
Kompletní rekonstrukce koupelny - NA KLÍČ

STANDART 3x2,5m (7,5m2)

Vzorová koupelna

✔ Návštěva technika na místě

✔ 3D návrh + Technické nákresy +
Kladečský plán

✔ Vybourání a likvidace starých obkladů a
dlažby, kanalizace a vodovodu

✔ Montáž vnitřní kanalizace

✔ Montáž vnitřní vodovod

✔ Vnitřní elektroinstalace

✔ Úpravy povrchů vnitřních omítek

✔ Položení obkladů a dlažby včetně
spárovací hmoty

✔ Vymalování

✔ Montáž zařizovacích předmětů (umyvadlo, sprchová zástěna apod.)

✔ Hrubý úklid dotčených prostor

✔ Materiál viz. Příloha
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 276 272 Kč (bez DPH)

317 713 Kč s DPH 15%

(Uvedená cena s DPH 15% je platná pro fyzické 
osoby)

Sazba DPH dle aktuální sazby
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3D návrh + Technické nákresy + Kladečský plán

Tel.: + 420 605 297 963 ; E-mail: gremmont@gremmont.cz ; www.gremmont.cz

mailto:gremmont@gremmont.cz


Výpis materiálu
Obklad a dlažba

Dlažba La Ceramica Factory sand rett. 60x60 cm sand 8,64 m2

Dlažba La Ceramica Factory sand rett. 30x60 cm sand 21,6  m2

Dlažba Marazzi Treverkway 15x90 cm castagno 5,4 m2

Sprcha
Žlab podlahový - - Concept 100 Flex s okrajem a nastav. límcem ke stěně 750 mm 
nerez

1 ks

Rošt ke žlabům - nerezový Concept 100 RKC1-750, kolmý 750 mm matný 1 ks

Zástěna sprchová boční Polysan - MODULAR SHOWER jednodílná pevná zástěna k 
instalaci na zeď 1300x2000 mm čiré

1 ks

Příslušenství ke sprchovým koutům Sanjet - Kolmá vzpěra 1200 mm chrom 1 ks

Sprcha sprchový set Sanjet INFINITY FLAT PV Sprcha INFINITY FLAT, baterie, 
vyustění 30x30 cm chrom

1 ks

Příslušenství k bateriím Sanjet - Podomítkové těleso 1 ks

Vana
Vana plastová - klasická Concept 100 se středovým odpadem 180x80x44 cm bílá 1 ks

Sifon vanový - plastový Concept napouštění přepadem, kulatá zátka chrom 1 ks

Příslušenství k vanám Mepa - univerzální nohy WC- plus-ADS odhlučněné pro ak.vany 
nad 180 cm

1 ks

Baterie vanová Sanjet podomítková páková Quadrol, 2 funkce s přepínačem chrom 1 ks

Sprcha ruční Sanjet - chrom, ABS plast 1 ks

Příslušenství ke sprše Sanjet - vyústění hranaté s držákem sprchy 3x3 cm mosaz 1 ks

Sprcha hadice - Concept 100 New 1600 mm chrom 1 ks

Umyvadlo

Baterie umyvadlová Sanjet stojánková páková Infinity, bez výpusti černá 1 ks

Závěsná skříňka s dvojumyvadlem ořech 1 ks

Sifon umyvadlový - plastový Concept prostorově úsporný s převlečnou maticí 5/4" bílá 1 ks

Ventil uzavírací rohový Schell závitový Comfort bez nátrubku 1/2"x3/8" 2 ks

Příslušenství k sifonům - - Concept výpusť umyv., click/clack kulatý nízký, velká zátka 
5/4" chrom

1 ks

Nábytek zrcadlo Nimco podsvícené LED 60x80 cm, 36W 1 ks

Radiátor

CONCEPT 100 KTK koupelnový radiátor 1500/600, klasické připojení, bílá RAL9016 1 ks

Ostatní materiál
✔ Potrubí na vodu PPR, Potrubí na odpad HT
✔ Potrubí na odvětrávání - vzduchotechnika
✔ Kabel CYKY, Vypínače 2ks – TANGO, Zásuvka 3ks - TANGO
✔ Podhled – sádro karton vč. kovových konstrukcí
✔ Omítky, Beton, Samo nivelační stěrka, Lišta hliníková, Penetrace, Barva bílá PRIMALEX
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