Ceny 2022

Ceník pro rok 2022
www.LAPOLY.cz

0 – Sorpční vpust
Qmax

4 l/s

bez DPH
včetně dopravy

platí od 3. 1. 2022 do vydání nového ceníku

pro parkoviště, čerpací stanice, autoopravny.. (není odlučovačem LK dle ČSN EN 858)

Plocha
(orientačně)
50-300 m2

Typ

Schéma

SOL-2/4M

vč. mříže do 3,5 t

Ceny v Kč
vč. dopravy bez DPH
32.000,-

s těžkou mříží 40 t

33.000,-

bez mříže

27.000,-

Druh zakrytí

A - Odlučovače lehkých kapalin a kalové jímky – dle ČSN EN 858 .... pro parkoviště, autoopravny...
(odlučovače LK odlučovače benzínů a oleje - dříve odlučovače ropných látek )
Jmenovitá
velikost

NS 4

NS 10

NS 20

NS 50

NS 70

NS 100

0,6 m3

Jmenovitý průtok
Maximální průtok
Orientačně odvodňovaná
plocha

2 - 4 l/s

Typ odlučovače

GSOL-2/4P

50-300 m2

2 - 10 l/s
300-1000 m2

5 - 20 l/s
600-2000 m2

10 - 50 l/s
1300-5000 m2

15 - 70 l/s
3000-7000 m2

20-

100 l/s

4500-10000 m2

Kalová jímka
kalový objem 0,6 m3

GSOL-2/10

GSOL-5/20

GSOL-10/50

GSOL-15/70

GSOL-20/100

KJ – 0,6

- např. před odlučovač GSOL-2/4P

1,0 m3

Kalová jímka
kalový objem 1,0 m3

KJ - 1

- např. před odlučovač GSOL-2/10

2

m3

Kalová jímka
kalový objem 2,0 m3-

KJ – 2

např. před odlučovač GSOL-5/20

5

m3

Kalová jímka
kalový objem 5,0 m3
např. před odlučovač GSOL-10/50

KJ - 5

Schéma

Druh zakrytí

Ceny v Kč
bez DPH
včetně dopravy

vč. poklopu do 3,5 t

37.000,-

s poklopem do 15 t

38.000,-

bez poklopu

32.000,-

vč. 2 poklopů do 3,5 t

62.000,-

se 2 poklopy do 15 t

64.000,-

bez poklopů

52.000,-

vč. 2 poklopů do 3,5 t

86.000,-

se 2 poklopy do 15 t

88.000,-

bez poklopů

76.000,-

vč. 2 poklopů do 3,5 t

122.000,-

se 2 poklopy do 15 t

124.000,-

bez poklopů

112.000,-

vč. 6 poklopů do 3,5 t

264.000,-

se 6 poklopy do 15 t

270.000,-

bez poklopů

234.000,-

vč. 6 poklopů do 3,5 t

305.000,-

se 6 poklopy do 15 t

311.000,-

bez poklopů

275.000,-

vč. poklopu do 3,5 t

19.000,-

s poklopem do 15 t

20.000,-

bez poklopu

14.000,-

vč. 2 poklopů do 3,5 t

32.000,-

se 2 poklopy do 15 t

34.000,-

bez poklopu

22.000,-

vč. 2 poklopů do 3,5 t

40.000,-

se 2 poklopy do 15 t

42.000,-

bez poklopů

30.000,-

vč. 2 poklopů do 3,5 t

54.000,-

se 2 poklopy do 15 t

56.000,-

bez poklopů

44.000,-

Náhradní filtrační náplně pro odlučovače lehkých kapalin

Ceny v Kč vč. dopravy bez DPH*

(náplň REO Fb–dříve„Fibroil“)

Filtr pro SOL-2 (dříve vyráběný typ SOL)
Filtr pro SOL-2/4M, GSOL-2/4P a GSOL-2/10
Filtr pro GSOL-5/20
Filtr pro GSOL-10/50

