
                                                                                                                                                       

Otváracie hodiny: pondelok – piatok 7:30 – 16:00 h.
Prevádzka: ZANZI, Areál Haniska (v blízkosti U.S.Steel KE)

Tel.:  0903 611 100
E-mail:  skleniky@zanzi.sk   Web: www.skleniky.zanzi.sk

CENNÍK SKLENÍKOV - ROK 2022 od 01.04.2022
                          

                              Cena v Euro  s DPH 20%,             Cena v Euro s DPH 20%,      
                                bez montáže,                                   s montážou, bez  tmelenia     

1.SKLEN  Í  K HOBBY   
 -základný rozmer vonkajší: š – 2,33 m, d – 2,14 m, v – 1,71 m …..….    488,-                                 618,-                                         
 -prístavba o dĺžke 1,04 m: ……………………………………     135,-                                   173,-                              
-skleník v zákl. zostave obsahuje jedny dvere a jedno okno

2.SKLEN  Í  K PRAKTIK   
 -základný rozmer vonkajší: š – 2,40 m, d – 2,14 m, v – 1,85 m …..….     533,-                                 663,-                                         
 -prístavba o dĺžke 1,04 m: ……………………………………… 183,-                                  228,-                              
-skleník v zákl. zostave obsahuje jedny dvere a jedno okno  

3.SKLENÍK UNIVERZÁL
 -základný rozmer vonkajší: š -  2,96 m, d – 2,14 m, v -  2,00 m …….      598,-                                  743,-                              
 -prístavba o dĺžke 1,04 m:          . …………………………………          183,-                                   228,-                            
-skleník v zákl. zostave obsahuje jedny dvere- posuvné  a jedno okno  
  
4.KLASICKÝ SKLENÍK
 -základný rozmer vonkajší: š – 3,32 m, d – 2,20 m, v – 1,76 m ………     680,-                                  848,-                                       
 -prístavba o dĺžke 1,05 m: ……… ……………………………     200,-                                  254,-                              
-skleník v  zákl. zostave obsahuje jedny dvere a jedno okno

5.SKLENÍK K STENE
 -základný rozmer vonkajší: š – 2,21 m, d – 2,14 m, v – 2,00 m ……...      548,-                                 698,-                                        
 -prístavba o dĺžke 1,04 m:…………………………………….…               128,-                                 166,-                              
-skleník v  zákl. zostave obsahuje jedny dvere a jedno okno

6.KLASICKÝ SKLENÍK ROZŠÍRENÝ
 -základný rozmer vonkajší: š – 5,19 m, d – 4,81 m, v – 2,52 m ………    1 858,-                              2 306,-                                      
 -prístavba o dĺžke 1,55 m: ……………... ……………………………        515,-                                 639,-           
-skleník v  zákl. zostave obsahuje jedny dvere a dve okná

7.SKLENÍK K     STENE ROZŠÍRENÝ  
 -základný rozmer vonkajší: š – 2,65 m, d – 3,24 m, v – 2,26 m ……..       775,-                                 968,-                                           
 -prístavba o dĺžke 1,55 m:  …………………………….……      266,-                          340,-                                        
     -skleník v  zákl. zostave obsahuje jedny dvere a jedno okno 

8.SEDEMUHOLNÍK     plocha 6,2 m2,priemer 3,10 m ………………..       777,-                                 975,-                                        
 - výška steny…1,60 m, celk. výška…2,35 m 
-skleník v  zákl. zostave obsahuje jedny dvere a dve okná
                                                                                                      
9.OSEMUHOLNÍK     plocha 11,6 m2,priemer 4,10 m …………..……        1 333,-                             1 680,-                                     
 -výška steny...1,90 m, celk. výška …2,80 m 
-skleník v  zákl. zostave obsahuje jedny dvere a dve okná

