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№ Nazev služby Popis práce Cena bez DPH

Montáž jednokřídlých dveří, světlíku, nadsvětlíku
1 Osazení do kovové zárubně dveří 

řady Standard / STILE
Demontáž stávajících dveří, seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), zavěšení 
křídla, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle 
potřeby)

500,-

2 Osazení do kovové zárubně protipožární, 
klima dveře

Demontáž stávajících dveří, seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), zavěšení 
křídla, montáž bezpečnostního kování (zakoupeného v ERKADO), broušení 
protiplechu (dle potřeby)

1100,-

3 Osazení do kovové zárubně dveří 
BT2, HERSE

Demontáž stávajících dveří, seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), vrtaní 
otvorů pro bezpečnostní čepy do kovové zárubně, zavěšení křídla, montáž 
bezpečnostního kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle 
potřeby)

2000,-

4 Montáž - falcové včetně rámové zárubně Montování rámové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, 
seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení 
protiplechu (dle potřeby)

1200,-

5 Montáž - falcové / OKZ / protipožární, klima 
včetně obložkové zárubně
(síla zdí do 280)

Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 
křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení 
protiplechu (dle potřeby)

1200,- / 1700,- / 1700,-

6 Montáž - falcové / OKZ / protipožární, klima 
včetně obložkové zárubně
(síla zdí 280-400)

Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 
křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení 
protiplechu (dle potřeby)

1500,- / 2000,- / 2000,-

7 Montáž - falcové / OKZ / protipožární, klima 
včetně obložkové zárubně
(síla zdí nad 400)

Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 
křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení 
protiplechu (dle potřeby)

1700,- / 2200,- / 2200,-

8 Montáž - bílé lakované včetně 
obložkové zárubně

Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 
křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení 
protiplechu (dle potřeby)

2000,-

9 Montáž - bezfalcové / GRAF / skládací včetně 
obložkové zárubně 
(síla zdí do 280)

Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 
křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení 
protiplechu (dle potřeby)

1700,- / 1800,- / 1800,-

10 Montáž - bezfalcové / GRAF / skládací včetně 
obložkové zárubně (síla zdí nad 280)

Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 
křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení 
protiplechu (dle potřeby)

1900,- / 2000,- / 2000,-

11 Montáž - bezfalcové / GRAF / skládací včetně 
obložkové zárubně (síla zdí nad 400)

Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 
křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení 
protiplechu (dle potřeby)

2100,- / 2200,- / 2200,-

12 Montáž - bezobložkové dveře včetně 
skryté zárubně bez stavebního začištění 

Montování skryté zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení křídla, 
seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO)

3000,-

13 Montáž - shrnovácí dveře Ukotvení rámů do kovové zárubně nebo do připraveného stavebního otvoru, 
podříznutí dveří na výšku (dle potřeby), montáž dveří, promazání lišty

1300,-

14 Montáž - světlíku, nadsvětlíku Montování rámů do připraveného stavebního otvoru, montáž skla, ukotvení 
zasklívací lišty

1000,-

Montáž dvoukřídlých dveří
15 Osazení do kovové zárubně 

2x dveře řady Standard / STILE
Seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), zavěšení 2x křídla, montáž kování 
(zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)

900,-

16 Osazení do kovové zárubně 
2x protipožárních dveře

Seřízení dveřních pantů (promazání, řezání), zavěšení 2x protipožárního křídla, 
montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu (dle potřeby)

2000,-

17 Montáž - 2x falcové / OKZ / protipožární včetně 
obložkové zárubně 
(síla zdi do 280)

Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 2x 
křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení 
protiplechu (dle potřeby)

1700,- / 2300,- / 2300,-

18 Montáž - 2x falcové / OKZ / protipožární včetně 
obložkové zárubně 
(síla zdi nad 280)

Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 2x 
křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení 
protiplechu (dle potřeby)

