
Rámcové ceny prací firmy         Reno – Tech.cz, s.r.o. 
 
 

Firma se zabývá povrchovou úpravou, renovační činností, montážními, stavebními  

a servisními pracemi, rovněž dodávkami technologií, jejich příslušenství a materiálů.  

 

Ceny prací se mimo jiné odvíjí dle plochy, původního stavu, druhu konkrétního dílce, 

technologické a časové náročnosti.  

V případě specifických prací volíme cenu dohodou se zákazníkem.  

U stálých zákazníků účtujeme smluvní/partnerské ceny.  
 

●  V případě drobných manuálních prací a různých úprav účtujeme v hodinových cenách prací od 

190,- Kč / 1hod. / 1 osoba.  

●  V případě hodinových cen prací-strojní zpracování (práce na provoze povrchových úprav  

a renovací) účtujeme v kategorii ,,standard“od 390,- Kč / 1hod. / 1 osoba. V případě technologicky 

náročnějších prací od 500,- Kč / 1hod. / 1osoba.  

●  V případě úkolových zakázek (sériové pískování drobných strojních dílů, …) účtujeme  

v kategorii ,,standard“ od 5,- Kč / 1dm2. V případě náročnějších prací od 9,- Kč / 1dm2.  

● V případě renovace velkých ploch je cena úměrně závislá na druhu, materiálu, původním stavu 

a dalších ukazatelích předmětného dílce. Rámcová cena je pak od 200,- Kč/1m2 

●  V případě uměleckého pískování (tabulová skla a zrcadla, užitkové sklo-sklenice, poháry, …) 

účtujeme dle množství a technologické náročnosti konkrétní zakázky. Cenu pak volíme dohodou se 

zákazníkem.  

●  V případě montážních/stavebních prací (práce v objektu nebo venku) účtujeme  

od 790,- Kč / 1hod. / parta (obvykle 2-4 osoby) při práci s elektrickým kompresorem,   

od 990,- Kč / 1hod. / parta (obvykle 2-4 osoby) při práci s dieselovým kompresorem  

a to dle rozsahu, pracovní a technologické náročnosti. V této výši je již zahrnuta jak cena práce 

(zakázkový úkon) tak náklady energií (diesel kompresor), více-práce (manipulace, montáž lešení, 

separace, úklid, atd.) a amortizace zařízení.  

Náklady na abrazivní materiál hradí v těchto případech zákazník a to dle použitého druhu a jeho 

spotřebovaného množství (ceny abraziv od 2,50 Kč / 1kg).  

●  Kompletní cena montážních/stavebních prací (práce v objektu nebo venku) včetně veškeré 

použité technologie, energie a materiálů je od 1390,- Kč/1hod./parta (obvykle 2-4 osoby) 

●  Kompletní cena MTH (digi) od 2190,- Kč/1hod./1osoba . Tato cena uvádí hodnotu jedné moto-

hodiny zobrazenou na digitálních ukazatelích strojů a zařízení tímto vybavených.  Zde jsou již 

zahrnuty veškeré náklady při používání těchto technologií, včetně materiálů, mezd, atd. 

●  V případě servisních prací účtujeme v různých kategoriích 400/590/750,- Kč/1hod./1osoba 
 

Zajištění a s tím spojené náklady na ubytování pracovníků firmy, pakliže není dohodnuto jinak je v 

režii zákazníka. Tu pak zajišťuje firma nebo investor. 

 

V případě potřeby nebo zájmu vyžádejte si přesnou kalkulaci vaší zakázku.  

K tomu potřebujeme zaslat tyto dispozice: o jakou činnost se bude jednat, jaké požadavky, o jaký 

předmět, z jakého materiálu, jeho rozměry a hmotnost, místo výkonu/práce, pro lepší charakteristiku je 

vhodné zaslat foto nebo technický nákres.   
 

Ceny dopravy jsou: 
 5,- Kč / 1km - osobní vozidlo 

 7,50 Kč / 1km - užitkové vozidlo 

 9,- Kč / 1km – užitkové vozidlo s vlekem 

 17 Kč / 1km - lehké nákladní vozidlo 

...ze starého nové! 
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