10.DEVÄŤUHOLNÍK plocha 16,5 m2,priemer 4,70 m …………..……                                           2 730,-
 -výška steny...1,90 m, celk. výška …3,20 m 
-skleník v  zákl. zostave obsahujedvojité odťahovacie dvere a dve okná
       
11  .DVANÁSŤUHOLNÍK   plocha 25 m2,priemer 6,12 m …………..……                                          4 895,-
 -výška steny...1,90 m, celk. výška …3,20 m 
-skleník v  zákl. zostave obsahujedvojité odťahovacie dvere a dve okná

 



Cena v Euro s DPH 20%         Cena v Euro, s DPH 20%
                                                                             bez montáže                           s montážou 

DOPLNKY (okná a     dvere naviac, otvárače, poličky, stoly, ...):  
-strešné okno naviac (skleníky 1.a 2.) : ……………….………………         36,- 44,-                                
-strešné okno naviac (skleníky 3., 4. a 5.) :………………………….…        40,- 48,-                                
-strešné okno naviac ( skleníky 6. a 7.):.…………………………………     47,- 58,-                                
-aut.otvárač okna:  (pre skleníky: nenaplnený ……………..…………          42,- -                                     
                                                        naplnený ……..………………         48,- 52,-                                
 -dvere naviac:( skl. 1.,2.,4.,5.)     …………………………………….…      42,- 52,- 
- dvere naviac:( skl. 3.)     ……………………………………… …...          49,- 62,-               
 -dvere naviac: (skl. 6. a 7.)……….…………………………………...…    82,- 94,-
- polička 105 x 15,5 cm (skleníky 1.,2.,3.,4.,5.)…………………………...  17,- 23,-   
- polička 155 x 15,5 cm ( skleníky 6.,7.)………………………………...… 21,- 30,-
- malý pracovný stôl (š. 0,57 m, d. 1,00 m, v. 0,70 m) ……………..………61,- 73,-
- veľký pracovný stôl  (š. 0,70 m, d. 2,00 m, v. 0,75 m) …………………  167,-             192,-                                

ZÁKLADY POD SKLENÍKY

Pod určité skleníky je možné objednať plechový rám, ktorý nahrádza betónový základ. Tento je vyrobený z pozinkovaného
plechu hr. 1,5 mm.
Tento základ nejde do hĺbky - do pôdy, ale iba na povrch. Lôžko, po obvode, kam sa základ položí,  musí byť vyrovnané
 a spevnené ( štrkom, hranolmi,atď….).

                                                                                                        Cena v Euro s DPH 20%         Cena v Euro, s DPH 20%
                                                                                              bez montáže                                  s montážou
                                                                                                       
- pre základný rozmer v bode 1.Hobby, 2. Praktik :…………………                145,- 184,-            
- pre prístavbu Hobby, Praktik 1,04 m:……………..……………….                 45,- 55,-
- pre základný rozmer v bode 3.Univerzál  :………………………….                158,- 199,-            
- pre prístavbu Univerzál 1,04 m:……………..……………….                  45,- 55,-             
- pre základný  rozmer v bode 4. Klasik :…..………………………….               185,- 230,-             
- pre prístavbu Klasik 1,05 m: ..……………………………………..                  46,- 56,-            
- pre  sedemuholník v bode 8. :……………………….…………..                 270,- 330,-             
        
  V prípade  prevedenia montáže s      použitím silikónového tmelu je príplatok + 30%    k cene skleníka bez doplnkov.  

Pri akejkoľvek montáži  účtujeme navyše režijné náklady podľa časovej náročnosti (diéty,  ubytovanie).
latobné podmienky a cenu dopravy Vám oznámime telefonicky či  e- mailom, podľa typu Vami dopytovaného skleníka,  počtu 
prístavieb a vzdialenosti, kam skleník vezieme.

Všetky uvedené ceny, rozmery a technické parametre majú iba informačný charakter. Výrobcovia a dodávatelia si vyhradzujú právo kedykoľvek
zmeniť uvedené údaje bez predchádzajúceho upozornenia.
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