
Prevádzka: Telefónne číslo:

Horný Hričov +421 902 892 110

Číslo 

receptúry   

H. Hričov  

C12/15 X0 S3 16 52,30 62,76 akciová cena, zľava 5% 9001

C16/20 X0 S3 16 55,00 66,00 akciová cena, zľava 5% 9002

C20/25 XC1 S3,S4 16 57,80 69,36 akciová cena, zľava 5% 9003

C25/30 XC2 S3,S4 16 60,10 72,12 akciová cena, zľava 5% 9004

C30/37 XC4 S3,S4 16 63,60 76,32 akciová cena, zľava 5% 9005

CBGM C 5/6 G1-CEM III/B 32,5 N S1 22 39,00 46,80 cementom stmelené zmesi

CBGM C 8/10 G1-CEM III/B 32,5 N S1 22 42,50 51,00 cementom stmelené zmesi

Cena dopravy zahŕňa nakládku na betonárni, dopravu na miesto určenia, vykládku do 15 minút a jazdu späť.

Pri vykládke nad 15 minút je účtovaný poplatok 7,60 € bez DPH  za každú aj započatú štvrťhodinu zdržania.

Cena dopravy za 1m
3
 platí za predpokladu plného vyťaženia objemu domiešavača 6 m

3
, 7 m

3 
a

 
9m

3 

Pri odbere betónu v množstve menšom ako 6 m
3
 je účtovaná cena betónu podľa skutočného množstva + cena dopravy podľa cenníka dopravy betónovej zmesi

autodomiešavačom o objeme 6 m
3
.

V prípade vrátenia betónu zo stavby späť na betonáreň z dôvodu nepripravenosti stavby, zlého výpočtu či chybného upresnenia množstva, bude v dôsledku zvýšených

bude v dôsledku zvýšených nákladov na vynútenú recykláciu účtovaný poplatok vo výške 35,0 €/m
3 
bez DPH.

U všetkých autodomiešavačov a čerpadiel je potrebné zaistiť bezpróblemový príjazd k miestu určenia, priestor k rozloženiu stroja a pomocné sily pre montáž, demontáž

a oplach použitého prídavného potrubia.

Okrem hore uvedenej zľavy 5% Vám poskytneme dodatočnú zľavu podľa množstva odobratého betónu nasledovne:

Spoločnosť VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 13084/L zo dňa 11.9. 2001.

Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Hore uvedené betóny nedodávame v zimnom období  cca od 15.11. do 15.3. - podľa klimatických podmienok a vyťaženia betonárne.

   prísada na urýchlenie nárastu pevnosti           3,5 €/m
3 

bez DPH

Na základe objemu betónu a dohodnutých zmluvných podmienok Vám vypracujeme individuálnu cenovú kalkuláciu!

DIČ: 2020106297

IČ DPH: SK2020106297

Na základe samostaných požiadaviek poskytujeme nasledovné prísady:

  prísada so spomaľovacím účinkom tvrdnutia   3,5 €/m
3
 bez DPH

IČO: 36 400 653

IBAN: SK02 3000 0000 0000 0029 7537

SWIFT: SLZBSKBA

   pri odbere 10 - 20 m
3
 - zľava 1,0 €/m

3 
z ceny betónu bez DPH

  pri odbere 20 - 50 m
3
 - zľava 2,0 €/m

3 
z ceny betónu bez DPH

  pri odbere 50 m
3 

a viac - zľava 3,0 €/m
3 
z ceny betónu bez DPH

vedúci betonárne Rastislav Randa rastislav.randa@vph.sk

2. CENNÍK BETÓNOV Z DRVENÉHO KAMENIVA DOLOMIT:

Pevnostná trieda 

podľa STN
Stupne vplyvu prostedia Konzistencia 

Dmax               

v mm 

Akciová cena            v 

€ / 1m
3                                      

bez DPH

Akciová cena                                  

v € / 1m
3                                      

s DPH 20%

Poznámka

Funkcia: Meno a priezvisko: E-mail:

1. KONTAKTY:

VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o. 
Horný Hričov 324, 013 42 Horný Hričov

Tel: +421 41 505 9911, +421 911 868 110

E-mail: info@vph.sk, Web: www.vph.sk

AKCIOVÝ CENNÍK BETÓNU - ZĽAVA 5%
Platný od 1.1. 2022 do 31.3. 2022 pre betóny z drveného kameniva.

Platí pre betonáreň:   Horný Hričov
Betóny sú vyrábané z kvalitného riečneho kameniva, cementu a stavebnej chémie, ktoré umožňujú dosahovať vysokú kvalitu a spracovateľnosť betónov. 

Kvalitu výroby betónov dozoruje certifikačný orgán Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., pobočka Žilina a všetky betóny majú platné certifikáty.

mailto:rastislav.randa@vph.sk

