
 

 
Pokud nemá kupující (zákazník) dohodnuté individuální podmínky pro ceny dopravy, které 
vyplývají zejména ze zaslané nabídky platí tyto podmínky (ceny uváděné v tomto dokumentu 
jsou bez DPH). 

Dopravu lze rozdělit obecně do těchto celků: 

Půdní schody Oman i Minka/KEYLITE/STROTEX 

1 ks schodů/okna/role = 280,- Kč (SK 22 EUR) 

2 – 5 ks schodů/okna/role = 490,- Kč (SK 44 EUR) 

6 – 12 ks schodů/okna/role = 980,- Kč (SK 55 EUR) 

V případě hodnoty objednávky nad 15 tis. Kč bez DPH/600 EUR bez DPH na SK je doprava 
zdarma 

Půdní schody Oman i Minka – typ FLEX a mlynářské schody 

1 ks = 395,- Kč (SK 30 EUR) 

2 – 5 ks = 990,- Kč (SK 60 EUR) 

6 a více ks schodů zdarma (taktéž v případě hodnoty objednávky nad 20 tis. Kč bez DPH/800 
EUR pro SK je doprava zdarma) 

Obkladový kámen STEINBLAU (převážíme vždy na paletách – i v případě jednoho 
balení) 

do 200 kg = 590,- Kč (SK 40 EUR) 

do 500 kg = 990,- Kč (SK 70 EUR) 

nad 500 kg = 1999,- Kč (SK 120 EUR) 

Při objednávce nad 25 tis. Kč bez DPH/1 000 EUR pro SK doprava zdarma 

Stavební pouzdra ERMETIKA 

280,- Kč (SK 22 EUR)/ 1 ks pouzdra 

Vinylové podlahy 

399,- Kč/ SK 20 EUR 



Pro objednávky nad 10 tis. Kč bez DPH/SK 500 EUR doprava zdarma. 

Pro všechny typy sortimentu 

Poplatek za 1 ks palety 99 Kč/4 EUR 

Poplatek za dobírku ČR 49,- Kč 

Poplatek za dobírku SK 2 EUR (pouze v případě 1 ks, v případě 2 a více ks - paleta, výběr 
dobírky nezajišťujeme !!!!!) 

U ostatního sortimentu nabízíme dopravu zdarma u objednávek nad 12 tis. Kč/500 EUR bez 
DPH. Pod touto hranicí bude cena dopravy součástí potvrzení objednávky ke schválení dle typu 
objednaného zboží v rámci ČR i SK. 

Ostatní, výše nespecifikovaný sortiment se řídí individuálními cenovými nabídkami. 

Tyto podmínky po výši dopravného jsou platné od 1.2. 2023. 

 

 


