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maloodběr  stálí       Změna cen vyhrazena !

název + popis manipulace jedn. MOC II III IV V

vč. DPH bez DPH

Stolní pily řezání : na pruhy*  LTD, DTD, DVD do 18mm řez 24,2 17,0 16,0 15,5 15,0

na pruhy*  LTD nad 18mm řez 26,6 22,0 22,0 22,0 22,0

PD 28-38mm, PSN, zástěny řez 36,3 30,0 30,0 30,0 30,0

na přesné formáty, na dílce deska 363,0 280,0 280,0 280,0 280,0

*cena je stanovena na měr.jednotku na jeden řez/ jeden dílec. Platí i pro CNC stroje!

je prováděno i na počkání!  A podle možností, tj. počtu zákázek, zákazníků apod.

Příprava : zhotovení nářezových  plánů ks 181,5 150,0 150,0 150,0 150,0

Přirážky : podlimitní - při formátování do 3 ks desek vč. deska 30,3 25,0 25,0 25,0 25,0

zvýšená náročnost*   ( na 1 zakázce) ks 145,2 120,0 120,0 120,0 120,0

vyhotovení cenové nabídky** ks 181,5 150,0 150,0 150,0 150,0

* řezání např. malinkých či nadměrně velkých kusů, popř. i tloušťky nad 18mm.

** cen. nabídka je účtována předem, ale bude odečtena při realizaci z konečné částky.

Skladování nad 48 hod. a pouze do 30 dnů* den 18,2 15,0 15,0 15,0 15,0

* Platí pro nevyzvednuté zakázky nad dohodnutý termín! Do 48 hod. je skladování zdarma !

vydání zboží na paletě EUR*, platí na všechny zakázky ks 181,5 150,0 150,0 150,0 150,0

CASADEI řezání : na pruhy*; platí i pro vlastní desky řez 36,3 25,0 20,0 20,0 20,0

HOLZMA 250 na přesné formáty - z 1 desky/zbytek dílec 121,0 100,0 100,0 100,0 100,0

na přesné formáty*- Hod.zúčt.sazbou HZS 1179,8 950,0 930,0 900,0 880,0

na přesné formáty, na dílce** deska 423,5 300,0 280,0 280,0 280,0

* např. malé či velké kusy, popř. jiné tloušťky, kde je zvýšená časovost, popř. účast dalších pracovníků!

** cena je stanovena za jednu jednotku materiálu/deska tl. 18mm a použitého stroje CNC.

řezání : a) je prováděno a účtováno jen na 1 zakázku!  Tzn., že zakázky neslučujeme!

b) na počkání či Expres,  lze jen podle možností,  tj. počtu přechozích smluvních zákázek

Příprava : zhotovení nářezových  plánů ks 181,5 150,0 150,0 150,0 150,0

vyhotovení cenové nabídky** ks 181,5 150,0 150,0 150,0 150,0

** cen. nabídka je účtována předem, ale bude odečtena při realizaci z konečné částky.

Přirážky : podlimitní - při formátování do 3 ks desek vč. deska 30,3 25,0 25,0 25,0 25,0

zvýšená náročnost zakázky * % 60,5 50,0 50,0 50,0 50,0

* např. malé či velké kusy, popř. velké tloušťky, kde je zapotřebí účast dalších pracovníků!

EXPRES zakázky do 24 hod. set 181,5 150,0 150,0 150,0 150,0

Skladování nad daný Termín+5PD,  a jen na 30 dní!* den 18,2 15,0 15,0 15,0 15,0

*Nevyzvednete-li si zakázku v dohodnutém T.+5prac. dnů, vyúčtujeme Vám zvýšené skladné!

vydání zboží na paletě EUR*** ks 181,5 150,0 150,0 150,0 150,0

Zákázky nad 15 ks desek účtujeme v PC5.   Velkoobjemové zakázky, nad 100ks  - individuální kalkulace!

Základní ceny jsou kalkulovány za formátování  DTD - LTD tl. 16 - 18 mm, od 4 do 15 kusů desek vč.

Zálohu na zakázku vybíráme ve 100%ní výši ceny materiálu, manipulace je doplácena při převzetí zakázky.

Pozn.: V manipulačních cenách = naskladnění,nakládka, opracování, balení, uskladnění 48 hodin, likvidace odpadu!

Uskladnění zbytků je max. 30 kalend. dní, po překročení budou veškeré zůstatkové zbytky dány do likvidace.

Zakázka vyskladňovaná po daném T: , bude vydána teprve po zaplacení skladného a celkové manipulace.

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

CENÍK  řezání  -  stolní pily; CNC pily - Casadei; Holzma 250

          CENÍK  řezání  -  PILA CASADEI CNC;  HOLZMA 250


