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Šafaříkova 21, 693 01 Hustopeče mail: prodejna@stolarskepotreby.cz
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So 9:00 - 11:00hod

Ceník CNC formátování plošného
materiálu a hranění (olepování ) dílců

- zpracování rozměrů optimalizačním programem
- CNC nářezové centrum Holzer

Formátování

1 - 10 tabulí optimalizace zdarma 49,- Kč/m2

10 a více tabulí optimalizace zdarma 44,- Kč/m2

sololit tl.3-5mm optimalizace zdarma 25,- Kč/m2

Přirážky a slevy

4 a méně dílců z 1tabule sleva 20%

25 a více dílců z 1tabule přirážka 25%

Formátování dílců do plošné míry 5m2 (nepočítáno na tabule)

m2 přírážka 100% (tj. 98,- Kč/m2)

manipulační řez 1ks na délku tabule (max. 3ks na tabuli) 60,- Kč/řez

- olepovačka hran Homag Brandt

Hranění PUR

PUR lepidlo nabízí voděodolný a termostálý spoj s vysokou pevností a minimální spárou mezi hranou a materiálem

hrana ABS tl.0,5-2mm do šířky 23mm 21,-Kč/bm

hrana ABS nad šířku 23mm 35,- Kč/bm

hrana lesklá tl.1mm do šířky 23mm 27,- Kč/bm

hrana lesklá tl.1mm nad šířku 23mm 39,- Kč/bm

olepení vlastní materiál přirážka k výše uvedeným položkám  10,- Kč/bm

hrana HPL umakart 40,- Kč/bm

ruční hranění obloukových tvarů (lepidlo chemoprén) 100,-Kč/bm

standartně hraníme voděodolným lepidlem PUR (barva transparent)

TUPL - plošné lepení

lepení dvou desek na výslednou tlouštku (např. 18+18mm) pomocí kontaktního lepidla

plošné lepení dvou desek 250,-Kč/m2

v ceně zahrnuto ořez nahrubo +20mm z každé strany, plošné lepení, ořez načisto

Doprava

při zakázce nad 20.000Kč bez DPH do vzdálenosti 30km (platí pro 1,5t hmotnosti) zdarma

zakázka do 20.000Kč bez DPH (platí pro 1,5t hmotnosti) 12,-Kč/km

cena formátování platí pro DTD surová, LTD laminovaná, sololity, MDF desky ve formátu cca.5m2

ceník formátování nestandartních rozměrů a materiálů (např.překližky, kompaktní desky) je individuální

formátování vlastního materiálu neprovádíme

ceník je platný od 1.1.2022, uvedené ceny jsou bez DPH, změny vyhrazeny