2000,- / 2500,- / 2500,-

19 Montáž - 2x falcové / OKZ / protipožární včetně 
obložkové zárubně 
(síla zdi nad 400)

Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 2x 
křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení 
protiplechu (dle potřeby)

2200,- / 2700,- / 2700,-

20 Montáž - 2x bezfalcové do obložkové zárubně 
(síla zdi do 280)

Montování obložkové zárubně do připraveného stavebního otvoru, zavěšení 2x 
křídla, seřízení dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení 
protiplechu (dle potřeby)

2300,-



№ Nazev služby Popis práce Cena bez DPH
21 Montáž - 2x bezfalcové včetně obložkové zárubně 

(síla zdi nad 400)
Montování obložkové zárubně do stavebního otvoru, zavěšení 2x křídla, seřízení 
dveřních pantů, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení protiplechu 
(dle potřeby)

2700,-

22 Montáž - 2x shrnovácí dveře Ukotvení rámů do kovové zárubně nebo do připraveného stavebního otvoru, 
podříznutí dveří na výšku (dle potřeby), montáž 2x dveře, promazání lišty

2000,-

Montáž posuvných dveří
23 Montáž stavebního pouzdra - jednokřídlé / 

dvoukřídlé bez stavebního začištění
Smontování hliníkoveho profilu a rámu, ukotvení do stavebního otvoru 2000,- / 4000,-

24 Montáž posuvné dveře do stavebního pouzdra 
včetně zárubně PD1P.100, PD1P.125

Montování obložkové zárubně do stavebního pouzdra, zavěšení křídla, seřízení 
posuvného systému  

2500,-

25 Montáž posuvné dveře do stavebního pouzdra 
včetně zárubně
PD1P.1+ZN1/PD1P.125+ZN1

Montování obložkové zárubně včetně dodatečné obložení do stavebního pouzdra, 
zavěšení křídla, seřízení posuvného systému. Zkrácení spojovacího pera krycí lišty 
dle tloušťky zdí na vhodný rozměr

3000,-

26 Montáž posuvné dveře do stavebního pouzdra 
včetně zárubně 
PD2P.100, PD2P.125

Montování obložkové zárubně do stavebního pouzdra, zavěšení 2x křídla, seřízení 
posuvného systému

3000,-

27 Montáž posuvné dveře do stavebního pouzdra 
včetně zárubně
PD2P.100+ZN2/PD2P.125+ZN2

Montování obložkové zárubně včetně dodatečné obložení do stavebního pouzdra, 
zavěšení 2x křídla, seřízení posuvného systému. Zkrácení spojovacího pera krycí 
lišty dle tloušťky zdí na vhodný rozměr

3500,-

28 Montáž posuvných dveří na stěnu PD1S
bez obložení otvoru

Ukotvení hliníkového profilu na zeď, zavěšení křídla, lepení nebo uchycení na vruty
vodicího trnu, ukotvení dorazového hranolu (dle potřeby), seřízení posuvného 
systému, montáž čela

2000,-

29 Montáž posuvných dveří na stěnu PD1S 
včetně obložení otvoru

Ukotvení hliníkového profilu na zeď, zavěšení křídla, lepení nebo uchycení na vruty
vodicího trnu, ukotvení dorazového hranolu (dle potřeby), seřízení posuvného 
systému, montáž zárubně typu tunel

3000,-

30 Montáž posuvných dveří na stěnu PD2S
bez obložení otvoru

Ukotvení hliníkového profilu na zeď, zavěšení 2x křídla, lepení nebo uchycení na 
vruty vodicího trnu, seřízení posuvného systému, montáž 2x čela

3000,-

31 Montáž posuvných dveří na stěnu
LOFT, MAGIC, GRAF

Ukotvení hliníkového profilu na zeď, zavěšení křídla, lepení nebo uchycení na vruty
vodicího trnu, seřízení posuvného systému

