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CENÍK MANIPULAČNÍCH PRACÍ  Rok 2015
Vážení zákazníci, v tomto ceníku, najdete zpoplatněné úkony, které nejsou zahrnuty do cen za zboží

      a jejich uhrazení je vyúčtováno v případě, že tyto budou vyžadovány a provedeny. Budeme-li moci tyto

      ihned vykonat, rádi vám vyhovíme. V případě, že jsou práce termínovány, žádáme finanční zálohu

      v min. výši 80%. Doplatek, je doúčtován až při převzetí zakázky. Děkujeme za pochopení. 

Ceny jsou platí pro všechny zákazníky. m.j. bez DPH s DPH 21% 1,21 Kč   

ruční manipulace: popis úkonu

jednorázové poplatky: rozmotávání hran tl. 0,5mm /22-42 ks 7,50 9,1 dle požadavku

rozmotávání hran tl.  2-3mm /22-42 ks 15,0 18,2

rozmotávání PE + PVC folií ks 15,0 18,2

ADMINISTRATIVNÍ PRÁCE)* ks 50,0 60,5

 * storna, opisy dokladů, dohledání arch. materiálů, výměna zboží aj. práce mající jiný charakter než obchodní styk!

prodej folií : strech - bublin. fo./za 1 várku ks 15,0 18,2

 *( zabalení řezaného, hraněného či jinak upraveného zboží do streč.či bublin. fólie vč. zalepení páskou = 1 balení !)

manipulace na pilách - tzn. nařezání dílů dle požadavků zákazníka dle požadavku

za každý řez na : LTD, DVD, DTD, do  18mm řez 15,0 18,2

LTD nad 18mm řez 20,0 24,2

PD 28-38 mm; Parapetů, zástěn řez 24,0 29,0

úhlové řezání všech materiálů řez 50,0 60,5 novinka !

řez.palubek, stř. latí, hranolů, dřeva řez 30,0 36,3

řezání PDPVSh+p  od 4-30mm řez 33,0 39,9

Nařežeme Vám i Vaše vlastní zboží, ceny dle našeho manipulačního ceníku. 

manipulace na VZV - vysokozvižných vozících účtuje se podle

jednorázový poplatek převoz zboží na skladě ks 25,0 30,3 časové spotřeby:

časový poplatek HZS -  VZV na 2,5 tuny, účt.po 10min. hod. 600,0 726,0  121,- Kč/ 10min.

časový poplatek HZS -  VZV na 4 tuny hod. 700,0 847,0 141,20 Kč/ 10min.

* čas použití VZV se počítá od vyjetí k výkonu až ukončení opět na stanovišti VZV,  HZS = hodinová zúčtovací sazba

manipulace s:  a) PD tl. 28 - 38mm   b) ručním el. nářadím   c) se dřezem   d) zástěnou   e) montážní práce

jednorázové poplatky: vyříznutí otvoru na baterii ks 60,0 72,6 dle požadavku

osazení dřezu do KD ks 50,0 60,5

výřez na dřez bez odkapu ks 320,0 387,2

výřez na dřez s odkapem ks 390,0 471,9

zhotovení r.zámku/ r.dílce/ r. stupínku ks 450,0 544,5

řezání zástěny vč. Otvorů ks 150,0 181,5

vyvrtání otvoru do dřezu ks 100,0 121,0

montáž: PD do kuch. linek bm 300,0 363,0

Zástěn do kuch. linek bm 125,0 151,3 novinka !

Kuch. Linek ; vest.skříní ; soliterů bm 1000,0 1210,0 novinka !

zaměření: dveří ks 50,0 60,5

jednorázové poplatky: PP, K.Linky, V.Skříně, obklady,schody HZS 220,0 266,2

půdní vestavby, krovy HZS 250,0 302,5

Zaměření interiéru HZS 185,0 223,9

zhotovení: nářezových plánů* ks 50,0 60,5

výkresu v 3D* ks 150,0 181,5

cenové nabídky, rozpočtu, kalkulace* ks 150,0 181,5

vícepráce: práce dohodou, úklid, přesun hmot, aj. HZS 500,0 605,0 novinka !

Příplatky* za : balné tyčí, lišt, aj. zboží nad 2m. bal. 80,0 96,8 novinka !

kusový servis - PD, LTD po ks, apod. ks 150,0 181,5 novinka !

recyklační poplatek / za el.spotřebiče ks 8,3 10,0 novinka !

 * Upozornění : odmotání ABS / atypické zakázky HZS 90,0 108,9 novinka !

  jde přeúčtování poplatků našich dodavatelů, kteří tyto úkony účtují navíc k objednanému zboží. 

Poplatek za : dodatečné změny při realizaci zakázek* ks 150,0 181,5

*jakákoli hlášená změna zákazníkem je dána náročností úkonů, které je nutno provést!  Cena platí pouze za 1 změnu!

Kontakt       Most      -  476 127 551,  fax 476 127 553, GSM : 739 20 30 41 e-mail : most@albakmen.cz

                  Odřepsy -  325 653 192,  fax 325 653 171, GSM : 739 20 30 42 e-mail : odrepsy@albakmen.cz

  Obchodní ředitel Ing. Tomáš Bek - 731 443 466, e-mail : tomas.bek@albakmen.cz

   web : www.albakmen.cz
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