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FORMÁTOVÁNÍ 
 --- skladem 250 dekorů LTD --- 

Množstevní sleva na formátování: 
1 – 9 desek – dle ceníku 

10 - 25 desek – sleva 10% 
25 a více desek – cena dohodou 

 

Specifikace operace Cena bez DPH poznámky 

Formátování 1-4 ks z desky 32,-/m2 Optimalizace zdarma 

Formátování 5 -19 ks z desky 39,-/m2 Optimalizace zdarma 

Formátování 20 a více ks 
z desky 

52,-/m2 Optimalizace zdarma 

Formátování EXPRES na 
počkání 

přirážka 50% Optimalizace zdarma 

Banánový efekt – příplatek za 
použití softwaru na eliminaci 
pnutí 

65,-formát  

Manipulační řez – oříznutí 
formátu pro převoz 

30,-/řez  

 

Formátování se provádí na moderním nářezové centrum zn. Schelling FH4 
- Řezné rozměry 4300*4300mm 

- Maximálni prořez 105mm 
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OLEPOVÁNÍ  LEPIDLEM PUR – nová dimenze v 
olepování 

Specifikace operace Cena bez DPH poznámky 
Tloušťka materiálu do 22mm 17,-/bm  

Tloušťka materiálu nad 22mm 26,-/bm Nevztahuje se na 
pracovní desky 

Příplatek za použití bílého 
lepidla na bílé a světlé dekory 

Bez příplatku  

Olepování hran pracovních 
desek 

42,-/bm  

Olepování nákližky  - max.do 
tloušťky 15mm 

33,-/bm Tloušťka materiálu 
do 22mm 

Olepování nákližky – max. do 
tloušťky 15mm 

45,-/bm Tloušťka materiálu 
nad 22mm 

 

Olepování je prováděno na moderním olepovácí stroji OTT model TORNADO 

PLUS  

- Výhody- voděodolný spoj, 

minimální lepená spára, vyšší 

pevnost spoje, čisté olepení bez 

lepidla, perfektní olepení 

u materiálu s vysokým leskem 

Maximální výška materiálu  - 60mm     
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CNC obrábění materiálu – tvarové frézování, 
drážkování, vrtání – 4,5 osé CNC 

Specifikace operace Cena bez DPH poznámky 
Vrtání otvorů pro nábytkové 
závěsy 

10,-/ks  

Frézování drážky, falce 12,-/bm  

Frézování spoje na pracovní 
desku do šířky PD 600mm 

450,-/ks 1*spoj + 2* otvory na 
stažení šrouby 

Frézování spoje na pracovní 
desku nad šířku PD 600mm 

550,-/ks 1*spoj + 3* otvory na 
stažení šrouby 

Ostatní služby na CNC dle přání 
zákazníka – tvarové frézování 
atd. 

Cena dohodou Tvarové dílce jsme 
schopni i olepit – 
viz. ostatní služby 

 

CNC obrábění materiálu pomocí CNC obráběcího centra WEEKE Venture 108M 

- 4,5 osé obráběcí centrum 

- Maximální obrobitelná velikost– délka – 3130mm, šířka – 1250mm, výška 100mm 

 

 

https://www.hobbycentrum-krejci.cz/img/3/111.png
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Ostatní služby související s výrobou přířezů 

Specifikace operace Cena bez DPH poznámky 
Plošné lepení LTD  - tzv. TUPL 150,-/m2 Lepidlo PUR, Hranifix 

Tvarové olepování do tloušťky 
materiálu 22mm 

90,-/bm Lepidlo EVA 

Tvarové olepování nad tloušťky 
materiálu 22mm 

120,-/bm Lepidlo EVA 

Ořez ABS hrany z bloků 20,-/bm  

Balní zakázky – protiprachové 60,-/zak Vlastní doprava 

Balní zakázky k přepravě naším 
rozvozem 

90,-/zak Firemní rozvoz 

Paleta vratná - záloha 200,-/ks  

Doprava přířezů pravidelnými 
rozvozy firmy Hobby centrum 
Krejčí 

Cena dohodou Vlastní vozový 
park 

 

Olepování je prováděn tvarovou olepovačkou FESTOOL CONTURA 

65 plus  

Technické parametry      

- Výška hrany 18-65 mm 
- Tloušťka hrany 0,5-3,0 mm 
- Vnitřní poloměr > 50 

-                                                                                                         


