POROVNÁNÍ
Finanční náročnost pořízení garáže v nejčastějším rozměru 6 x 3m včetně výklopných vrat

projektová činnost
vyřízení stavebního povolení
zemní práce
základy
izolace proti vodě
základová deska
zámková dlažba dodávka na
stropní panely / strop
stěny 30cm Porotherm
omítky a malby vnitřní
omítky a malby vnější
hydroizolace střechy
klempířské práce
výklopná vrata vč. montáže
nátěr podlahy
přesun hmot / doprava z
lešení
zařízení staveniště
dodávka garáže *
montáž / osazení garáže *
přesun hmot / doprava
VRN ostatní náklady

Zděná garáž stavba na
klíč

Prefabrikovaná garáž
REKERS

5 600 Kč
3 500 Kč
5 900 Kč
12 800 Kč
4 798 Kč
29 000 Kč

3 500 Kč
8 000 Kč

Plechová garáž SIEBAU

17 000 Kč
32 567 Kč
44 478 Kč
14 500 Kč
26 456 Kč
4 564 Kč
13 700 Kč
3 500 Kč

v ceně dodávky

v ceně

v ceně dodávky
4 500 Kč
3 000 Kč
109 000 Kč
6 000 Kč
doprava z Německa je

49 900 Kč
6 000 Kč
doprava z Německa je

126 500 Kč

72 900 Kč

Zděná garáž stavba na

Prefabrikovaná garáž

Plechová garáž SIEBAU

219 363 Kč
3 měsíce
nevyčíslitelné
2 roky

126 500 Kč
2 hodiny
5 let

72 900 Kč
1 den
10 let

5 500 Kč
5 000 Kč
219 363 Kč

* přesná cena dle místa
finanční náročnost
časová náročnost
stresové vypětí
záruka

výhody
přizpůsovení dle vlastní potřeby

nevýhody
dlouhá realizace
vyšsí pořizovací náklady
hrozí vícenáklady
dodávka více firem
minimální záruky
není možné ji přemístit

Prefabrikovaná
garáž REKERS

výhody
garance konenčné pevné ceny
úspora času
snadná organizace výstavby
nehrozí rizika ve srování se stavbou na klíč
větší užitná plocha

nevýhody
dostupnost těžké techniky
výběr z typových provedení

Plechová garáž
SIEBAU

výhody
minimální nároky na dodání
nížší vstupní investice
garance konenčné pevné ceny
rychlé pořízení
variabilita
žádné nároky na údržbu

nevýhody
omezené dodatečně úpravy
výběr z typových provedení

Zděná garáž

HOTOVEDOMY s.r.o.
U Remízku 187, 251 62 Tehovec
e-mail: info@hotovedomy.cz

| garážová řešení |
www.rekers.cz www.siebaucz.cz

