OPRAVA LAKU NA KOVOVÉ KONSTRUKCI BALKÓNŮ
Vážení členové SVJ,
pokud byste si chtěli opravit prasklý zelený lak na kovové konstrukci balkónů, můžete to
provést 2 způsoby: svépomocí, či pomocí firmy.

A) varianta svépomoci:
Co k tomu potřebujete:
- nechat si namíchat barvu „RAL 6026“ odstín „matný“ (např. Baumax, 0,375 litru za
200 CZK. Toto množství pokryje cca 5 m2 a bohatě stačí na opravu 2 balkónů). Barva
již v sobě obsahuje antikorozní úpravu.
- základní podkladovou barvu - není nezbytná, ale zvýší odolnost (např. zn. Denas)
- smirkový papír, např. hrubosti 40, štětec (cca 20 CZK)
Varianta svépomoci je vhodná především pro menší oděrky a odloupnuté laky. Nevýhodou je,
že barva po zaschnutí není vyhlazená, jako původní nátěr – platí především pro větší
opravované plochy. Drobné opravy ale nejdou na první pohled vůbec poznat. Foto z již
provedených oprav najdete na www.padovska.eu
Pozn.:
-

na dodávku barvy byly osloveny 3 hobby markety. 1 neodpověděl a z 2 odpovědí vyšel nejlépe Baumax
(nabídl nejmenší namíchané množství za přijatelnou cenu)

B) varianta pomocí firmy:
Byla oslovena firma Houška OK z Ústí n. Labem (www.houskaok.cz) , která byla původním
dodavatelem Ekospolu pro balkóny na našem projektu. Kont. osobou je p. Roman Višńovský,
roman.visnovsky@houskaok.cz, tel. 602 411 048.
Výhodou nabídky firmy Houška OK je, že používá původní technologii, tzn. výsledek bude
k nerozeznání. Druhou výhodou je rychlost výměny. Firma má na skladě původní
komponenty našich balkónů, takže provádí opravu formou výměny „kus za kus“.
Nevýhodou je samozřejmě vyšší cena za opravu, než varianta svépomocí.
Nabídka firmy Houška OK (!!!ceny bez DPH!!!):
Základně účtovaná položka:
1) Jedna cesta do Prahy (auto + 2 pracovníci) na výměnu komponentů
Variabilně účtovaná položky dle požadavků klienta:
2) Výměna madla délky cca 3-4 m
3) Výměna krycího rámečku skla
4) Výměna sloupku zábradlí
5) Výměna výplně zábradlí (rám + rámeček sklo původní)

4 000,-Kč
1 750,-Kč
1 200,-Kč
1 600,-Kč
1 850,-Kč

Pozn.:
- firma Houška OK nabízí také výměnu prasklého skla za cenu 1.400 Kč bez DPH/m2 vč. práce. Pokud si
budete chtít vyměnit kromě laku také prasklé sklo, doporučujeme využít tuto službu, protože se Vám do
celkové dodávky rozpočte 4.000 Kč za dopravné. Nabídka obsahuje slevu pro SVJ.
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