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Překližka vodovzdorná protiskluzová – 1650Kč/m²
(místo spodní laminátové desky, do maximální délky klece 240cm)

Montáž včetně nerezové misky - 650Kč/miska

Posuvné dveře - 2000-3800Kč/dveře

Rošt pro podlahové vytápění se soklíky v dekoru – 1700Kč/klec

Klec na kolečkách – 1300-2700Kč/klec
(záleží na velikosti klece zda musí být podlaha dodatečně vyztužena a typu použitých koleček,
standartně sou dvě kolečka pevná, jedno otočné a jedno otočné s brzdou)

Skřínka se zásuvkou – od 3500
(výroba nábytku se zásuvkou, možnost umístění pod klecí nebo nad klecí)

Další otevíravé dveře navíc – 1200Kč/dveře
(standartně v ceně klece jedny normální otevírací dveře)
Další petlice na dveřích – 350Kč/ks
(standartně v ceně jedna petlice uprostřed s možností umístění zámečku, u této služby budou
umístěny 2, náhoře a dole)
Žárové zinkování klece – 1500-3500Kč/klec
(cena za pozinkování se počítá z hmotnosti materiálu po pozinkování, nárůst hmotnosti může být až
5%, cena za kg se pohybuje 25-50kč/kg podle velikosti zakázky)
Jiný odstín mříží než černý (RAL 9005) – 1200Kč/klec
(na přání zákazníka jsme schopni zajistit jakýkoli odstín mříží ze vzorníku RAL, vždy se jedná o
vypalovaný lak – komaxit)

Boční stěna tvořená deskou místo mříží – 750Kč/stěna
Zadní stěna tvořená deskou místo mříží – 1500Kč/stěna
Vyztužení horní desky – 1200/klec
(pokud má horní deska unést více než 50kg, akvária, apod.)
Dělící přepážka mřířová 1300/přepážka
(v případě dvojkece, trojklece)
Dělící přepážka pevná v dekoru klece 1300/přepážka
(v případě dvojkece, trojklece)
Služba klec pohotovost
(expresní výroba klece s garancí termínu, pouze po konzultaci, když to výrobní kapacita dovolí,
15-25% z celkové částky klece)
Balné – 750/balení
(v případě že bude klec zaslána přepravní společností, tato částka zahrnuje paletu a obalové
materiály)
Doprava – cenu určuje přepravce
(zpravidla zasíláme přes TOPTRANS, cena orientačně 800 – 1600)
Rozvoz od nás – 25Kč/1km
(pouze po předchozí domluvě když to kapacita dovolí, nebo pouze Praha a okolí, u této služby je
vždy montáž klece v místě určení ZDARMA)

