
cementové výrobky množ. jedn. cena
cement (648 pytlů à 40 kg) 25 920 kg 44 712
vápno (6 pytlů à 30 kg) 180 kg 600
vlákna na zpevnění betonu (10 sáčků à 600 g) 6 kg 2 180
Ladax Mono na 300 m² (mají zde) 12 věder 26 940
Uniroof s tkaninou na 133 m² (dost zbylo) 16 věder 57 408
písek do betonu 24 m³
štěrk nebo kačírek cca. 8 - 16 mm 44 m³
kameny (do septiku) 8 m³
případně hlína (podle pozemku) 24 m³

kovové výrobky množ. jedn. cena
drát do betonu ø 12 mm dl. 6 m (na klenby) 106 ks 1 484
drát do betonu ø 12 mm dl. 1 m (na věnec) 11 ks 154
karisíť 10 × 10 cm ø 4 mm 233 m² (na klenbu a střechu) 39 ks 7 605
drátěná stěna s oky 3 mm (na klenbu) 130 m²
pletivo do králíkárny (na střechu) (např. takové) 100 m²
vázací drát 10 role
kotevní šrouby 12 × 20 cm (nahradit ohnutým roxorem) 42 ks

desková izolace množ. jedn. cena
Perimetr či Styropor: 76 desek 120 × 240 cm tl. 5 cm 219 m²
PUR pěna: 50 desek 120 × 240 cm tl. 10 cm (R-30) 144 m²

různé množ. jedn. cena
EPDM 3 × 15 m (do botanických buněk) 45 m² 7 425
EPDM 6 × 15 m (do septiku) 90 m² 14 850
plastová PE folie tl. 0,15 mm  6 × 30 m 3 role
stavební papír - lepenka A400 2 role
vata minerální tl. 15 12 m²
spiro trouby ø 25 cm × 6 m × 2 (např. zde) 4 ks 2 367
stříbrná páska na lepení spojů u klimatizace 5 ks
silikonové těsnění 70 tuba
trámový závěs 5 × 20 cm 7 ks
vruty 10 cm (např. takové) 200 ks
vruty 7 cm 15 kg
vruty 5 cm  4 kg
vruty 3,8 cm 3 kg
vruty 2,5 cm 2 kg
vruty samotěsnící: 5 cm 1 000 ks
hřebíky 2,5 3 kg

dřevo množ. jedn. cena
prkna smrk 2,5 × 10 × 500 cm 14 ks
prkna smrk 2,5 × 20 × 500 cm 20 ks
fošna 5 × 10 × 5 cm 48 ks
desky plastic wood (Trex): 5 × 15 × 488 cm 6 ks
borovicové desky 5 × 15 × 488 cm 12 ks
řezivo 5 × 20 × 500 cm 10 ks
borovicová stropnice 5 × 30 × 500 cm 3 ks
překližka 120 × 240 cm tl. 12 mm 1 ks
překližka 120 × 240 tl. 10 mm 3 ks
dubové desky 5 × 10 × 243 cm 44 ks
impregnace Bochemit transparentní

sklo množ. jedn. cena
Ditherm 65 × 145 cm 10 ks
Ditherm 65 × 110 cm 10 ks
Ditherm 95 × 110 cm 2 ks
sklo do dveří 4 ks

drobnosti množ. jedn. cena
vruty 649
vruty 1 436
silikon 3 435
PE fólie 400
kamna Karlík 2 631
komínové roury 633
kouřová roura na kamna + nástavec na připojení filtru 562
komínové koleno 71
železářství (vruty, zámek, pilka, pásky) 1 491
železářství (pásky, fólie) 497
brusné pásy, lepicí pásky, válečky na malování 1 172
instalace, průchodky 424
vruty, vázací drát 1 159
závěsy na okna a dveře a na střešní světílk 250
Bauhaus (vrtačka, střešní krytina, vruty) 11 311
pozink. plech 0.6 mm 3 600
plech na střechu s polyesterem 4 392
plechy na střechu 8 784
plech na střechu 732
plech na střechu + lišta 948
Rockwool 900
zemina 7 000
písek na podlahy 1 050
doprava písku + cementu + kari 900

voda množ. jedn. cena
cisterna na 4 500 litrů, plastová s možností zakopat 1 ks 32 000
keramický filtr Ceradyn (zde za 69 €) 1 ks 1 863
kazeta filtru (zde za 80 €) 1 ks 2 160
WC mísa + hadice + trubky 2 397

nářadí počet
rypadlo na první den
bobcat na celou dobu
elektrická míchačka 120 l na 230 V (např. taková) 1
motorgenerátor min. 2 kW (není-li v místě síť)
(např. takový)

1

prodlužovací kabel 15 m 3
elektrická rozbrušovačka 2
malá stolní pila 1
bourací kladivo s nástavcem špičatým + rýčem 1
palice 3,5 kg (např. tento) 10
lopaty s kulatou špičkou (např. tyto) 10
krumpáč (např. tento) 3
vodováha délky 120 cm (např. tato) 10
stavební měřicí přístroj na trojnožce 1
kleště na štípání betonářského drátu ø 14 mm (např. tyto) 1
ohýbačka betonářského drátu na ø 14 mm 1
kolečka (např. tato) 5
štafle 2
vědra cca. 12 l 20
akušroubovák (např. takový) 2
bity - nástavce na šroubovák (podle vrutů - např. PZ) 20
vrtáky do dřeva (např. takové)
kladivo 5
svinovací metr (např. takový) 10
nůž odlamovací (např. takový) 10
gumové rukavice
pracovní rukavice
pila na dlaždičky (na řezání skleněných lahví) 1
kotouč na řezání lahví (budou-li se řezat mechanicky) 1
půjčovné za pilu
plachta 2 × 3 2
plachta 4 × 5 2
kleště štípačky 2
kleště kombinačky 2
kleště rabicky 2
kleště boční stípací 2
brýle ochranné 10
koza 2
štětec plochý 3

elektro množ. jedn. cena
fotovoltaické panely 3
nabíječka
akumulátory - např. tento 1 ks 12 710
svorkovnice 2 ks 240
kabel k repro (na rozvody) 40 m 1 080
tři lampičky à 225 Kč 3 ks 675
LED 3 ks 900
drobnosti (krabice, kabel) 728
zásuvka + zástrčka + rozdvojka 77
zásuvky, pojistky a konektory na fotovoltaiku 228

pneumatiky počet
330 ks R15 běhoun 205, 215 nebo 235 (na zdi) 330
40 ks R15  běhoun 205, 215 nebo 235 (na opěrnou zeď) 40
celkem 370

plechovky a láhve počet
4 000 ks plechovek či láhví - PET nebo sklo (na základy) 4 000
7 200 ks plechovek či PET láhví (na zeď nad klenbou) 7 200
2 700 ks skleněných láhví (na zeď nad klenbou) 2 000
160 láhvových cihel 20 cm (na mozaiku); lahví 2× 320
360 láhvových cihel 20 cm (záchod a koupelna); lahví 2× 720
celkem 14 240

krabice počet
350 ks střední velikosti (např. od vína) 350
celkem 350
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