
 
 

 
 

Ceník malířských, natěračských a přípravných prací 

Jako bezplatnou službu Vám nabízíme prohlídku prostor určených k realizaci a následné 
vypracování nezávazné cenové kalkulace, v cenách je započítán materiál, malířské či 
natěračské práce včetně úklidu a doprava na zakázku. 

Základní malířské práce: 

Malířské práce vápennou barvou od 20Kč/m2 
Malba HET Klasik od 22Kč/m2 
Malba Primalex Standart od 22Kč/m2 
Malování sádrokartonu (základní primalex) od 27Kč/m2 
Penetrační nátěry od 8Kč/m2 
Malířské nátěry barevné (HET hotové odstíny) od 35Kč/m2 
Malba protiplísňová Primalex Mykostop od 45Kč/m2 
Malba dulux od 65Kč/m2 
Malba Latex od 55Kč/m2 
Malby stříkané vysokotlakou technikou od 19Kč/m2 
Nátěry fasád – hladký povrch (silikon, silikát) od 155Kč/m2 
Nátěry fasád – hrubý povrch (silikon, silikát) od 170Kč/m2 
Omytí fasád vysokotlakou vapkou 18 Kč/m2 
  

Přípravné a doplňkové práce: 

Škrábání staré malby od 12-15Kč/m2 
Rozmývání zbytků maleb od 10Kč/m2 
Stěrkování stěn a stropů od 120Kč/m2 
Odstranění tapet od 20Kč/m2 
Broušení nových omítek od 5Kč/m2 
Linkování od 15Kč/m2 
Zhotovení linkrusty, kaolin, křída od 210Kč/m2 
Drobné zednické práce od 190Kč/hod 
Příplatek za práci ve výšce nad 4m od 15% 
Montáž, demontáž lešení + nájem od 110Kč/m2 
Stěhování nábytku Zdarma 
Zakrývání olepovaní 15Kč/m2 
Úklidové práce po malování po dohodě 
Vypracování cenové nabídky včetně poradenství Zdarma 
 

 



 
 

Lakýrnické práce: 

Olejové sokly – obnovení starého nátěru od 90 Kč/m2 
Opalovaní barev a broušení od 190 Kč/hod 
Nátěry oken od 200 Kč/m2 
Nátěry dveří od 120 Kč/m2 
Nátěry kovových zárubní od 150-250 Kč/m2 
Nátěry parapetů od 100 Kč/bm 

Nátěry zábradlí, mříží, pletiv 
od 100 Kč/m2 (závisí 
na členitosti) 

Nátěry podlah od 120 Kč/m2 

Nátěry radiátorů 
od 150 Kč/m2 – čtyři 
články 

Nátěry soklů - linkrust od 90 Kč/m2 
Nátěry lazurovacími laky od 100 Kč/m2 
Nátěry plechových střech od 130 Kč/m2 
Hydroizolační nátěry plochých střech od 300 Kč/m2 
Epoxidové, polyuretanové nátěry od 300 Kč/m2 
Fládrování (imitace dřeva) dub, smrk od 325 Kč/m2 
Konstrukce 1x základní nátěr + 1x vrchní nátěr od 130Kč/m2 
Nátěry okapů a svodů od 145 Kč/bm 
Nátěr ocelových trubek do průměru100-200mm synt. antikor 2x od 50-70K/bm 
Napouštění LUXOLEM 2x od 110Kč/m2 
 

Poznámka: 

Ceník je pouze orientační. Ceny maleb jsou odvislé od natíraného podkladu a použitého 
materiálu pro aplikaci a počtu nátěrů. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Pro předběžnou 
nezávaznou kalkulaci nás kontaktujte na mail nebo tel. čísle. 

Dle norem ČSN se okna, dveře, obklady, a jiné nemalované plochy, odečítají od ploch 
určených k malování, pouze pokud jejich plocha přesahuje 4m2, a to vždy jen část přesahující 
4m2.  


