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CENÍK
LEPENÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SKEL, PLOCHÝCH

SKEL A ZRCADEL ŘEZANÝCH NA MÍRU +
CENÍK OPRACOVÁNÍ

platný od 01.01.2014

Všechny níže uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny jsou bez dopravy, sklad Šenov
u Ostravy (pokud není dohodnuto jinak).
Vyhrazujeme si právo na změnu (zvýšení) cen, pokud rozměry a množství skel výrazně
ovlivní prořez neboli odpad z tabulových formátů.
Výrobce  může  poskytnout  rabat  na  níže  uvedené  ceny  z důvodu  množství  nebo
opakujících se objednávek. 
Při  objednávce (poptávce) na větší  množství skel vám vypracujeme speciální cenovou
nabídku.
Standardní platební podmínky – 70% záloha při objednání, doplatek po dodání.
Termíny dodání :  dle aktuální situace, většinou cca 5 prac. dní.
Objednávky posílejte písemně:

e-mailem:  obchod@glascomp.cz

poštou, osobně:  GLASCOMP s.r.o., provozovna ul. Volenská 1680, 739 34 Šenov 

Informace o cenách, dodávkách a stavu skladu:  
Blanka Baronová,  tel. 596 810 467, mob. 724 474 222
Technické a cenové informace :   
Boris Olšar – ředitel společnosti, mobil 606 606 480

Provozní doba: pondělí – pátek, 7 – 15 hod. (po dohodě možno i později).
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Všeobecné obchodní podmínky dodání:

1.) Pro výpočet ceny je plocha zaokrouhlována na 2 desetinná místa nahoru. Např. rozměr 
586  x  723mm = 0,423 = 0,43m2. Minimální zúčtovací plocha je 0,15 m2. Např. 248  x  
370mm = 0,092 =min. zůč. plocha = 0,15m2

2.) U zvláštních tvarů se při výpočtu plochy vychází z rozměrů nejmenšího opsaného 
pravoúhelníku a k ceně je připočtena přirážka za tvar 

• příplatek za řezání tvarů dle rozměru ( šikminy, trojúhelníky,kosodélníky….. + 20%
• příplatek za řezání podle šablony nebo obloukové tvary…………………….. + 30%

3.) Způsob balení určuje dodavatel , po dohodě s objednatelem. Pokud požaduje odběratel, 
lze balit na stojany, které zapůjčí dodavatel. Stojany je povinen odběratel vrátit na své 
náklady do provozovny odběratele do 14 dnů od zapůjčení. Po 14 dnech je oprávněn 
dodavatel účtovat půjčovné ve výši 150,- Kč/ den + DPH. Pokud odběratel stojan nevrátí 
do 45 dní od data zapůjčení, je dodavatel oprávněn vyfakturovat pořizovací cenu stojanu. 
Ta činí 10 000,- Kč + DPH/ 1 ks stojanu.

4.) Doprava. U dodavatele je možno za úhradu, objednat dopravu skel na místo určení. 
Orientační cena auty do 3,5 t. je 15,- Kč / 1 km + DPH ( platí se oba směry) Vykládku si 
na vlastní náklady zajišťuje odběratel. Je možná i jiná dohoda u konkrétní objednávky, 
pravidelné závozy = paušální cena, větší objednávky, doprava zdarma apod.

5.) Dodací termíny. Na vyžádání potvrdíme při přijetí objednávky.
6.) Ceny níže uvedené vycházejí z maximálních rozměrů dostupných tabulí skla. Pokud jsou 

rozměry větší a lze požadovanou velikost skla zajistit, může být cena vyšší než je níže 
uvedeno.Maximální rozměry různých typů skel :
Lepená skla , čirý float, satinato(matelux),zrcadla  -  max. rozměr 321 x 225 cm
Větší rozměry po dohodě za příplatek. 
Ostatní skla ( ornamenty, drátoskla apod.) maximální rozměry po konzultaci. 
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ceník řezaných skel
typ tlouš ťka

v mm bez DPH
FLOAT ČIRÝ 3 - 4 285,00

5 360,00
6 430,00
8 570,00
10 720,00
12 890,00
15 1920,00

typ tlouš ťka
v mm bez DPH

DIAMANT 4 1050,00
extra čiré sklo 6 1240,00

8 1330,00
10 1770,00

typ tlouš ťka
v mm bez DPH

PLANIBEL/PARSOL 4 490,00
zelený, šedý, bronz 6 730,00

8 880,00
modrý - dark blue,azur 6 1220,00

priva blue 8 1580,00

typ tlouš ťka
v mm bez DPH

Satinato bílé 4 695,00
5 795,00
6 890,00
8 1150,00
10 1320,00

LEPENÁ BEZPEČNOSTNÍ SKLA - VSG
typ tlouš ťka

v mm bez DPH
čiré 3.3.1 710,00

3.3.2 920,00
3.3.4 1500,00
4.4.1 850,00
4.4.2 1030,00
4.4.4 1430,00
5.5.1 1040,00
5.5.2 1170,00
6.6.1 1150,00
6.6.2 1270,00
8.8.2 2700,00

