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Legenda ke značení panelu 

81 (108, 135, 189 ).......tloušťka panelu v mm
F....................................panel se vzduchotěsnicí úpravou, určen pro obvodové stěny
S...................................panel s vyšší statickou únosností díky zdvojenému šroubování
B...................................jednostranně pohledový panel – pohledová vrstva tvořená biodeskou
P....................................jednostranně pohledový panel – pohledová vrstva tvořená palubkami

Co je v ceně DEKPANELU

- účtujeme vždy čistou plochu panelů, tzn. bez stavebních otvorů
- kompletní výrobní dokumentace
- konzultace s technikem po celou dobu přípravy zakázky
- příprava otvorů libovolných tvarů dle zadávací dokumentace 
- vrtání a drážkování pro vedení elektroinstalace
- panely se vzduchotěsnicí úpravou jsou po celém svém obvodu opatřeny páskou, která
  kromě ochrany panelů před povětrnostními vlivy po dobu montáže, slouží 
  i k  vzduchotěsnému napojení prvků mezi sebou
- panely pro vnitřní příčky jsou opatřeny páskou po horní a spodní hraně 

Montážní a spojovací materiál 
Zahrnuje veškerý spojovací materiál potřebný pro instalaci panelů – kotevní úhelníky, vruty, 
výplňová malta základové spáry, pěnová a těsnicí páska a jejich dopravu na nejbližší pobočku 
Stavebnin DEK. Podrobný výpis je součástí výrobní dokumentace. Přesná částka bude 
stanovena po odsouhlasení výrobní dokumentace. 

Statický posudek stavby
Zpracování výrobní dokumentace se řídí projektem a je nezbytně nutné, aby součástí bylo i 
statické posouzení konstrukce. Pokud ho neumí zajistit objednatel, je možné využít placenou 
službu statického posudku stavby. Cena se řídí dle velikosti a složitosti stavby.

Termín dodání 
Standardním termínem dodání je 4 - 5 týdnů od odsouhlasení výrobní dokumentace a 
objednání. Možný termín Vám sdělíme vždy na dotaz.

Pokud bude smluvený termín dodání prodloužen o více než 2 týdny ze strany zákazníka, 
bude zákazníkovi účtován poplatek za uskladnění panelů ve výši 100 Kč bez DPH za každý 
započatý kalendářní den přes původní stanovený termín.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY VÝROBCE SE ŘÍDÍ PLATNÝM ZÁKONEM ČESKÉ REPUBLIKY.

 www.dekpanel.cz info@dekpanel.cz



  

.

 

V případě dotazů se na nás můžete obrátit

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE      TECHNIK pro DEKPANEL
LUCIE PROCHÁZKOVÁ, DiS.      Ing. PAVEL UHERKA
+420 733 168 365      +420 733 168 416

Varianty způsobu dodání 

1) dodávka panelů na stavbu 
Panely budou dodány na stavbu a složeny na předem určené místo. 
Cena za skládní panelů je 1 200 kč za hod bez DPH.

2) dodávka panelů s asistencí při montáži
Asistencí se rozumí pronájem nákladního vozidla s hydraulickou rukou včetně obsluhy po dobu 
montáže konstrukce z panelů včetně usazení tesařských konstrukcí. 
Cena za pronájem bude kalkulována dle skutečně strávené doby na stavbě. Pro montáž je nutné zajistit 
příjezd nákladního vozidla k základové desce a dodat vybavenou a řádně proškolenou montážní četu. 
Cena za pronájem vozidla s HR je 1 500 kč za hod bez DPH. 

3) dodávka a montáž panelů
Montáží se rozumí instalace panelů dle projektové dokumentace, včetně tesařských konstrukcí za 
pomocí vozidla s  hydraulickou rukou  a obsluhou s vlastní montážní četou. 
Cena je individuální na vyžádání.
Doprava panelů

 

Samostatné vozidlo má stabilně výjimku na dopravu nadrozměrných 
nákladů do šíře 3,2 m bez doprovodu, do šíře 3,5 m s doprovodem. 
Nadrozměr do šíře 3,5 m s vlekem jen se zvláštním povolením. 
Samotné vozidlo může náklad přesahovat dozadu o maximálně 2 m, 
přes 2 m s doprovodem, přes vlek nesmí materiál přesahovat. Dosah 
jeřábu je počítán od osy auta, ve skutečností je o cca 3 m na každou 
stranu menší o podpory, případně kabinu.
Dopravu je nutné počítat obousměrně. 
Příplatek za povolení pro nadrozměrnou přepravu + vlek 2800 kč bez DPH.

Cena za km 

bez DPH

Do 3,2 m 39 Kč

Do 3,5 m 62 Kč

vlek + 10 Kč
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