
Ceny jsou platné od 8. 11. 2021 do vydání nového ceníku.    (verze 11/2021)

CENÍK   SLUŽEB
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %

Podle následujícího ceníku počítáme úpravy veškerých materiálů.
Veškeré úpravy materiálů provádíme podle množství a dohody do

následujícího dne až do týdne. 
Okamžité krácení pro účely převozu si zajistěte sami,

poskytneme pouze zásuvku 230V.

Název - popis Základní cena  + cena za řez, metr a podobně

Krácení na hrubé délky –  pouze na objednávku 10,- Kč      5,- Kč / řez

Krácení na přesné délky – rovný kolmý řez 15,- Kč    10,- Kč / řez

Krácení na přesné délky – šikmý řez 20,- Kč    12,- Kč / řez

Krácení na přesné délky – dva šikmé řezy do špice 20,- Kč    15,- Kč / špici

Krácení na přesné délky – zkrácení a zakulacení do oblouku 50,- Kč    18,- Kč / oblouk

Řezání podélné – do tloušťky 70 mm 20,- Kč    10,- Kč / metr

Řezání podélné – nad tloušťku 70 mm 40,- Kč    20,- Kč / metr

Hoblování – z jedné strany 20,- Kč    10,- Kč / metr

Hoblování – ze čtyř stran na přesně zadané rozměry 25,- Kč    28,- Kč / metr

Frézování 80,- Kč    12,- Kč / metr

Broušení (do šíře 30 cm) 20,- Kč    20,- Kč / metr

Vyvrtání otvoru – do průměru 10 mm 30,- Kč    10,- Kč / otvor

Vyvrtání otvoru – od průměru 12 mm do průměru 15 mm  40,- Kč    12,- Kč / otvor

Vyvrtání otvoru – od průměru 16 mm do průměru 35 mm 50,- Kč    18,- Kč / otvor

Vyvrtání otvoru – nad 36 mm 100,- Kč    30,- Kč / otvor

Vyříznutí jakýchkoliv otvorů a tvarů přímočarou pilou 100,- Kč    80,- Kč / metr řezu

Formátování deskových materiálů – spárovky, DTD, PDP apod. 50,- Kč    20,- Kč / řez

Úprava násady a nasazení násady na nářadí --------------  100,- Kč / kus

Ostatní výše neuvedené truhlářské práce --------------    15,- Kč / minuta

Příplatek za úpravy donesených materiálů (u  nás nezakoupených) --------------     + 30 %

Zakázky a informace:    - Na statečku -    Radek Rychecký

Okřínek 71, 290 01 Poděbrady
mobil: 603 51 67 09, tel.: 325 65 33 90

e-mail: info@nastatecku.cz ,               www.nastatecku.cz

Otevírací doba
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
8:00 – 12:00,   13:30 – 16:00

středa 13:30 – 16:00 
sobota  9:00 – 11:00