3000,-

32 Obložení otvoru - slepá zárubeň-tunel, 
OKZ-tunel

Montování zárubně typu tunel / OKZ-tunel do připraveného stavebního otvoru 1000,-

Montáž bezpečnostních, venkovních dveří
33 Montáž a demontáž bezpeč. a 

protipožární dveří včetně kovové zárubně,
bez nátěru (dveře BT2, BT3, HERSE)

Řezání kotoučovou bruskou (flexou), vyjmutí kovové zárubně, sekání a řezání zdí 
(dle potřeby), osazení kovové zárubně do připraveného stavebního otvoru, 
vyplnění rychleschnoucím betonem, začištění hrubého betonu, seřízení dveřních 
pantů, zavěšení křídla, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), broušení 
protiplechu (dle potřeby)

9000,-

34 Montáž bezpeč. a protipožární dveří 
včetně kovové zárubně, bez nátěru
(dveře BT2, BT3, HERSE)

Osazení kovové zárubně do připraveného stavebního otvoru, sekání a řezání zdí 
(dle potřeby), vyplnění rychleschnoucím betonem, začištění hrubého betonu, 
seřízení dveřních pantů, zavěšení křídla, montáž kování (zakoupeného v ERKADO), 
broušení protiplechu (dle potřeby)

8000,-

35 Montáž a demontáž venkovních 
vchodových dveří včetně zárubně

Řezání kotoučovou bruskou (flexou), vyjmutí zárubně, sekání a řezání zdí (dle 
potřeby), nalepování parotěsné fólie na zárubeň, ukotvení zárubně do ostění, 
vypěnění, zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, osazení a montáž kování 
(zakoupeného v ERKADO)

7000,-

36 Montáž venkovních vchodových dveří 
včetně zárubně

Nalepování parotěsné fólie na zárubeň, ukotvení zárubně do ostění, vypěnění, 
zavěšení křídla, seřízení dveřních pantů, osazení a montáž kování 
(zakoupeného v ERKADO)

6000,-

37 Nátěr kovové zárubně Nátěr kovové zárubně po jejím zazdění - barva dle vzorníku RAL 1000,-

Montáž dekoračního panelu
38 Montáž dekoračního panelu včetně

ukončovací lišty
Zkrácení na vhodnou délku, lepení, uchycení na hmoždinky panelu na zeď 700,-



№ Nazev služby Popis práce Cena bez DPH
39 Hoblování dekoráčního panelu Hoblování dekoráčních panelu po délce 1300,-

Demontážní práce
40 Demontáž stávajících obložkových zárubní 

bez bouracích prací
Odstranění záklopu, proříznutí montážní pěny, vyjmutí původní obložkové 
zárubně, vyčištění montážní pěny

700,-

41 Demontáž stávajících obložkových zárubní 
včetně bouracích prací

Odstranění záklopu, proříznutí montážní pěny, vyjmutí původní obložkové 
zárubně, vyčištění montážní pěny, sekání a vrtání zdí (dle potřeby), úprava 
stavebního otvoru

1300,-

42 Demontáž stávajících kovových zárubní 
bez bouracích prací

Řezání kotoučovou bruskou (flexou), rozšroubování, vyjmutí kovové zárubně 800,-

43 Demontáž stávajících kovových zárubní 
včetně bouracích prací

Řezání kotoučovou bruskou (flexou), sekání a vrtání zdí (dle potřeby), vyjmutí 
kovové zárubně, úprava stavebního otvoru

1500,-

44 Demontáž venkovních dveří a zárubní 
včetně bouracích prací

Vysazení dveří, řezání kotoučovou bruskou (flexou), vyjmutí zárubně, sekání a 
vrtání zdí (dle potřeby), úprava stavebního otvoru

1500,-

Ostatní práce
45 Montáž vlastního kování zákazníka 

(interiérové kování)
Rozměření a vyvrtání spojovacích otvorů do křídla, osazení a montáž kování, 
broušení protiplechu (dle potřeby)

