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cena bez DPH DPH cena  s  DPH
Kč 21% Kč

BZF  4 16 300 3 423 19 723
BZF  6 20 100 4 221 24 321
BZF  8 25 100 5 271 30 371
BZF  10 31 400 6 594 37 994
BZF  12 36 400 7 644 44 044
BZF  16 46 400 9 744 56 144
BZF  20 61 600 12 936 74 536

Plastové   biologické   zemní filtry   BZF  
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CENÍK  BIOLOGICKÝCH  ZEMNÍCH  FILTRŮ  BZF

Novinka 2014 ! Při nemožnosti gravitačního odtoku z nádrže filtru je možné doplnit nádrž filtru čerpacím 
komínkem. Do čerpacího komínku, který je umístěn uvnitř nádrže filtru osadíme kalové čerpadlo se 

zabudovaným  hladinovým spínačem (P= 150 W, 230 V). K čerpadlu osadíme výtlačné potrubí D40 mm, 
které vyustíme do úrovně přítoku do nádrže filtru. Při průtoku vody filtrem dojde při nastoupání vody do 
výšky 135 mm ode dna nádrže filtru k zapnutí čerpadla a k vyčerpání vyčištěné vody z filtru do odtoku z 

nádrže filtru. 
Osazení čerpacího komínku s kalovým čerpadlem a výtlačným potrubím navýší cenu nádrže filtru                   

o      4 500,-Kč + DPH. 

K nádrži filtru je nutné přivést  el.proud např.  1 ks kabelu 3 x 1,5 CYKY. Dodávka a montáž el. kabelu 
není součástí dodávky biologického zemního filtru BZF.

Cena  dodávky  -  V ceně  není  u  filtrů BZF provedení vlastní filtrační náplně ( propraný šterk 4 – 8 mm a 
11 – 22 mm – tj. věcí stavební dodávky, svépomocí). V ceně  je  zahrnuto   provedení  zkoušky  
vodotěsnosti  nádrže  a  vydání  protokolu  o  těsnosti  nádrže  dle  ČSN 75 0905 , záruční  list  a  provozní  
řád  zařízení  a prohlášení o shodě výrobku výrobcem.  
Platební  podmínky  - na  základě  potvrzené cenové nabídky , smlouvy  o  dílo  bude  vystavena  
zálohová  faktura  na  50 %  celkové  částky  včetně  DPH  splatná  před  termínem  dodávky. Konečná  
faktura  do  14 – ti  dnů  po  předání  díla.   
Dodací  lhůta - 2  týdny od  podepsání  smlouvy o dílo.   Garance - 60  měsíců  na  plastovou  nádrž . 
Doprava – dopravu  lze  objednat  u výrobce . Cena  dopravy  je 14,40,- Kč /km ( včetně DPH). 
 Je  počítána  vzdálenost od provozovny  tj.  Bezděkov nad  Metují k místě složení nádrží  a  zpět. 
OSVĚDČENÍ 
Na  celoplastový biologický zemní filtr řady BZF  vydala  autorizovaná osoba   Technický a zkušební ústav 
stavební Praha, s.p. - STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚĎČENÍ .                                                                                                                       
 


