
 
 
 

KP – Keramika, s r.o         Provozovny stavebnin:  
Korunní 1143/84, Praha 10 Vinohrady, 101 00 Praha 4 Háje, Exnárova 100  
IČO: 29045541   tel:+420272932818 www.1stavebnicentrum.cz 
DIČ: CZ - 29045541      Praha 10 Křeslická 1507/2 tel: + 420 606 714 527  
číslo účtu: 43-6782130287/0100  tel:+420602232188 email: info@1stavebnicentrum.cz 
   www.kpoker.cz                                  www.zelenausporam-2.cz  

Univerzální pěnové desky DecoFOAM 

Jako okenní parapety pro vnitřní i venkovní požití. 

Jako obklady okenních špalet (pro ostění i nadpraží). 

Jako obklady svislých částí střešních podhledů. 

Ceník platný od 1.4.2014 

Desky řezané na míru: 

Barva bílá 003 (odpovídá RAL 9016 = standardní barva plastových oken) 

Desky jsou  opatřené na lícové straně ochrannou fólií 

Tloušťka desky je 9 mm, výška/šířka nosu je 35/9 mm 

Max. dodávaná délka desky je 6 m  

ČÍSLO  POPIS        CENA  bez DPH  vč. DPH 21% 

P6015  deska DecoFOAM – šířka 150 mm     128,90 Kč/m  156,00 Kč/m 

P6020  deska DecoFOAM – šířka 200 mm     158,70 Kč/m 192,00 Kč/m 

P6025  deska DecoFOAM – šířka 250 mm     188,40 Kč/m 228,00 Kč/m 

P6030  deska DecoFOAM – šířka 300 mm     219,80 Kč/m 266,00 Kč/m 

P6035  deska DecoFOAM – šířka 350 mm     259,50 Kč/m 314,00 Kč/m 

P6040  deska DecoFOAM – šířka 400 mm     309,10 Kč/m 374,00 Kč/m 

 

Doplňky pro parapety:       CENA bez DPH  vč. DPH 21% 
P1001  koncová krytka s odvodem vody (pod omítku) pro desky DecoFOAM 34,70 Kč/ks 42,00 Kč/ks 

L/P barva bílá / krytka se objednává zvlášť LEVÁ a PRAVÁ 

 Délka krytky je 250 mm, pro parapety široké 300 mm a více je nutné krytky nadstavit (lze použít rozříznutou  

 další krytku).                         

P1010 koncová krytka univerzální pro desky DecoFOAM   28,10 Kč/ks 34,00 Kč/ks 

 Barva bílá 

 Celková délka je 420 mm a je oboustranná (nos má na obou koncích) 

 

Doplňky pro špalety a střešní podhledy:    CENA bez DPH  vč. DPH 21% 

P6071  průběžná spojka pro desky DecoFOAM    34,70 Kč/ks 42,00 Kč/ks 

P6073 rohová spojka – vnější roh pro desky DecoFOAM   46,30 Kč/ks 56,00 Kč/ks 

P6075 rohová spojka – vnitřní roh pro desky DecoFOAM   38,00 Kč/ks 46,00 Kč/ks 

 Barva bílá / všechny spojky lze použít pro desky až do šířky 400 mm      

P109 ukončovací profil „J“ (pro uchycení desky na rám okna nebo za okapem 29,70 Kč/m 36,00 Kč/m 

 Barva bílá / lze objednat délku 3 m nebo 6 m  

 Všechny desky řežeme na délku na míru, řezání je již zahrnuto v ceně.  
Šířku formátujeme za příplatek 15 Kč/m (18,20 Kč/m vč. DPH). Desky řežeme s tolerancí 1% k požadovaným rozměrům. 

Objednávky na míru vyžizujeme až po obdržení platby za zboží nebo 50% zálohy. Při odběru desek 

v celých délkách (6 m) poskytujeme slevu 10% z uvedených cen. 


