
GRANIO s.r.o.

kamenolom Tis u Blatna, 331 65 pošta Žihle

Obchodní oddělení : www.granio.cz

Tel. +420 603 996 807 Ceník VOC platný od 01.09.2021 (ceny bez DPH 21%)

gonda@granio.cz

Název sortimentu Popis Jedn. Cena

 Regulační kámen standard vrtaný, nepravidelný, neupravený kámen o výšce cca 25 - 45 cm (cca 60 kg/ks) - vhodný pro strojní pokládku t 750,-

 Regulační kámen standard atyp štípaný, nepravidelný, neupravený kámen o výšce cca 25 - 35 cm (cca 50 kg/ks) - vhodný pro strojní pokládku t 890,-

 Regulační kámen výběr štípaný, nepravidelný, neupravený kámen obvykle s výškou cca 18 - 22 cm/ks (cca 25 kg/ks) t 950,-

 Regulační kámen výběr atyp štípaný, nepravidelný, neupravený kámen obvykle s výškou cca 15 - 18 cm/ks (cca 20 kg/ks) - vhodný na propustky t 1.090,-

 Soklový kámen standardní, štípaný, neupravený kámen pravidelných rozměrů - vhodný pro řádkové zdivo (cca 50 kg/ks) t 1.190,-

 Kopáky neupravený štípaný kámen 20-80x30x20-40 - vhodný pro řádkové zdivo (1t = cca 1,5m²) t 2.290,-

 Hranoly neupravený štípaný kámen s rozměry 20x20x40 - vhodný pro řádkové zdivo (1t = cca 2,5m²) t 2.390,-

 Krajník zahradní neupravený štípaný kámen s rozměry 10x20x30-50 - vhodný k ukončení dlážděné plochy bm 420,-

 Krajník silniční KS3 neupravený štípaný kámen s rozměry 13x20x30-50 - vhodný k ukončení dlážděné plochy bm 490,-

 Tiská dlažba hranoly a kostky různých rozměrů o jednotné výšce cca 10 cm (1t = cca 4-5m²) t 2.390,-

 Dlažební kostka 9/11 vhodná pro prostory s běžným zatížením  (1t = cca 4,5m²) t 2.390,-

 Dlažební kostka 15/17 vhodná pro prostory s vysokým zatížením  (1t = cca 2,8m²) t 2.390,-

 Dlažební kostka 4/6 vhodná pro pochozí prostory (1t = cca 8,5m²) t 3.250,-

 Odseky netříděné netříděný odsek od kostek (5 - 10 cm) vhodný na zásyp do betonu nebo pro gabiony  (1m³ = 2,63t) t 590,-

 Odseky výběr tříděný odsek od kostek (10 - 20 cm) vhodný pro gabiony nebo divoké dlažby (1t = cca 4-6m²) t 1.090,-

 Rovnanina nepravidelný kámen různých rozměrů vznikající při odstřelu - úprava toků a terénu (10t = cca 3,7m²) t 420,-

 Rovnanina tříděná kámen z odstřelu (váha jednotlivých kusů dle zákazníka) - úprava toků a terénu (10t = cca 3,7m²) t 550,-

 Záhozový kámen drobný lomový kámen (100 - 200 kg/ks) z odstřelu - základy staveb, zpevňování svahů (10t = cca 3,7m²) t 380,-

 Šlapáky ploché, lámané, nepravidelné kusy různé výšky(30 - 80 cm/ks) - k realizaci zahradních prvků (1t = cca 5m²) t 2.750,-

 Solitérní kameny dekorativní, nepravidelný kámen o velikosti 0,3 - 0,99 m³ t 1.350,-

GRANIO s.r.o., se sídlem Karlovarská 24/18, Cheb, PSČ 350 02, IČ: 25412841, DIČ: CZ25412841, společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 37349

Vedoucí provozu :

Tel. +420 777 682 887

lom@granio.cz

Obalový materiál :   Big Bag + pytlování 350,- Kč/ks nebo paleta + paletování 350,- Kč/ks

Výroba atypických rozměrů na základě předchozí dohody - ceny dle individuální nabídky.
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