Cenník prepracovania materiálu
Rebrovanie ‐ 30/eur / t. bez DPH
Výroba KARI SIETÍ – 60/eur/t.
Rebrovanie + výroba KARI SIETÍ – 80 / eur / t.
Delenie na dĺžku ‐ 30/ eur / t.
Rebrovanie a delenie na dĺžku – 50 / eur/ t.
Prepracovanie hladkého drôtu ‐ 25/eur/ t.

1.
‐

Rebrovanie – 30/ eur/ t. bez DPH
cena za prepracovanie z hladkého drôtu na rebrovaný drôt BSt 500 A vo zvitku, vnútorný priemer zvitku
500 alebo 600 mm, materiál prepáskovaný cyklopáskou 4x, označený štítkom

‐

Výroba KARI SIETÍ – 60/eur/ t.
cena za prepracovanie z rebrovaných zvitkov drôtu BSt 500 A, výroba štandardných KARI SIETÍ,
balených do balíkov max. 50 ks, prepáskovanie cyklopáskou minimálne 4x, označené štítkom

2.

3.
‐

4.

Rebrovanie + výroba KARI SIETÍ – 80 / eur / t.
cena sa rozumie na prepracovanie v kombinácii podľa bodov 1 a 2

‐

Delenie na dĺžku 30/ eur/ t.
cena za prepracovanie materiálu na dĺžku, nadelenie materiálu zo zvitku narebrovaného drôtu na
požadovanú dĺžku, prepáskovanie cyklopáskou minimálne 2x

‐

Rebrovanie a delenie na dĺžku – 50 / eur/ t.
cena za narebrovanie hladkého drôtu a následne nadelenie materiálu zo zvitku narebrovaného drôtu
na požadovanú dĺžku, prepáskovanie cyklopáskou minimálne 2x

5.

6.
‐

Prepracovanie hladkého drôtu ‐ 25/eur/ t.
cena za prepracovanie hladkého drôtu, voľne navinutých v kotúčoch, následne zbavených okují
a navinuté do zvitkov s vnútorným priemerom 500 alebo 600 mm, 4x prepáskované cyklopáskou. Tento
materiál sa dá prípadne upraviť v priemere hrúbky

Vstupný materiál :
‐
‐
‐

SAE 1006 – 1008 hladký drôt
BSt 500 A narebrovaný drôt vo zvitkoch valcovaný za studena
po dohode je možné prepracovať aj materiál valcovaný za tepla

Ceny za prepracovanie materiálu je možné dohodnúť individuálne v prípade, že sa jedná o dlhodobejšiu
spoluprácu pri väčšom množstve. CENNÍK platný na 5 ‐ 10 týždeň 2014, základná sieť rozmer 2x3m.
Uvedené ceny sú bez DPH . Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny.

