
 
Ceník propojovacích objektů 
 
platnost od 1. května 2022 
 
 

Sloupek propojovacího objektu K1 ........................................................... 3.010,- Kč + DPH   
    
  Dodávka Sloupku propojovacího objektu K1 sestává z: 

- sloupku propojovacího objektu K1 
- kličky k zámku typu „Z3-D13“ 
- sáčku se záslepkami průchodek (2 x Pg 13,5) 
- Instrukčního návodu pro „Sloupek propojovacího objektu K1“ 

 
  ********** 

 

Sloupek propojovacího objektu K2 ............................................................ 4.560- Kč + DPH 
Typ GasNet - 10 pásků na svorkovnici ..................................................................... 4.480,- Kč + DPH 

 Samostatná svorkovnice K2 (druhá doplňková) .......................................................... 990,- Kč + DPH 
 
Dodávka Sloupku propojovacího objektu K2 sestává z: 

- skříně propojovacího objektu K2 včetně svorkovnice 
- základového sloupku K2 
- kličky k zámku typu „Z3-D13“ 
- sáčku se záslepkami průchodek (4 x Pg 13,5; 6 x Pg 16; 2 x Pg 21) 
- Instrukčního návodu pro „Sloupek propojovacího objektu »K2«“ 
Pozn.: skříň propojovacího objektu K2 se dodává již smontovaná společně se základovým sloupkem K2. 
 
Sloupek propojovacího objektu K2 (bez svorkovnice) ............................................. 3.570,- Kč + DPH 
 

  ********** 

Sloupek propojovacího objektu K3  .......................................................... 3.740,- Kč + DPH     
 Typ GasNet - 6 pásků na svorkovnici ....................................................................... 3.690,- Kč + DPH 
 Samostatná svorkovnice K3 ......................................................................................... 660,- Kč + DPH 
  
Dodávka Sloupku propojovacího objektu K3 sestává z: 

- sloupku propojovacího objektu K3 včetně svorkovnice   
- kličky k zámku typu „Z3-D13“ 
- sáčku se záslepkami průchodek (4 x Pg 13,5) 
- Instrukčního návodu pro „Sloupek propojovacího objektu K3“ 

 
Sloupek propojovacího objektu K3 (bez svorkovnice) ............................................. 3.080,- Kč + DPH 

 
  ********** 

Sloupek propojovacího objektu K4 ........................................................... 6.940,- Kč + DPH 
 Samostatná svorkovnice K2 (druhá doplňková) .........................................................  990,- Kč + DPH 
 
 
Dodávka Sloupku propojovacího objektu K4 sestává z: 

- skříně propojovacího objektu K4 včetně svorkovnice 
- základového sloupku K4 
- kličky k zámku typu „Z3-D13“ 
- dva sáčky se záslepkami průchodek (4 x Pg 13,5; 6 x Pg 16; 2 x Pg 21) 
- Instrukčního návodu pro „Sloupek propojovacího objektu K4“ 
Pozn.: skříň propojovacího objektu K4 se dodává již smontovaná společně se základovým sloupkem K4. 
 
Sloupek propojovacího objektu K4 (bez svorkovnice) ............................................. 5.950,- Kč + DPH 
 
 

 Výše uvedené ceny se rozumí včetně dopravy na území ČR sběrnou službou na adresu požadovanou 
zákazníkem, volně ložené – balené v tzv. strečové folii.  
K zakázce budou přiloženy kopie příslušného „Certifikátu“ a „Protokolu o zkoušce“ vydané Elektrotechnickým 
zkušebním ústavem, s.p., Praha o zkoušce krytí, prohlášení k zákonu č.22/1997 Sb.  a kopie „Protokolu o 
odzkoušení…“. 
 

Výrobce:    KOTE, spol. s r.o.                    
                      Vatín 12  
        591 01 Žďár nad Sázavou 
        
    Telefon: 566 630 012               
    Email:    kote.sro@seznam.cz 
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