mat.fólie 3.3.1 1070,00
mléčná 3.3.2 1340,00

4.4.1 1190,00

cena K č/m2

cena K č/m2

cena K č/m2

cena K č/m2

cena K č/m2



4.4.2 1460,00
5.5.1 1330,00
5.5.2 1590,00
6.6.1 1450,00
6.6.2 1700,00

barevné
folie na objednávku

REFLEXNÍ SKLA TYP STOPSOL  ( ANTELIO )
ceny dle poptávky

typ tlouš ťka
v mm bez DPH

classic clear, zelený, 4
bronz, šedý 5

6
super silver čirý 5

6
8

super silver šedý 6
bronz, zelený 8

super silver modrý 6
8

silver light priva blue 6
8

super light zelený 6
8

ZRCADLA

typ tlouš ťka
v mm bez DPH

čiré 3 310,00
4 375,00
5 460,00
6 565,00

barevné 4 960,00
( bronz, šedé, zelené ) 5

6

cena K č/m2

cena K č/m2



ORNAMENTNÍ SKLA
aktuální skladové zásoby Vám sdělíme telefonicky

I. GLAVERBEL 

typ
a) čiré skla bez DPH
běžné - sk.A - tl. 4mm 285,00
kathedral, garten, crepi, sahara, diamante
atlantic, marine, konfeta, galaxy, martele, kůra
galaxy, martele, kůra, travertino, nordic
orient, polar, twist 355,00
krizet, crossfield, flutes 410,00
soprano, farao, delta, chinchilla 525,00
orchid, tweed, bamboo, niagara 710,00
gothic 740,00

typ
b) bronzové bez DPH
kůra, travertino 355,00
niagara ( 5 mm ), bamboo 740,00
farao, delta, chinchilla, tweed 645,00
gothic 990,00

typ tlouš ťka
c, ostatní v mm bez DPH
crepi čiré 6 445,00
chinchilla čirá 6 755,00
chinchilla bronz 6 940,00

II. SAINT GOBAIN

typ tlouš ťka
v mm bez DPH

master care, point, rey, line, lens 4 690,00
6 na poptávku
8 na poptávku

III. OSTATNÍ - SATINATA ( MATELUXY ) BAREVNÉ
  A ORNAMENTY MADRAS

typ tlouš ťka
v mm bez DPH

satinato bronz,zelené,šedé 4 1400,00
6 1650,00
8 1904,00

Madras : uadi,pavé,cucinamania, 4 2160,00
nautilus - bílé
astral, ton 5 4250,00
Pavé zelené, modré 5 2980,00

IV. DRÁTOSKLA

cena K č/m2

cena K č/m2

cena K č/m2

cena K č/m2

cena K č/m2



typ tlouš ťka
v mm bez DPH

drátosklo čiré 6 520,00
protipožární leštěné drátosklo 6 2600,00
drátosklo čiré OR 6 820,00
drátosklo bronz OR 6

OSTATNÍ SKLA

typ
bez DPH

keramické sklo do krbů, žáruvzdorné tl.4mm 10500,00

cena K č/m2

cena K č/m2



I.   BROUŠENÉ HRANY

A) SKLO A ZRCADLA

tlouš ťka skla opracování hrany k č / 1 bm
v mm sámovaná broušená mat. lešt ěná
4 - 6 30,00 50,00 80,00
8 - 10 40,00 70,00 100,00

12 min.broušená 100,00 160,00
15 min.broušená 290,00 370,00
19 min.broušená 330,00 470,00

B) LEPENÁ SKLA (VSG) S FOLIÍ

tlouš ťka skla opracování hrany k č / 1 bm
v mm sámovaná broušená mat. lešt ěná
do 12 90,00 160,00 190,00

16 120,00 170,00 215,00
20 140,00 220,00 270,00

Ceny platí pro rovné hrany a pravidelné tvary.
Minimální zúčt.délka je 1 bm hrany / 1 ks skla.
Nepravidelné tvary na poptávku.

II.   FAZETY

šířka fazety pravidelné tvary
10 - 25 mm 250,00

Přesné ceny a nepravidelné tvary na poptávku.

III.   VRTÁNÍ OTVORU

tlouš ťka skla pr ůměr otvoru
v mm 4 - 40 45 - 65 70 - 100
4 - 5 60,00 110,00 160,00
6 - 8 80,00 130,00 180,00
10 130,00 150,00 200,00
12 160,00 170,00 220,00
15 420,00 630,00 1000,00

IV.   VRTÁNÍ OTVORU - lepené sklo (VSG)

tlouš ťka skla pr ůměr otvoru
v mm 5 - 30 32 - 40 42 - 68

do 16 mm 180,00 190,00 310,00
20 210,00 270,00 420,00

Zápustné otvory + 100%

ochrana (proti vodnímu kameni) pro skla do sprchovacích koutů.
Cena 400,-/m2

Clearshield (lak)  slouží jako ochrana proti ušpinění pískovaných skel nebo jako voděodpudivá 



V.   Pískování

Naceníme na poptávku - podle motivu
Orientační cena 1500,-/m2

PŘÍPLATEK ZA TVAR 40 - 100% k ceně skla


