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Ceník balení nerezových materiálů :
Balení dlouhých materiálů : - kulatiny, trubky, jekle, čtyřhrany, šestihrany, profily, příruby atd.
Standard
Standard plus
Extra
Hliník

60 Kč/balík
90 Kč/balík
110 Kč/balík
160 Kč/balík

Balení plechů na paletách:
Paleta standard M, S, V
Paleta atypická
Paleta hliník

90Kč/paleta
110 Kč/paleta
160 Kč/paleta

Kusové zásilky ( kolena, T kusy, šroubení, mufny ):
Příruby, kusové přířezy atd.:
Speciální balení:

70 Kč/ks (krabice)
paleta 200 Kč

dle dohody

Ceny palet :
standard M , S, V (1000 x 2000 ; 1250 x 2500 ; 1500 x 3000 mm) 500,- Kč/ks
eur paleta 500,- Kč/ks
Atypická (2000x4000; 2000x6000) 1000,- Kč/ks
Krácení dlouhých materiálu flexou : jekly, profily,trubky, pasoviny
řez uhlovou bruskou
30 Kč/řez
- do strany 60mm
60 Kč/řez
- strana větší než 60mm
Balení dlouhých materiálů ( jekly, trubky, tyče a ostatní profily):
- Standard - základní běžné balení - materiály po více druzích zabalené do jednoho balíku páskou..
- Standard plus – materiály zabalené po více druzích oddělené od sebe po jednotlivých položkách,
které jsou jednotlivě stažené páskou a následně zabalené do jednoho balíku
- Extra - materiály zabalené po jednotlivých druzích (tyče kruhové, tyče ploché, trubky atd.) oddělené
od sebe po jednotlivých položkách, které jsou stažené páskou zabalené do jednoho balíku. Celý balík
je obalen do průtažné fólie.
Balení plechů na paletách :
- plechy budou standardně baleny na paletách, kdy se účtuje paleta a balení. Jednotlivé ceny palet
jsou uvedené v ceníku. Ceny se liší dle rozměru palety.
Kusové zásilky:
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- zboží baleno do kartonových krabic nebo jiných obalů.
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