Ceníky prací
Tryskání - Pískování - Práškové lakování - Zinkování za studena - Povrchová úprava

Ceník Tryskání kovů
Tryskání Sa - lehké tryskání

20 - 150 Kč/m²

Tryskání Sal - důkladné tryskání povrchu

150 - 180 Kč/m²

Tryskání Sa2 - velmi důkladné tryskání povrchu
se stopami stinování po nečistotách

180 - 200 Kč/m²

Tryskání Sa3 - tryskání do jednotného kovového vzhledu

200 - 250 Kč/m²

Tryskání v tryskací komoře

750 Kč/1 hod*

* Ceny uvedeny bez DPH. Ceny jsou pouze orientační, přesnou cenu Vám sdělíme dle Vaší poptávky.
Tryskáme díly do váhy 60Kg a rozmněru 2,5m x 1,50m v tryskací komoře. Provádíme jemné tryskání veteránů.
Ceny tryskání složitých dílů na kalkulaci.

Tryskání kovových dilů se označuje značkou Sa pro typ povrchové úpravy.
Tryskánim odstraníme staré nátěry, rez, oxidaci a jiné nečistoty.
V ceně tryskání za hodinu je abrazivo a práce.

Ceník Tryskání Disků
Plechový disky

Hliníkový disk

disk 13"

od 250 Kč/kus* dle Sa

disk 13"

od 300 Kč/kus* dle Sa

disk 14"

od 300 Kč/kus* dle Sa

disk 14"

od 350 Kč/kus* dle Sa

disk 15"

od 350 Kč/kus* dle Sa

disk 15"

od 400 Kč/kus* dle Sa

disk 17"

od 400 Kč/kus* dle Sa

disk 17"

od 450 Kč/kus* dle Sa

disk 19"

od 450 Kč/kus* dle Sa

disk 19"

od 500 Kč/kus* dle Sa

disk 21"

a výše dle kalkulace a Sa

disk 21"

od 550 Kč/kus* dle Sa

* Ceny uvedeny bez DPH. Ceny jsou pouze orientační, dle stavu - koroze, síly nátěru a další.
Přesnou cenu Vám sdělíme dle Vaší poptávky.

Používáme šetrné abraziva pro co nejmenší úběr materiálu.
Použité abrazivo:
Garnet 30/60 mesh, Garnet 80 mesh pro kovy, Garnet 120 - 220 mesh pro hliníkové disky,
soda, balotina
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Pískování - Tryskání dřeva (restaurování nábytku)
Měkké dřevo

Tvrdé dřevo

120 - 180 Kč/m²* dle složitosti výrobku
(Ploché dřevo - obklady, dřevostavby)

140 - 200 Kč/m²* dle složitosti výrobku
(Ploché dřevo - obklady, dřevostavby)

židle: 150 - 210 Kč/ks*
dle složitosti výrobku

židle: 150 - 210 Kč/ks*
dle složitosti výrobku

stůl: 300 - 400 Kč/ks*
dle složitosti výrobku

stůl: 300 - 400 Kč/ks*
dle složitosti výrobku

Sochy a jiné dopňky zahrad dle kalkulace

Sochy a jiné dopňky zahrad dle kalkulace

Mobilní tryskání u zákazníka

1000 Kč/1 hod*

* Ceny uvedeny bez DPH. Ceny jsou pouze orientační, přesnou cenu Vám sdělíme dle Vaší poptávky.

Nemusíte vyhazovat nábytek z masívu, pomůžeme Vám z jeho restaurováním.
Používáme šetrné abraziva pro co nejmenší úběr materiálu. Očistíme z dřevěných povrchů barvy,
laky, usazeniny a připravíme podklad pro nové nátěry. Po čištění je povrch ve struktuře dřeva,
jako by nebyl nikdy natřen.
Použité abrazivo:
Garnet 80 - 220 mesh pro tvrdé dřevo, Garnet 120 - 220 mesh pro měkké dřevo.
Čištění je vhodné pro pergoly, ploty, terasy, podhledy, dřevostavby, schodiště a další.
V ceně mobilního tryskání je zařízení, abrazivo a tryskací práce.

