
Ceník doprav zboží 
platný od 17.1. 2017 

 
 

Druh zboží 
Cena 

doprava způsoby platby balné 

folie Grace dle hmotnosti převodem, dobírka +100Kč 0,-Kč 
fasádní obklady    
hydranty a hasící systémy    
interiérové dveře    
mozaikové omítky    
nivelační podstavce    
okenní parapety    
odtokové žlaby    
obklady Delap, Izoflex    
poštovní schránky    
posuvné dveře    
půdní schody Oman, Wippro    
stavební pouzdra Alvelis    
střešní okna    
vchodové stříšky    
zahradní mobiliář    
    

dutinkový polykarbonát 600,-Kč pouze převodem 0,-Kč 

dřevěné fasádní palubky, terasy 0,-Kč převodem, dobírka + 0,-Kč 0,-Kč 

Izolační panely PIR ceník dopravy PIR pouze převodem 0,-Kč 

komíny Ciko 
1210,-Kč převodem 0,-Kč 

dle hmotnosti dobírka +100Kč 242,-Kč/paletu 

krytiny Katepal 0,- Kč 
 

převodem  
dobírka + 100,- Kč 

0,-Kč 

PVC palubky dle hmotnosti převodem, dobírka +100Kč 7% z ceny 

PVC plotovky dle hmotnosti převodem, dobírka +100Kč 7% z ceny 

Podbití střech, okapy Gamrat dle hmotnosti převodem, dobírka +100Kč 5% z ceny 

pryžová dlažba dle hmotnosti převodem, dobírka +100Kč 230,-Kč/paletu 

půdní schody JAP 
0,-Kč převodem 0,-Kč 

dle hmotnosti dobírka +100Kč 0,-Kč 

obklady Keraton 
266,-Kč převodem 242,-Kč/paletu 

dle hmotnosti dobírka +100Kč 242,-Kč/paletu 

stavební pouzdra JAP 
0,-Kč převodem 0,-Kč 

dle hmotnosti dobírka +100Kč 0,-Kč 

stavební pouzdra Scrigno 0,-Kč převodem, dobírka + 0,- Kč 0,-Kč 

střešní vlnovky 300,-kč převodem,  
dobírka + 100,-Kč 

0,-Kč 

WPC ploty dle hmotnosti převodem, dobírka +100Kč 4% z ceny 

okapové žlaby Gamrat dle hmotnosti převodem, dobírka +100Kč 5% z ceny 

Zábradlí nerezové dle hmotnosti převodem, dobírka +100Kč 5% z ceny 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ceník dopravy dle hmotnosti 

do 15kg 150,- Kč 

do 25kg 200,-Kč 

do 50kg 300,-Kč 

do 75kg 500,-Kč 

do 100kg 600,-Kč 

do 150kg 800,-Kč 

do 200kg 1000,-Kč 

do 300kg 2200,-Kč 

do 500kg 2600,-Kč 

nad 500kg 3500,-Kč 

 
 
Výsledná cena dopravy a způsobu platby se vždy zobrazí v pokladně před potvrzením objednávky a 
dále na faktuře. Za zboží dodávané do Slovenské republiky je doprava účtována individuálně – na 
dotaz. 
 
Zboží je doručované Přepravní službou FOFR  (www.fofrcz.cz).  
 

Ceník dopravy panelů PIR dle ceny objednávky 

do 2600,-Kč 400,- Kč 

do 5000,-Kč 900,-Kč 

do 10000,-Kč 1200,-Kč 

do 25000,-Kč 1500,-Kč 

do 50000,-Kč 2800,-Kč 

do 75000,-Kč 3750,-Kč 

do 100000,-Kč 4500,-Kč 

do 120000,-Kč 5500,-Kč 

zboží nad 20m3 0,-Kč 
 


