
Třebotovice 2431

tel: 724 288 701

e-mail: volf.pila@seznam.cz

formátování

olepování hran

frézování a vrtání na CNC
Maloobchodní ceník pro zákazníky

formátování HOLZHER CUT 85

desky do tloušťky 25 mm cena Kč / m2 bez DPH

zakázka do 3 ks desek 51,- kč

zakázka nad 3 ks desek 38,- kč

HDF lakovaná 3 mm 32,- kč

31 a více dílců z desky - navýšení se týká jen konkrétní desky navýšení o 25 %

lesklé materiály - Grena gloss, Thermopal apod. ( silné lamináty ) 99,- kč

Na zakázky většího rozsahu stanovujeme individuální ceny.

Minimální cena za řezání je 100,- Kč na každou zakázku.

Pro formátování je využit optimalizační program CUTPLAN.

Zadávání nářezových plánů je zahrnuto v ceně formátování.

olepování PUR OTT Tornado+
cena Kč / bm bez DPH

síla materiálu do 20 mm - platí pro sílu ABS od 0,4 do 2 mm !! 18,- kč

síla materiálu nad 20 mm - platí pro sílu ABS od 0,4 do 2 mm !! 20,- kč

Pracovní deska šíře 600 mm, tl. 28 i 38 mm - HPL i ABS hrana 44,- kč

Pracovní deska šíře 800 - 920 mm, tl. 28 i 38 mm - HPL i ABS hrana 49,- kč / hrana

Platí pro hrany pracovních desek do délky 3,4 m. Nad tuto délku, ručně lepeno, 120,- Kč / hranu.

Olepování pracovních desek po "dlouhých" stranách - HPL i ABS hranou 44,- kč / bm

Ořezávání ABS hran - přizpůsobení tloušťce dílce   3,- kč / bm

Standardně lepeno transparentním PUR lepidlem. Jiná barva lepidla je možná dle dohody.

Vysoká odolnost spoje proti teplotě i vlhkosti !

tuplování - kontaktním lepidlem 260 kč / m2

účtuje se podle čisté plochy tuplu , ořez na čistý rozměr je v ceně

frézování a vrtání na CNC - PRO-MASTER 7123 HOLZHER

cena za 1 hodinu práce stroje a programování 880,- kč

frézování pravoúhlých otvorů pro varnou desku nebo dřez 150,- kč / otvor

vyvrtání otvoru pro pant   25,- kč / otvor

zpracování pracovních desek

řezání desky ( cena za 1řez )   55,- kč

rohový spoj 90° ( zámek a frézování pro 2 spojovací šrouby) 235,- kč

roh na 45° 560,- kč

roh na 45° se stupínkem 680,- kč

roh na 45° - nastavení rohového dílu v rovině s PD ( v ploše ) 790,- kč

frézování atypických tvarů a materiálů bude naceněno individuálně

pracovní desky zpracujeme pouze na základě nákresu s rozměry podepsaném zákazníkem

balení zakázky 90,- kč / paleta

NÁŘEZOVÉ  CENTRUM

Maloobchodní ceník platný od 12.06.2017


