
Položka
Cena za kus (K� 

bez DPH)
Cena za m2, resp. bm                                

(K� bez DPH)
Rozm�ry d x š x v                         

(mm)
Spot�eba (ks/m2, 

ks/bm)
St�ešní šablona GERARD® DIAMANT (DIAMANT) 253 498 1270 x 400 x 25 1,97
St�ešní šablona GERARD® VILA (HERITAGE) 245 522 1270 x 370 x 25 2,13
St�ešní šablona GERARD® KLASIK (CLASSIC) 253 539 1270 x 370 x 25 2,13
St�ešní šablona GERARD® TOSKÁNA (MILANO) 259 552 1250 x 370 x 25 2,13
St�ešní šablona GERARD® ŠINDEL (CORONA SHAKE) 265 575 1250 x 370 x 25 2,17
St�ešní šablona GERARD® B�IDLICE (SHINGLE) 273 587 1260 x 370 x 16 2,15
     
H�ebená� válcový 167 412 405 x 190 2,47
Ukon�ení válcového h�ebená�e - disk 59 - - -
Ukon�ení válcového h�ebená�e - oblé 441 - 405 x 190 -
Valbový roh "Y" pro válcový h�ebená�, sklony 15-30° a 30-45° 1315 - - -
H�ebená� trojúhelníkový 143 386 370 x 165 2,70
Ukon�ení trojúhelníkového h�ebená�e - disk 56 - - -
H�ebená� hranatý 295 155 1900 x 34 x 64 0,53
Štítová lišta 435 229 1900 x 70 x 130 0,53
Vysoká štítová lišta 290 255 1100 x 80 x 190 0,91
Rovný pás 598 610 2000 x 490 1,02
Lem zdi 385 203 1900 x 17 x 168 0,53
Okapní lišta 342 180 1900 x 144 x 70 0,53
Štítová lišta profilovaná - pravá, levá **** 436 396 1100 x 92 x 130 0,91
Rovný pás profilovaný - pravý, levý **** 398 1106 1200 x 232 x 62 0,91
Úžlabí bez posypu, barva šedá 481 209 2300 x 160 x 35 0,42
H�ebenová lišta - pouze profil TOSKÁNA 261 218 1200 x 95 x 75 0,83
V�trací taška G 2 plastová (v�trací kapacita 75 cm2) 1360 - - -
Sanitní taška G 110 plastová (adaptér d: 110 mm) ** 1665 - - -
Anténní prostup G 16 plastový, gumový rukáv, zdrhovadlo (d: 60 mm) 1720 - - -
Sanitní taška G 15-45° plastová (v�etn� izolace a adaptéru na trubku d: 110 - 160 mm) 1959 - - -
Prostup pro plynový kotel plastový (d: 125 mm) ** 1480 - - -
St�ešní výlez plastový profilovaný - pouze profily VILA, KLASIK, B�IDLICE ** 7000 - 600 x 600 -
Výztužná deska pod krytinu (ks) 710 - - -
Držák rámu solárního kolektoru 685 - - -
Lávka ke komínu - pozinkovaná (d: 410 mm, š: 200 mm)** 2210 - 400 x 250 -
Lávka ke komínu - pozinkovaná - hn�dá, �ervená, �erná (d: 410 mm, š: 200 mm)** 2510 - 400 x 250 -
Držák h�ebenové lat� trnový 28 - 230 x 40 -
Pás proti pták�m 22 4,40 5000 x 80 0,20
Dokon�ovací souprava (barevný tmel, kamenná dr�) 298 - - 1 ks na 160 m2
H�ebíky pozinkované volné 2,8 x 50 mm, barva �erná (kg) 272 - 50 x 2,8 1 kg na 20 m2
H�ebíky pozinkované volné 2,8 x 50 mm, barva �ervená (kg) 299
H�ebíky páskované do plynové pistole HDG 2,5 x 50 mm, barva �erná nebo �ervená (ks) 1,9 50 x 2,5 9 ks na m2
Samo�ezné vruty 25 mm, barva �okoládová, antracitová, zelená, �ervená (balení 100 ks) 221 - 25 -
Samo�ezné vruty 40 mm, barva �okoládová, antracitová, zelená, �ervená (balení 100 ks) 258 - 40 -
Montážní souprava - pákové n�žky, ohýba�ka st�ešních šablon nožní a ru�ní, nast�elovací 
pistole

Ceník st�ešních systém� GERARD® (platný od 1.2.2014 do odvolání)

Všechny ceny se rozumí FCA sklad Rudná u Prahy nebo Ostrava bez dopravy a DPH. Zpracování cenové nabídky, klade�ského plánu a nákresu �ešení detail� na základ� 
výkresu/ná�rtku zdarma - tel. 602 259 971, 284 690 881.

cena na vyžádání, zap�j�ení pistole 200 K�/den + DPH, zap�j�ení pákových n�žek a 
ohýba�ky paušál 500 K� + DPH



Dodací lh�ta:

Skupina A: maximáln� 4 týdny Profil DIAMANT - barva antracitová, kaštanová, terakota, �ervená

Profil B�IDLICE - barva žíhaná kaštanová, žíhaná antracitová
Profil TOSKÁNA - barva antracitová, kaštanová, cihlová

Skupina B: položky na objednávku, dodací lh�ta dle dohody***

Pozn.:     ** Dodací lh�ta takto ozna�ené položky bude zákazníkovi sd�lena na vyžádání.
              *** Cena st�ešní šablony se zvyšuje o 35 K�/ks bez DPH p�i objednávce 2000 ks a mén�, resp. 16 K�/ks bez DPH p�i objednávce 2000 ks a více
              **** Dostupné pouze v barvách antracitová, kaštanová, �okoládová, �ervená, zeleno�erná, cihlová

Profil VILA - žíhaná kaštanová, tvídová, popelavá, žíhaná antracitová, žíhaná 
zelenošedá, žíhaná cihlová, okrová, žíhaná terakota
Profil ŠINDEL - barva �ervená, terakota, cihlová, žíhaná kaštanová, zeleno�erná, 
žíhaná antracitová, modro�erná, žíhaná zelenošedá, žíhaná cihlová, okrová, žíhaná 
terakota
Profil B�IDLICE - barva antracitová, kaštanová, �ervená, terakota, �okoládová, cihlová, 
tvídová, popelavá, zeleno�erná, modro�erná, zelenošedá, žíhaná zelenošedá, žíhaná 
cihlová, okrová, žíhaná terakota
Profil TOSKÁNA - barva �ervená, �okoládová, žíhaná kaštanová, �ervená, �okoládová, 
tvídová, popelavá, zeleno�erná, modro�erná, zelenošedá, žíhaná zelenošedá, žíhaná 
cihlová, okrová, žíhaná terakota

Profil KLASIK - barva cihlová, žíhaná antracitová, žíhaná zelenošedá, žíhaná cihlová, 
okrová, žíhaná terakota

Profil KLASIK - barva antracitová, kaštanová, terakota, �ervená, �okoládová, tvídová, 
popelavá, �ernozelená, modro�erná, zelenošedá
Profil VILA - barva antracitová, kaštanová, terakota, �ervená, �okoládová, cihlová, 
�ernozelená, modro�erná, zelenošedá
Profil ŠINDEL - barva antracitová, kaštanová, �okoládová, popelavá, tvídová, 
zelenošedá

Profil DIAMANT - barva cihlová


