
 

 

 
  

  Účtování balného dle VOP 2018 
 

- balné se dle VOP 2018 se rozumí: 

účtování balného při prodeji zboží po neucelených paletách MJ/ po rozbalení 
cena za 

rozbalení 

rozbalení palety – dlažba přírodní prodej na vrstvy 150,- 

rozbalení palety – dlažba barevná  prodej na vrstvy 0,- 

rozbalení palety – velkoplošné dlažby   prodej na vrstvy 150,- 

rozbalení palety – velkoplošné dlažby  - barevné prodej na vrstvy 0,- 

rozbalení palety – zatravňovací dlažby  prodej na kusy 150,- 

rozbalení palety – žlaby  prodej na kusy 150,- 

rozbalení palety – žlábek prodej na kusy 0,- 

rozbalení palety – žlab kabelový + desky krycí kabelového žlabu prodej na kusy 50,- 

rozbalení palety – obrubníky přírodní ABO 15-30, ABO 15-25, ABO 15-15, ABO 10-25 
zkosený, ABO 10-25 rovný, ABO 5-15, ABO 5-20, ABO 5-20P, ABO 5-25, ABO 5-25P, 
ABO 8-25, ABO 8-25P 

prodej na kusy 150,- 

rozbalení palety – obrubníky přírodní ABO 15-30P, ABO 15-25P, ABO 15-25 R0.5, ABO 
15-25 R1, ABO 15-25 R2, ABO 15-25 R3, ABO 15-25 rohový vnitřní / vnější, ABO 15-
15/25 přechodový L/P, ABO 30-10/19.5 pro kruhové objezdy, ABO 30-10/19.5 R0.5 
pro kruhové objezdy, ABO 30-10/19.5 R1 pro kruhové objezdy, ABO 8-25 rohový 
vnitřní/vnější  

prodej na kusy 0,- 

rozbalení palety – obrubníky barevné  prodej na kusy 0,- 

rozbalení palety – krajník 25, 50 prodej na vrstvy 150,- 

rozbalení palety – stropní desky (na paletách) PZD prodej na kusy 50,- 

rozbalení  palety -základové tvárnice ZBT – ZBT 15, ZBT 20, ZBT 30, ZBT 40, ZBT 50 prodej na kusy 150,- 

rozbalení palety - tvarovka plotová a sloupková štípaná + stříšky (SBT+ stříška) prodej na kusy 0,- 

rozbalení palety – deska POD  prodej na kusy 50,- 

rozbalení palety – palisády – PHX 12-40, PTS 10-40  prodej na kusy 0,- 

rozbalení palety – svahovka Luna, Orion   Prodej na kusy 50,- 

rozbalení palety – betonový blok – Blok 58-50-15  prodej na kusy 0,- 

rozbalení palety – trouba betonová přímá TBP 3/15, TBP 3/20, TBP 3/40  prodej na kusy 50,- 

rozbalení palety – práh podkladní 30-40, 50-60, 80 prodej na kusy 50,- 

rozbalení palety – skruž  ø 80,  ø 100 prodej na kusy 50,- 



 

 

 
 
účtování balného při prodeji zboží po neucelených paletách MJ/ po rozbalení 

cena za 
rozbalení 

rozbalení palety – deska zákrytová 62.5-100/20T prodej na kusy 50,- 

rozbalení paketu – prstence TBW-Q   prodej na kusy 50,- 

rozbalení palety - poklopy TBN-Q – poklopy A15, B125, D400  prodej na kusy          50,- 

rozbalení palety – poklop studniční 130/8; 100/8 prodej na kusy 50,- 

rozbalení palety – nástavec horské vpusti 10, 20, 30 prodej na kusy 50,- 

rozbalení palety - mříž na horskou vpusť  - B125, C250 – prodej na kusy  prodej na kusy 50,- 

rozbalení palety – uliční vpusť, dvorní vpusť – prodej na kusy (dna, skruže, prstence, 
koše, mříže)  

prodej na kusy 50,- 

 
 

 

 

 

 

 

 

     


