
kód textové označení zboží rozměr pásku ks v balení ks na paletě
balení na 

paletě
ks/m2* poznámka

cena za m2 
bez DPH

cena za m2 
včetně DPH

IN100 Brooklyn 360 x 52 x 10 36 2808 78 44 - 1096,00 1326,16

IN101 Manhattan 360 x 52 x 10 36 2808 78 44 - 1096,00 1326,16

IN102 Queens 360 x 52 x 10 36 2808 78 44 - 1096,00 1326,16

IN103 Harlem 360 x 52 x 10 36 2808 78 44 - 1096,00 1326,16

IN104 Long Island 360 x 52 x 10 36 2808 78 44 - 1096,00 1326,16
IN105 Hudson 360 x 52 x 10 36 2808 78 44 - 1096,00 1326,16
IN106 Staten Island 360 x 52 x 10 36 2808 78 44 - 1096,00 1326,16

Cena pro cihly a dlažby je uvedena pro paletové odběry, při rozbalení palety účtujeme příplatek 1.500 Kč na rozbalenou paletu.

Při platbách v hotovosti v Plzni, v Praze a u mobilního terminálu řidiče Brickland přijímáme platební karty EC/MC, Electron VISA, VISA.

Brickland si vyhrazuje změny v cenách, pokud dojde ke změnám cen dodavatelů nebo ke změně kurzu zásahem ČNB. Změny se neoznamují.

Aktuální a platný ceník a aktuální Dodací podmínky jsou vystaveny na www.brickland.cz a mohou se lišit od tištěné verze.

(info na www nebo u obchodních zástupců)

* Uváděná spotřeba ks/m2 je počítána se sílou spáry 12 mm.

Pásky od množství 20 m2 je možné objednávat po m2. Menší množství pásků než 20 m2 pouze ze skladových zásob.

1. vydání, platnost od 20.4.2017

CENÍK BRICKLAND
NOVINKY - série "New York"

SÉRIE "NEW YORK"Obkladové pásky - klinker

Základní sazba DPH je 21%, snížená sazba DPH při dodávce montáže na sociální bydlení je 15%.

Vysvětlivky k poznámkám jsou uvedeny na konci ceníku.

kód textové označení zboží
rozměr rohového 

pásku
poznámka

cena za ks 
bez DPH

cena za ks 
včetně DPH

- rohový pásek základní    
(všechny typy)

240 x 115 x 52 
(tloušťka 10 mm) - - - - - 149,00 180,29

sortiment druh palety rozměry

cihly jednorázové různé nevratná

pásky Brickland 110 x 95 vratná

malty a lepidla EUR 120 x 80 vratná

LH.

SH.

Vratné palety lze do 6 měsíců od nákupu vrátit 
na sklad v Plzni nebo Kroměříži. Z takto 
vrácených palet bude odečtena amortizace 
palety ve výši 20%. Cena palet není uváděna 
do nabídek, ale pouze do fakturačních údajů.

Maltové směsi pro lícové zdivo

Spárovací směsi pro spárování cihelných pásků.

Stavební flexibilní lepící směs pro lepení cihelných pásků.Bližší informace o těchto produktech, o 
cenách a způsobech použití jsou uvedeny na 
www.brickland.cz a www.brickmix.eu.
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Nepomucká 208, Plzeň-Černice, 326 00 

Vídeňská 1764/158, Praha - Kunratice

Jožky Silného 4, Kroměříž, exit D1/260

budova Matewean, přízemí

BRICKLAND - sídlo firmy, vzorkovna Plzeň:

Kontakty

BRICKLAND - obchodní kancelář a vzorkovna Praha:

tel: 774 255 673 - vzorkovna, architekt, vizualizace

BRICKLAND - obchodní kancelář a vzorkovna Kroměříž:

Aktuální otevírací dobu najdete na www.brickland.cz.

www.brickland.cz

fax: 377 457 256

tel: 377 457 254 - 5 

tel: 377 457 254 - 5 

e-mail: brickland@brickland.cz

e-mail: praha@brickland.cz

Aktuální kontakty na jednotlivé obchodní zástupce pro všechny kraje ČR a SR najdete na www.brickland.cz v sekci kontakty. 

Aktuální otevírací dobu najdete na www.brickland.cz.

Aktuální otevírací dobu najdete na www.brickland.cz.

www.brickland.cz

Také můžete volat přímo do sídla společnosti v Plzni:       

www.brickland.cz

tel: 777 738 891

Obchodní zástupci pro ČR a SR:

e-mail: kromeriz@brickland.cz

WWW.BRICKMIX.EU

WWW.BRICKLAND.CZ

WWW.LICOVECIHLY.CZ


