
ŽELEZO-BETÓNOVÉ PIVNICE  
Železo-betónové pivnice - cenník 

Typ pivnice Dĺžka Šírka Výška 

 

Váha 

 

Cena bez 
DPH 

Cena s DPH 

bez platne 3,95 m 2,45 m 2,00 m 8 t 1575 € 1890,00 € 

s platňou 3,95 m 2,45 m 2,00 m 10,75 t 1783,33 € 2140,00 € 

 

Železo-betónová pivnica má otvor, ktorý ma rozmery 1,8 m výšku a 0,9 m šírku (hrúbka stien 
je 10 cm).  Pivnica má aj oceľovú zárubňu, ale dvere nie sú jej súčasťou.  

Osadenie (do 1 hod.) a doprava (do 50 km) je v cene pivnice. 

Objednávky na:  mobil: +421 917 979 744 

e-mail: stavebniny@arbet.sk 
Dôležité informácie 

Pred osadením pivnice je potrebné pripraviť štrkové lôžko cca 20-25 cm. Na pivnicu sa 
odporúča naniesť max. 80 cm zeminy. Vyrába sa bez vetracieho otvoru. Niektorí si ju izolujú 
polystyrénom, niektorí natierajú penetračným náterom, iní neizolujú vôbec. Spoj medzi 
skeletom pivnice a platňou (podlahou) odporúčame zaizolovať hydroizolačným pásom kvôli 
priesaku vody. 

V prípade ak pivnica bude osadená v zemi, je potrebné zabezpečiť výkop ešte pred 
montážou pivnice. Výkop musí byť minimálne o 40 cm širší z každej strany a dno výkopu 
musí mať cca 20-25 cm štrkového lôžka. 

Pôdorysné rozmery v prípade výkopu: 

-  3,25 m x 4,75 m 

K miestu zloženia pivnice musí viesť spevnená prístupová cesta, pretože vodič sa musí dostať 
čo najbližšie, min. 1m od miesta zloženia. V opačnom prípade bude pivnica zložená na 
vodičom zvolenom mieste a zákazník si ju bude musieť osadiť na vlastné náklady.  

Pred osadením pivnice sa vodič s autom musí rozpätkovať na šírku cca 7,5m.  

V okolí výkopu sa nesmie nachádzať vysoké napätie, nakoľko hydraulická ruka musí byť od 
neho vzdialená 7-10 m. 

Na montáž pivnice s platňou sa môže použiť kanalizačná pur-pena, alebo flexibilné lepidlo. 
V prípade montáže pomocou flexibilného lepidla je potrebné zabezpečiť náradie na 
namiešanie lepidla.  

Doplatky 

Doprava nad 50 km:   1,00€/km (bez DPH) 

Osadenie nad 1 hodinu:  10,00€/každých začatých 15 min. (bez DPH) 


