ZNAČKY KLADNO s.r.o.
* Plexisklo * polykarbonát * technologie pro zpracování plastů *

NEROZBITNÉ DESKY
Ceník polyesterových desek ´VIVAK´
platný od 01.04.2011
druh materiálu

cena Kč/deska
1250 x 2050 mm
odběr 3 a více desek

cena Kč/deska
1250 x 2050 mm
odběr 1-2 desky

cena Kč/m2

čirý 0,5 mm

335,-

383,-

---

čirý 0,75 mm*

480,-

554,-

---

čirý 1 mm

612,-

779,-

---

čirý 1,5 mm*

877,-

1.004,-

---

čirý 2 mm

1.170,-

1.333,-

578,-

čirý 3 mm

1.754,-

2.004,-

869,-

čirý 4 mm*

2.333,-

2.671,-

---

čirý 5 mm

3.060,-

3.337,-

1.447,-

čirý 6 mm*

3.500,-

4.004,-

---

čirý 8 mm

4.899,-

5.337,-

2.314,-

odběr méně než 1 deska

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH 20%
FORMÁT DESEK:
1250 x 2050 mm – síla 0,5 až 8 mm, 2050 x 3050 mm – síla 2 až 8 mm
Formátování desek:
30,- Kč/bm řezu
Materiál označený hvězdičkou není standardně skladem. Dodací lhůta cca 3-5 dní.
Tabule VIVAK se vyrábí z materiálu PET-G. Nabízejí mimořádné tepelně tvářecí možnosti a zůstávají průhledné i při zahřátí.
Tabule VIVAK se vyznačují extrémní rázovou pevností a to i při teplotách pod bodem mrazu. Tato vlastnost umožňuje vedle
konvenčních obráběcích postupů jako je řezání, vrtání, broušení a stříhání rovněž ražení, obrážení, děrování, ohýbání za studena,
lisování, nýtování apod. Vysoká rázová pevnost zaručuje navíc zmenšení možných ztrát poškozením hotových výrobků při
transportu.
Průhledné tabule VIVAK jsou vyráběny ze surovin vhodných pro styk s potravinami. Vyhovují předpisům Správy pro kontrolu
potravin a léčiv a direktivám Evropské komise. Tabule mohou být sterilizovány pomocí ethylenoxidu nebo záření gama.
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