1 filtrační komora

3 segmenty+2 plachetky

1 filtrační komora

3 segmenty

2 filtrační komory

6 segmentů

4 filtrační komory

12 segmentů

B – Lapáky tuků

– dle ČSN EN 1825-1 ... pro restaurace, kuchyně a jídelny
(dříve odlučovače tuku – lapoly)
Druh zakrytí
NS 0,5

0,5 l/s

NS 1

1 l/s

OTP-0,5

2 l/s
4 l/s

vč. poklopu do 3,5 t

20.000,21.000,15.000,-

se 2 poklopy do 15 t
bez poklopů

se 2 poklopy do 15 t

OTP-4

bez poklopů
vč. 2 poklopů do 3,5 t

NS 7

7 l/s

OTP-7

se 2 poklopy do 15 t
bez poklopů
vč. 2 poklopů do 3,5 t

NS 10

10 l/s

OTP-10

se 2 poklopy do 15 t
bez poklopů

C – Vodoměrné šachty a plastové jímky
Plastová jímka

Jímka
1-6m3

Vodoměrná šachta
atypické rozměry dle nabídky

VŠ-1

Max. rozměry
3000x1500x1500mm
Rozměry
900x1200x1600mm

vč.dopravy

10.000,-

vč. 2 poklopů do 3,5 t

NS 4

vč.dopravy

bez poklopu

bez poklopu

OTP-2

vč.dopravy

vč. poklopu do 3,5 t

vč. 2 poklopů do 3,5 t

NS 2

vč.dopravy

Ceny v Kč vč. dopravy
bez DPH*
14.000,-

s poklopem do 15 t

OTP-1

1.600,1.400,2.800,5.600,-

32.000,34.000,22.000,40.000,42.000,30.000,47.000,49.000,37.000,56.000,58.000,46.000,-

Ceny v Kč vč. dopravy bez DPH*
1.900,měrná cena za 1m
až
2.500,pláště jímky bez dopravy
bez dopravy!
vč. žebříku a poklopu
26.000,vč. žebříku bez poklopu
22.000,bez žebříku a poklopu
19.000,2

*Pozn.: Uvedené ceny jsou vždy bez DPH a včetně dopravy (pokud není uvedeno jinak – např. u plastových jímek)
Příplatky:
10-20% z ceny za atypickou úpravu výrobku (SOL, GSOL, OTP)
Slevy obchodní:
5%
pro velkoobchod, prodejny stavebnin a kanaliz. systémů
+3-12% množstevní slevy (viz. níže)
Slevy množstevní:
3%
za roční odběr přes 100 tis. Kč,
5%
za roční odběr přes 200 tis. Kč,
7%
za roční odběr přes 300 tis. Kč,
10% za roční odběr přes 500 tis. Kč,
12% za roční odběr přes 1000 tis. Kč,
Množstevní slevy platí pro dodávky při překročení odběru a to pro všechny následující
dodávky do konce daného roku a po celý příští rok (pokud není dosaženo slevy vyšší)
Dodací podmínky:
Výrobce zajišťuje dopravu výrobků včetně jejich složení k zákazníkovi nebo i přímo na
stavbu do 7-10 dnů, resp. do 3 dnů po uhrazení zálohové faktury, případně je možno
výrobky dodat i na dobírku. Ceny v ceníku jsou včetně dopravy, kromě měrných cen
plastových jímek.
Záruka:
Na všechny výrobky je záruka 60 měsíců
FAQ:
Na adrese www.lapoly.cz najdete klikem na Rejstřík odpověď na každou vaši otázku pod
heslem v rejstříku
Výpočty:
Na www.lapoly.cz jsou též výpočty NS velikosti lapáků tuku podle EN 1825
Výrobce odlučovačů: SEKOPROJEKT, Ing. Vítězslav Sekanina, Čechova 1271, 511 01 Turnov
telefon: 481 321 087, fax: 481 322 821, Sekanina: 602 462 562, Šolínová: 602 483 783
Vydáno v lednu 2022
E-mail: sekoprojekt@sekoprojekt.cz,
Web: www.LAPOLY.cz

