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CENNÍK MONTÁŽE 2017  

 
 
1/ KUCHYNSKÝ NÁBYTOK SEKTOROVÝ:  

 
- minimálna cena za montáž kuchynskej linky - 100€,                              

alebo 15% z celkovej ceny. 

(započítaná montáž spodných, horných, vysokých skriniek, pracovnej dosky a tesniacej 

lišty pracovnej dosky a montáž úchytiek)  

 

                                   DOPLNKOVÉ SLUŽBY:                                                                     

1. Za montáž zásteny               3,- €/bm 

2. Za úpravu pracovnej dosky a zásteny u zákazníka          2,- €/bm 

3. Za zhotovenie výrezu pre dres a montáž dresu         12,- €/ks 

4. Za výrez otvoru pre vodovodnú batériu do pracovnej dosky        3,- €/ks 

5. Za výrez otvoru pre vodovodnú batériu do drezu                                      4,- €/ks 

6. Za výrez otvoru do zásteny, do osvetľovacej rampy a pod.                    2,- €/ks 

7. Za montáž ozdobnej rímsy, krycích líšt            3,- €/ks 

8. Za montáž krycích bokov a krycích panelov na chrbát spodných skriniek          5,- €/ks 

9. Za montáž bar pultu, osvetľovacej rampy           15,- €/ks 

10. Za montáž odsávača pár pod skrinku                       10,- €/ks 

11. Za montáž komínového odsávača pár na stenu                             10,- €/ks 

12. Za montáž komínového - priestorového odsávača pár        15,- €/ks 

13. Za zhotovenie výrezu pre varnú dosku a jej montáž (bez elektroinštalácie)     12,- €/ks 

14. Za zabudovanie elektrickej rúry a mikrovlnnej rúry (bez elektroinštalácie)       5,- €/ks 

15. Za zabudovanie kombi chladničky/mrazničky, sólo chladničky, mrazničky       10,- €/ks 

16. Za zabudovanie umývačky riadu (bez elektro a vodoinštalácie)       10,- €/ks 

 
2/ SKRINE DEMONT:  

 
- do 100 cm  50€, alebo 15% 

- do 150 cm  60€, alebo 15% 
- do 200 cm  70€, alebo 15% 
- nad 200 cm  90€, alebo 15% 

 
3/ KOMODY DEMONT: 

 
 20€, alebo 15% 
 

http://www.mobelhoff.sk/


4/ SEDAČKY, POHOVKY: 

 
Montáž sedačky, alebo pohovky: 10€ 

Rozmontovanie sedačky z dôvodu vtesnania sa do dverí: 15€ 
 

5/ ČALÚNENÉ POSTELE: 

   
 Montáž čalúneného jedno lôžka: 10€ 

 Montáž čalúneného dvoj lôžka: 20€ 
Montáž čalúneného dvoj lôžka v demonte: 30€ 

 

6/ DREVENÉ POSTELE DEMONT: 
 

 Bez úložného priestoru: 20€ 
 S úložným priestorom: 40€  
 

 
7/ SEKTOROVÝ NÁBYTOK V MONTE 

 
 min. 40€, alebo 5% z ceny bez zľavy 

 
8/ SEKTOROVÝ NÁBYTOK V DEMONTE 

 

min. 40€, alebo 10% z ceny bez zľavy 
 

 
9/ KUSOVÝ NÁBYTOK  

 

min. 20€, alebo 8% z ceny bez zľavy 
 (stoly, stoličky, konferenčné stolíky atď.) 

 
 
 

Ostatné zmluvné ceny za montáž, ktoré nie sú špecifikované v tomto cenníku sú 
vždy predmetom osobitnej dohody. 

 
DOPRAVNÉ NÁKLADY : 0,60€/1km tam aj späť. 
 

 
 

Cenník platný od 1.9.2017 
 
 