200,-

46 Montáž vlastního kování zákazníka 
(bezpečnostní kování)

Rozměření a vyvrtání spojovacích otvorů do křídla, osazení a montáž kování, 
broušení protiplechu (dle potřeby)

600,-

47 Podříznutí dveří/zárubně na výšku Podříznutí dveří/zárubně na výšku, rovný rez 300,-

48 Atypické podříznutí dveří/zárubně Atypické podříznutí dveří/zárubně, reliéfní řez dle podlahy, stěn, obkladů 500,-

49 Úprava soklových lišt Odlepení a nalepení soklových lišt kolem zárubně, zkrácení na vhodnou délku (dle 
potřeby) , cena se počítá za jeden průchozí otvor

500,-

50 Montáž přechodové lišty Zkrácení na vhodnou délku, lepení nebo uchycení na hmoždinky s přiznaným 
vrutem (dle potřeby)

300,-

51 Montáž dveřního prahu Zkrácení na vhodnou délku, lepení nebo uchycení na hmoždinky s přiznaným 
vrutem (dle potřeby)

400,-

52 Montáž kukátka, dveřní zarážky Rozměření a vyvrtání spojovacích otvorů do křídla, osazení a montáž kukátka nebo 
dveřní zarážky

300,-

53 Montáž samozavírače, tichého dojezdu Rozměření a vyvrtání otvorů do křídla, osazení a montáž madélka, samozavírače 
nebo tichého dojezdu

500,-

54 Montáž synchronizace posuvných dveří Rozměření a osazení synchronizačního mechanismu, seřízení posuvného systému 1000,-

55 Zúžení obložkové zárubně na 
max 15 mm

Zkrácení spojovacího pera krycí lišty (záklopu) a stěny drážky zárubně dle tloušťky 
zdí na vhodný rozměr

500,-

56 Hoblování záklopu k obložkové zárubni, 
tunelu, PD1P, PD2P

Hoblování krycích lišt po délce ze stran nebo z vrchu 500,-

57 Oboustranné akrylování spáry mezi 
zdí a obložkou, mezera do 5 mm

Vyplnění bílým akrylem mezery mezi krycí lištou a stěnou, z důvodu nerovnosti zdi,
akryluji se jen dostupné a okem viditelné spáry

250,-zar.

58 Oboustranné akrylování spáry mezi 
zdí a obložkou, mezera od 5 mm

Vyplnění montážní penou a bílým akrylem mezery mezi krycí lištou a stěnou, z 
důvodu nerovnosti zdi, akryluji se jen dostupné a okem viditelné spáry

500,-zar.

59 Vícepráce (počítá se minimum jedna hodina) Všechny ostatní práce, které je potřeba provést ke správné montáži bez 
připravenosti stavebních otvorů a nejsou uvedeny u příslušné zakázky, řezání, 
broušení , sekání, hoblování, vrtání, podříznutí dveří i zárubní, atd. .

600,-



№ Nazev služby Popis práce Cena bez DPH

Doprava
60 Doprava na montáž po Praze/Brno s výtahem 

nebo v přízemí
Dodání zboží na adresu montáže včetně vynášení do patra s výtahem 800,-

61 Doprava na montáž po Praze/Brno bez výtahu Dodání zboží na adresu montáže včetně vynášení do patra bez výtahu 1000,-

62 Doprava na montáž mímo Prahu/Brno Dodání zboží na adresu montáže včetně vynášení do patra 500,-+ 15,- /km

63 Parkovné (placená zóna) Parkování v placené zoně pro nerezidenty 60, - /hod

64 Zbytečný výjezd na montáž V případě, že po příjezdu na adresu montáže není dle předchozí domluvy s 
odběratelem umožněn montážníkovi vstup na místo montáže, nebo nejsou 
připravené stavební otvory dle domluvy, je montáž znemožněna - odběratel je 
povinen uhradit náklady spojené se zbytečným výjezdem

