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Dřevařské materiály pro truhláře, podlaháře, stavebníky a kutily.

Neregistrovaný zákazník
CENÍK FORMÁTOVÁNÍ A OLEPOVÁNÍ
platný od 20.10.2015
Formátování - velkoplošná pila HOLZMA HPP230/31/31
Typ plošného materiálu
DTD surové - laminované - dýhované, MDF surové - laminované dýhované, HDF, překližky, laťovky, spárovky, OSB
LDTD lesklé povrchy

tloušťky materiálů
do tl.19 mm
od tl. 20 mm
16,- Kč

18,50 Kč

18,50 Kč

20,50 Kč

Kompaktní - kompozitové materiály, spárovky z tvrdého dřeva
43,- Kč
Cena je uvedena v Kč/bm řezu. Na uvedené ceny se nevztahují žádné zákaznické rabaty.
Minimální cena formátování je 100,- Kč na každou zakázku.

Pro formátování je využit optimalizační program Cut Rite Practive, který spočítá počet desek
a délku hrany, která je potřeba pro danou zakázku.
Ruční zpracování písemné objednávky 8,- Kč/řádek
Formátování malých dílců :
Pokud je rozměr dílce menší než 250 mm, musí být zadán ve sdruženém formátu, z důvodu dodržení pravoúhlosti
dílce. V tomto formátu se dílec příčně olepí a následně rozřeže na šířku a podélně olepí. Minimální rozměr, kdy
zaručujeme správné olepení je 250x250 mm.

Olepení hran BRANDT KDN220C
hrana, druh, tloušťka
melaminová (papír) + ABS 0,5 mm
ABS 1 - 2 mm vč. dýhovaná 0,6 mm
dýhovaná vrstvená 2,1 mm, akrylová,
3D hrana, ručně dočišťované hrany hluboký pór, vys. lesky, kovolaminát

do 23 mm
12,10 Kč/bm
14,60 Kč/bm

šířka
nad 23 mm
18,20 Kč/ bm
20,60 Kč/bm

21,80 Kč/bm

32,- Kč/bm

Minimální cena za olepení je 100,- Kč na každou zakázku.
V ceně olepování není započtena cena hrany.

Zpracování pracovních desek
řezání desky (cena za 1 řez)
0
rohový spoj 90 (zámek a frézování pro 2 spojovací šrouby)
roh na 450
cena za otvor na 1 nábytkový závěs

85,- Kč
285,- Kč
540,30,- Kč
Frézování otvorů pro dřezy, varné desky atd. je dle standardní sazby 268,- Kč za každých započatých 15 minut
Pracovní desky zpracujeme pouze na základě nákresu s rozměry, který je podepsaný zákazníkem.
Podkladová deska nebo vratná paleta : vratná záloha 350,- Kč/ks. Paletování a balení zakázky 180,- Kč/1 paleta.

Řezání a olepování vlastního materiálu - přirážka 50%.
Záloha na zakázku, prořez :
Evidovaní a platící zákazníci, na základě písemné objednávky, v rámci fakturačního limitu - bez zálohy.
Neevidovaní zákazníci : záloha cca v ceně rozřezaných desek. Nutný prořez je stanoven na základě optimalizačního
programu, zbytky desky jsou přiloženy k zakázce.
Příjem objednávek, dodací lhůta :
Objednávka bude přijata pouze na vyplněném formuláři Intemo s.r.o. formátování, nejlépe v elektronické
podobě (e-mailem), z důvodu zaručení správnosti zadání a urychlení dodací lhůty. Ručně zpracované
objednávky : 8,- Kč/řádek. E-mail pro objednávky : intemo@intemo.cz, tel. 777210240, 384326372

Dodací lhůta - do 10 pracovních dnů od obdržení objednávky, popř. po dohodě.
Doprava naformátovaných dílců - individuálně dle dohody.
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

