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CENÍK KONTOL SPALINOVÝCH CEST (KOMÍNŮ)
Níže uváděné ceny jsou bez DPH

1) Kontroly
Kontroly spalinových cest (komínů) jsou povinností majitelů a uživatelů spalinových cest od spotřebičů na tuhá, plynná i kapalná
paliva provádět dle nařízení vlády 91/2010 Sb. vždy 1 x ročně.
Kontrolu smí provádět odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského osvědčení v oboru kominictví.

kontrola spalinové cesty včetně vyhotovení zprávy ( pro 1 komín a 1x průduch) …...................
kontrola spalinové cesty včetně vyhotovení zprávy ( pro 1 komín a 2x průduch) …...................
pří větším množství průduchů 3 a více bude účtován příplatek
…...................




400 kč
600 kč
200 kč / průduch

ceny kontrol jsou stejné pro spotřebiče na tuhá, plynná i kapalná paliva
v případě požadavku většího množství kontrol v jednom místě nás kontaktujte pro vytvoření individuélní nabíd ky

2) Čištění
čištění spalinové cesty od spotřebičů na tuhá paliva do výkonu 50kW si může majitel provádět sám. Toto čistění však musí být
provedeno před příjezdem technika provádějícího kontrolu.
Ostatní čištění musí provádět odborně způsobilá osoba.

čištění spalinové cesty do rozměru 200mm x 200mm
čištění spalinové cesty nad rozměr 200mm x 200mm
výběr a odnos sazí (v případě požadavku zákazníka)
odvoz a likvidace (v případě požadavku zákazníka)


…...................
…...................
…...................
…...................

100 až 300 kč / průduch
dle ind. nabídky
50 kč / průduch
50 kč / průduch

cena je závislá na druhu paliva (tuhá, plynná, kapalná), přístupu k vymetacímu otvoru, možností vybrání apod.

3) Dopravné
Ke každé kontrole a čištění bude účtována také doprava dle níže uvedené ceny.

cena dopravného


…...................

10,50 kč/km

v případě více jednotlivých zákazníků v jednom místě (např. obce, byt. dům ) bude celková cena za dopravu rovnoměrně
rozúčtována mezi jednotlivé záíkazníky.

V případě potřeby zajišťujeme i revize komínů.