1500,-

Po dokončení všech prací naši pracovníci provedou hrubý úklid obalu a prostor, v nichž se montáž prováděla. Veškeré hrubé nečistoty a stavební odpad budou zameteny a 
sneseny na místo určené zákazníkem nebo do kontejneru na odpady. 
Součástí montáže nových vstupních a interiérových dveří do původních i nově osazených zárubní, je ve většině případů podmíněna úpravami na místě u zákazníka, které 
spočívají v hrubých zámečnických úpravách tj.: řezání kotoučovou bruskou (flexou), pilování pilníkem a ohýbání pantů, aby bylo možné napasování nových dveří. S tím 
souvisí i možné řezaní přilehlých stěn (v těžko přístupných místech), za které společnost ERKADO CZ s.r.o. nemůže být odpovědná. Samozřejmostí montážníků ERKADO CZ 
s.r.o. není způsobovat škody zákazníkům úmyslně.
Pokud jsou potřeba tyto úpravy vykonat a zákazník odmítl toto řešení, tak nemůže být uplatněna reklamace vůči společnosti ERKADO CZ s.r.o. ani na vykonanou montáž. 
Záruční lhůta na montáž, zednické a jiné práce je 2 roky.
Po dokončení všech prací a úklidu je dílo předáno. Zákazníkovi je předán Předávací protokol a konečná faktura. Pokud je dohodnut doplatek do ceny díla po předání na 
místě montáže, zákazník doplatí dílo do celkové ceny v hotovosti přímo vedoucímu montážní skupiny, který vydá doklad o zaplacení.
Případné vady a nedodělky jsou zapsány v Předávacím protokolu a budou v co nejkratším termínu odstraněny k plné spokojenosti zákazníka.
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Ceny jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. 
Tento ceník slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální seznam práce. Výrobce si vyhrazuje 
právo měnit ceny a dostupnost práce bez předchozího upozornění. 

Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro 
informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržením platných 
norem a předpisů. ERKADO CZ nabízí několik variant, avšak jejích výběr ponechává odběrateli, protože pouze 
odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku. 

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách www.erkado.cz
Po dokončení všech prací naši pracovníci provedou hrubý úklid obalu a prostor, v nichž se montáž prováděla. 
Veškeré hrubé nečistoty a stavební odpad budou zameteny a sneseny na místo určené zákazníkem nebo do 
kontejneru na odpady.

Součástí montáže nových vstupních a interiérových dveří do původních i nově osazených zárubní, je ve většině 
případů podmíněna úpravami na místě u zákazníka, které spočívají v hrubých zámečnických úpravách tj.: řezání 
kotoučovou bruskou (flexou), pilování pilníkem a ohýbání pantů, aby bylo možné napasování nových dveří. S tím
souvisí i možné řezaní přilehlých stěn (v těžko přístupných místech), za které společnost ERKADO CZ s.r.o. 
nemůže být odpovědná. Samozřejmostí montážníků ERKADO CZ s.r.o. není způsobovat škody zákazníkům 
úmyslně. Pokud jsou potřeba tyto úpravy vykonat a zákazník odmítl toto řešení, tak nemůže být uplatněna 
reklamace vůči společnosti ERKADO CZ s.r.o. ani na vykonanou montáž.

Záruční lhůta na montáž, zednické a jiné práce je 2 roky.

Po dokončení všech prací a úklidu je dílo předáno. Zákazníkovi je předán Předávací protokol a konečná faktura. 
Pokud je dohodnut doplatek do ceny díla po předání na místě montáže, zákazník doplatí dílo do celkové ceny v 
hotovosti přímo vedoucímu montážní skupiny, který vydá doklad o zaplacení.

Případné vady a nedodělky jsou zapsány v Předávacím protokolu a budou v co nejkratším termínu odstraněny k 
plné spokojenosti zákazníka.




