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Mleté vápenCe

Mleté vápnité doloMity

expediční místo
kunčice nad labem, košťany,  
dětmarovice

kód produktu balení t/paleta kg/pytel kč/pytel* kč/t*

vápenec vJM druh č. 10, tř. v–vi 5600 UU-40-pl paletované 1,2 40 124,- 3 100,-

vápenec vJM druh č. 10, tř. v–vi 5600 UU-20-pl paletované 1,2 20 70,- 3 500,-

expediční místo
kunčice nad labem, košťany,  
dětmarovice

kód produktu balení t/paleta kg/pytel kč/pytel* kč/t*

vápnitý dolomit vJM druh č. 8, tř. v, druh B 5203 UU-40-pl paletované 1,2 40 135,- 3 375,-

vápnitý dolomit vJM druh č. 8, tř. v, druh B 5203 UU-20-pl paletované 1,2 20 73,- 3 650,-

expediční místo
kunčice nad labem

kód produktu balení kč/t*

vápenec vJM druh č. 10, tř. v–vi 5600 UU volně 1 380,-

Uhličitan vápenatý, 
vápenec vJM druh č. 7. tř. v–vi, druh B

5603 UU volně 1 252,-

vápenec - filer 5604 UU volně 1 380,-

expediční místo
vrchlabí

kód produktu balení kč/t*

vápnitý dolomit vJM druh č. 8, tř. v, druh B 5203 vv volně 1 500,-

vápnitý dolomit druh B (vJM druh č. 7, tř. v) 5202 vv volně 1 380,-

vápnitý dolomit filer 5204 vv volně 1 500,-

Stabilizují půdní strukturu 
a podporují lepší využití 
používaných umělých hnojiv.

vhodná i pro ekologické 
zemědělství.

Hnojiva na bázi vápence a dolomitu 
snižují kyselost půdy a podporují 
zdravou produkci ovoce a zeleniny.

ideální jako krmivo 
pro drůbež a ptactvo.vápenCe & doloMity

vápenCové drtě
expediční místo
kunčice nad labem, košťany,  
dětmarovice

kód produktu balení t/paleta kg/pytel kč/pytel* kč/t*

vápencová drť tříděná - grit frakce 1,6 – 4 mm 5505 UU-25-pl paletované 1,05 25 117,- 4 680,-



expediční místo
lom horní lánov

kód produktu balení prodej kč/t*

Hrubé kamenivo tř.v 5002 ll volně celoroční 752,-

Směs kameniva mimo normu lánov 5004 ll volně celoroční 752,-

vd drcený, hořečnatovápenaté hnojivo 5103 ll volně celoroční 850,-

dk, frakce 0/4 mm 5106 ll volně celoroční 845,-

Hdk frakce 2/5 mm 5114 ll volně celoroční 850,-

Hdk, frakce 4/8 mm 5120 ll volně celoroční 845,-

Hdk frakce 8/11 mm 5124 ll volně celoroční 840,-

Hdk, frakce 8/16 mm 5128 ll volně celoroční 820,-

Hdk frakce 11/22 mm 5109 ll volně celoroční 850,-

Hdk, frakce 16/32 mm 5129 ll volně celoroční 750,-

Směs drceného kameniva frakce 0/32 mm 5142 ll volně sezónní 660,-

kaMenivo – vápnitý doloMit

kaMenivo – vápeneC
expediční místo
kunčice nad labem

kód produktu balení prodej kč/t*

vápencová drť tříděná - grit frakce 1,6 – 4 mm 5505 UU volně celoroční 3 500,-

neupravený vápenec frakce 0/16 mm 5401 UU volně celoroční 500,-

Směsné kamenivo frakce 0/63 mm* 5404 ll volně sezónní 588,-

dolomitický vápenec, drcený* 5507 UU volně sezónní 1 064,-

expediční místo
lom černý důl

kód produktu balení kč/t*

Hrubé kamenivo 5403 rr volně 642,-

Štěrkodrť frakce 0/45 mm  
(mimo normu ČSn en)

5402 rr volně 632,-

kUnČiCe 
nad laBeM

Ceny jsou uvedeny bez dpH. 
* před odběrem si ověřte stav množství zboží na skladě.

krkonošské vápenky kunčice, a.s.  
kunčice nad labem č. p. 150 
543 71 kunčice nad labem
www.kvk.cz

infolinka

+ 420 800 158 527

kontakty
ObchOdní manažeři prO kamenivO

Petr homolka 
t: +420 739 384 550 
e: homolka.petr@kvk.cz / kamenivo@kvk.cz

radovan voda 
t: +420 602 479 423 
e: voda.radovan@cz.sika.com / kamenivo@kvk.cz

doprava
Zajišťujeme přepravu mletých vápenců  
a vápnitých dolomitů autocisternami  
o tonáži cca 30 tun. dále zprostředku- 
jeme přepravu drceného kameniva  
z našich kamenolomů v Horním lánově, 
Černém dole a provozu v kunčicích  
nad labem.

expediČní MíSto

kunčice  t: +420 499 455 212 
nad labem: t: +420 499 455 208 
vrchlabí: t: +420 737 202 178 

Černý důl: t: +420 737 202 173

Horní lánov: t: +420 499 455 462


