CENNÍK PRE FORMÁTOVANIE A OLEPOVANIE HRÁN
PLATNÝ OD 1. AUGUSTA 2022
FORMÁTOVANIE – VEĽKOPLOŠNÉHO MATERIÁLU
Typ veľkoplošného materiálu
DTD surové, laminované , dýhované / MDF
surové, laminované , dýhované / HDF /
preglejky / laťovky / OSB
Uhlové formátovanie

do hr. 19 mm

od hr. 20 mm

0,69 €/m bez DPH

0,79 €/m bez DPH

30,8 €/hod. bez DPH

39,6 €/hod. bez DPH

OLEPOVANIE HRÁN – VEĽKOPLOŠNÉHO MATERIÁLU
Šírka hrany

Cena olepovania (bez hrany)

do 23 mm

0,77 €/m bez DPH

od 24 do 35 mm

0,93 €/m bez DPH

nad 36 mm

1,08 €/m bez DPH

FORMÁTOVANIE A OLEPOVANIE HRÁN – PRACOVNÉ A STOLOVÉ DOSKY
Pracovná doska – 2x rezanie na čistú mieru + olepenie hrany páskou

14,00 €/ks bez DPH

Stolová doska – 2x rezanie na čistú mieru + olepenie hrany páskou

19,00 €/ks bez DPH

Pracovná doska – 2x rezanie na čistú mieru

7,00 €/ks bez DPH

Stolová doska – 2x rezanie na čistú mieru

12,00 €/ks bez DPH

Ručné skrátenie pracovnej dosky alebo stolového platu

2,00 €/ks bez DPH

Zdvojovanie (pevné zlepenie 2 vrstiev dosky)

2

10,00 €/m bez DPH

Štandardný termín dodania je do 7 pracovných dní od zadania objednávky, ak je materiál skladom.

UPOZORNENIE
- konečné rozmery dielcov uvádzajte v mm vrátane hrúbky hrany
- minimálny rozmer pre 4-stranné olepenie je 250x250 mm; minimálna šírka pre 2-stranné olepenie je 80 mm
- pri poreze pílou je potrebné počítať s 5 mm reznou špárou na každý rez
- pre orezanie na základný formát, resp. vyuhlovanie je potrebné orezanie min. 10-15 mm/hrana formátu
- balenie zákazky: 6,00 €/paleta bez DPH + 10,00 €/ ks bez DPH paleta
- zvyšky dosky sú priložené k zákazke, resp. neodobrané zvyšky materiálov skladujeme po dobu max. 3 dní. Po
tomto termíne budú zvyšky posunuté k likvidácii!
- pri neodobratí objednaného tovaru do 3 dní od požadovaného termínu vyhotovenia objednávky budeme
účtovať náklady na skladovanie 3 €/ objednávku bez DPH

PRÍPLATKY*
- pri ručnom spracovaní písomnej objednávky účtujeme paušálne 6,00 € bez DPH/ strana A4 (platí pri počte
položiek do 20 ks) alebo pri zadaní objednávky cez porezové schémy (OPTIMIK, Pro 100, ručne
nakreslené a pod.)
- zmena a úprava už zaslanej a spracovanej objednávky 6 € bez DPH
- pri poreze alebo olepovaní zvyškov účtujeme paušálne poplatok za spracovanie 6 € bez DPH
- pri rezaní a olepovaní vlastného materiálu je prirážka 50 % na vyššie uvedené ceny
- dodávka do 24 hod: prirážka 50 % na vyššie uvedené ceny**
- dodávka na počkanie: prirážka 100 % na vyššie uvedené ceny**
* Na príplatky sa už nevzťahujú zákaznícke zľavy.
** Vyššie uvedené termíny dodávok sú možné iba po dohode v závislosti od vyťaženia výroby a rozsahu zákazky.

PRÍJEM OBJEDNÁVOK
- objednávky z dôvodov zaručenia správnosti zadávania a urýchlenia dodacej lehoty doporučujeme vždy zasielať
v elektronickej podobe na vyplnenom formulári “Obj.formulár – formátovanie a olepovanie LITMAR“, resp.
priamo vyplniť na webstránke www.porez.litmar.sk
Objednávky zasielajte na e-mail porez@litmar.sk , resp.telefonicky na 0948 735 356

LITMAR, s.r.o.
Košická 8566
080 01 Prešov
E-mail: porez@litmar.sk
http://www.porez.litmar.sk
Mobil: 0948 735 356

PREVÁDZKOVÁ DOBA
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:00 – 12.00
7:00 – 12.00
7:00 – 12.00
7:00 – 12.00
7:00 – 12.00

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 15.00

