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Naše technické oddělení vám připraví návrh  
podlahového nebo kompletního* vytápění  
rodinného domu či bytu. Zajistíme vám  
výkresovou dokumentaci, technickou zprávu 
a cenovou nabídku s výpisem materiálu, který 
vám zdarma dodáme přímo na stavbu.  
Nemáte-li odbornou montážní firmu, rádi vám  
doporučíme prověřené odborníky.

Pokud potřebujete pomoc s výběrem vhodného zdroje 
tepla pro vytápění (kotel, tepelné čerpadlo, krb),  
kontaktujte nás. Vytvoříme vám návrh na celou kotelnu. 

*V kombinaci s otopnými tělesy.

Podlahové vytápění
Od návrhu k realizaci od společnosti Ptáček.

komunikace osobně, 
e-mailem nebo  
telefonicky

kompletní  
dokumentace  
k zakázce 

doprava na stavbu 
zdrama

doporučení montážní 
firmy a uvedení 
do provozu

E  dotace@ptacek.cz
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Ceník technických návrhů a služeb

Návrh topení - radiátory1 1 - 200 m2 201 - 400 m2 401- více m2

radiátory 3.000,- Kč 3.500,- Kč dle dohody

koupelnové žebříky 3.000,- Kč 3.500,- Kč dle dohody

Návrh topení - podlahové vytápení1 1 - 200 m2 201 - 400 m2 401- více m2

radiátory 3.500,- Kč 4.000,- Kč dle dohody

koupelnové žebříky 3.500,- Kč 4.000,- Kč dle dohody

Návrh topení 
- podlahové vytápení / radiátory1 1 - 200 m2 201 - 400 m2 401- více m2

radiátory 4.000,- Kč 4.500,- Kč dle dohody

koupelnové žebříky 4.000,- Kč 4.500,- Kč dle dohody

radiátory 4.000,- Kč 4.500,- Kč dle dohody

Návrh obsahuje:

. Detailní půdorysy podlaží s kladečským výkresem,  
   roztečemi, dimenzemi, délkami okruhů.

. Technickou zprávu obsahující tepelné ztráty,  
   parametry montáže a výkaz výměr.

. Cenovou nabídku zboží zakomponovaného  
   do návrhu.

. Předání návrhu topení v elektronické podobě (pdf )

Kontakt:
E  dotace@ptacek.cz 

M  +420 800 100 509

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Ceny návrhů platí při dodání kompletní dokumentace  
v elektronické podobě v pracovním DWG formátu 
(půdorysy dwg + PENB průkaz energetické náročnosti 
budovy pdf).

Návrh bude vypracován  
až po zaplacení částky  
dle ceníku.1

1 V případě odběru  
materiálu na celou  
zakázku je tato  
služba ZDARMA.


