
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Platnost ceníku od: 01.02.2019 

Prvky na hliníková zábradlí s povrchovou  

úpravou INOX 
 

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / bm Cena bez DPH / bm

329 Kč 300 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / bm Cena bez DPH / bm

660 Kč 377 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / bm Cena bez DPH / bm

34 Kč 231 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / bm Cena bez DPH / bm

673 Kč 226 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / bm Cena bez DPH / ks

87 Kč 145 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

79 Kč 87 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

80 Kč 91 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

119 Kč 233 Kč

Madlo D50 stěna 2 mm - lehké

Madlo D50 dřevěné BUK - bez povrchové 

úpravy
Sloupek D40 stěna 2 mm - s dvěma drážkami

Madlo D50 stěna 2,5 mm

Krytka na drážku sloupku Profil D30 stěna 2,5 mm

Profil D30 vrtaný stěna 2,5 mm Profil D30 s dvěma drážkami stěna 1,8 mm

Příčka D16 stěna 2,5 mm - lehká Spojka madla a sloupku - nastavitelná

Spojka madla a sloupku - pevná Spojka madla a sloupku - pevná prodloužená

Ozdobná spojka madla a sloupku Spojka madla s madlem

Spojka sloupku D40 a sloupku Spojka madla s madlem



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

132 Kč 49 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

336 Kč 71 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

257 Kč 130 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

46 Kč 136 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

48 Kč 85 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

215 Kč 145 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

45 Kč 164 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

242 Kč 500 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

201 Kč 202 Kč

Příruba na spodek sloupku - dvoudrážková

Příruba na sloupek s trnem Příruba na madlo - vrtaná do stěny

Spojka madla a sloupku - mimoběžná

Příruba úhlová na madlo Příruba na sloupek

Krytka příruby na sloupek Příruba na madlo

Krytka příruby na profil D30 mm Koleno madla úhel 135°

Krytka příruby na madlo Příruba na příčku

Příruba úhlová na sloupek Příruba na profil D30 mm

Koleno madla úhel 90° vnější Koleno madla úhel 135° vnější

Koleno profilu D30 mm - nastavitelné Koleno madla - nastavitelné



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

434 Kč 58 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

58 Kč 130 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

64 Kč 61 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

33 Kč 33 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

33 Kč 59 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

52 Kč 9 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

58 Kč 39 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

56 Kč 39 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

32 Kč 39 Kč

Překrytí spoje profilu D16 mm (příčka) Překrytí spoje profilu D30 mm

Dlouhé překrytí spoje profilu D50 mm (madlo) Překrytí spoje profilu D40 mm (sloupek)

Spojka příčky a profilu 30 mm Překrytí spoje profilu D50 mm (madlo)

Koncová krytka příčky - venkovní Koncová krytka sloupku

Koncová krytka profilu 30 mm
Plastová spojka příčky a vrtaného profilu 30 

mm

Koncová krytka madla Venkovní koncová krytka madla

Koncová krytka příčky Koncová krytka příčky - lehká

Koleno příčky 90°

Koleno příčky 135° Koleno příčky nastavitelné

Nastavitelný spoj dvou madel a sloupku



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

44 Kč 45 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

36 Kč 70 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

83 Kč 81 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

75 Kč 63 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

123 Kč 192 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

52 Kč 76 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

177 Kč 158 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

50 Kč 45 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

52 Kč 109 Kč

Držák příčky D16 mm - vodorovný

Držák příčky D16 mm - úzký Nastavitelný držák příčky D16 mm

Držák příčky D16 mm - univerzální

Držák madla kotvený na stěnu Držák sloupku kotvený na stěnu 

Držák profilu D30 mm kotvený na stěnu Držák příčky kotvený na stěnu 

Držák vrtaného skla (pavouk) - dvojitý Držák vrtaného skla (pavouk)

Dekorační držák příček - dvojitý Dekorační držák příček - trojitý

Držák skla do drážky Držák skla do drážky - dvojitý

Držák skla kotvený do drážky Držák skla s krytkou a těsněním

Držák skla kotvený na obvod sloupku Držák skla kotvený na obvod sloupku



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

96 Kč 30 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

75 Kč 52 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

94 Kč 90 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

254 Kč 371 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

34 Kč 327 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

327 Kč 51 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

63 Kč 144 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

297 Kč 184 Kč

obrázek označení/popis výrobku obrázek označení/popis výrobku

Cena bez DPH / ks Cena bez DPH / ks

4 Kč 193 Kč

Vnitřní spojka madla - krátká

Vnitřní spojka profilu D50 mm (madla) Překrytí bočního kotvení

Spojka sloupku D40 mm a profilu D30 mm

Překrytí bočního kotvení - dvojité Standardní kotvení madla na stěnu

Luxusní kotvení madla na stěnu Boční kotvení na sloupek 

Kotva - délka 210 mm Kotva - délka 400 mm

Podložka bočního kotvení ke stěně Dekorativní krytka profilu D50 mm

Dekorativní krytka profilu D40 mm Dekorativní krytka profilu D16 mm

Podepření skla
Sada komponentů pro kotvení do zateplené 

stěny

Zámek na dveře ze zábradlí Pant na dveře ze zábradlí



 

 

 Orientační ceny materiálu a výroby: 
 
 

 Zábradlí s tyčovou výplní:    od 1 900,- Kč / m 
 
 Zábradlí se skleněnou výplní:    od 2 700,- Kč / m 
 
 Orientační cena za výrobu zábradlí:   900 – 2 000,- Kč / m 
 
 Orientační cena materiálu za madlo:  od 600,- Kč / m 
 
 Orientační cena výroby madla:   od 300,- Kč / m 
 

 

 

 

 
 

Dlouhá 100 

356 01 Královské Poříčí 

Czech Republic 
 

+ 420 733 641 043 

+ 420 734 567 332 
 

web:      www.prony.cz 

email:   prony@prony.cz 
 

bank:    ČSOB  Sokolov 

konto:   220581302/0300 
 

IČ (ID):        28017773 

DIČ (VAT): CZ28017773 
 

 


