 3-5 cm
Formátovaný obkladový kámen s tloušťkou 1-2 cm
Dostupné formáty a cena: bude upřesněno v průběhu 1Q/2019

prodejní ceny s DPH platné při osobním odběru na dole
prodejní ceny zahrnují nakládku paletovaného a volně loženého kamene
místo nakládky: Břidlicový důl Svatoňovice, Důl Radim a.s.
doprava: vlastní, případně smluvní dopravce
množstevní slevy při odběru (z MO cen bez DPH)
10-20.000,- Kč
21-30.000,- Kč
31-40.000,- Kč
41-50.000,- Kč

2%
4%
6%
8%

www.dulradim.cz
gsm: +420 776 238 176
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