Čištění - tryskání cihel, fasády
90 - 150 Kč/m²* dle složitosti čištění
(Bryzolit sjednocení fasady - po opravách, čištění od mechů)
K ceně je nutné připočíst 550 Kč/1 hod* mobilního zařízení
Tryskání s vodní clonou
120 - 200 Kč/m²* dle složitosti čištění
(cihlové fasady - po opravách, čištění od mechů, zbytků malty a jiné)
K ceně je nutné připočíst 550 Kč/1 hod* mobilního zařízení
Tryskání s vodní clonou
100 - 250 Kč/m²* dle složitosti čištění
Odstranění grafﬁty z fasády,betonu.
K ceně je nutné připočíst 550 Kč/1 hod* mobilního zařízení
Tryskání s vodní clonou
* Ceny uvedeny bez DPH. Ceny jsou pouze orientační, přesnou cenu Vám sdělíme dle Vaší poptávky.

Používáme šetrné abraziva pro co nejmenší úběr materiálu.
Použité abrazivo: ( Garnet 80 - 220 mesh ), Soda, struska ATM
Po očištění grafﬁti dochází ke změně fasádní barvy dle stáří a vrstvy.
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Čištění sodou a balotinou
Soda

Balotina

Čištění hliníkových dílů ( kartery, hlavy motorů,
karburátory a jiné)
120 - 1500 Kč/kus* dle velikosti dílu.
(karburátor moto jawa 120 Kč)

Čištění hliníkových dílů ( kartery, hlavy
motorů, karburátory a jiné)
160 - 1900 Kč/kus* dle velikosti dílu.
(karburátor moto jawa 140 Kč)

Čištění barvy ze skla
140 - 280 Kč/m²* dle nánosu barvy.
Čištění forem
140 - 2000 Kč/ks* dle velikosti.
Kalkulace ceny na místě čištění
Čištění leštěný mramor
140 - 280 Kč/m²* dle nánosu barvy.
Kalkulace ceny na místě čištění
Mobilní čištění u zákazníka
750 - 1200 Kč/1 hod*
Kalkulace ceny na místě čištění
* Ceny uvedeny bez DPH. Ceny jsou pouze orientační, přesnou cenu Vám sdělíme dle Vaší poptávky.

Používáme šetrné abraziva pro co nejmenší čištění materiálu. Očistíme vápenaté usazeniny, plísně,
očistíme potravinařské provozy ( nerezové stoly, hrnce od usazenin, tanky v palírnách).
Dále čistíme koupelny, šatny, toalety, obklady a další vybavení provozoven.
Nejdou Vám vyčistit glazované obklady - vyčistíme.
Použité abrazivo:
Soda, uhličitan vápenatý
V ceně mobilního tryskání je zařízení, abrazivo a čistící práce. Tlakové čištění probíhá s vodní clonou.

Zinkování za studena - ZINGA system
Zinkování za studena v jedné vrstvě
240 Kč/m²* (30-40 μm)
Zinkování za studena ve dvou vrstvě
480 Kč/m²* (60-80 μm)
Při dodržení této vrstvy a tryskání Sa2 - Sa3 není v ceně
Srovnatelná antikorozní úprava z žarovým zinkem bez nutnosti demontáže konstrukce
* Ceny uvedeny bez DPH. Ceny jsou pouze orientační, přesnou cenu Vám sdělíme dle Vaší poptávky.

Zinga systém byl vyvinut pro technologii zinkování za studena. Tato technologie se používá všude
kde by byl problém s transportem a nebo demontáží již postavených konstrukcí. Při dodržení
aplikačních podmínek a přípravy podkladu je srovnatelný s žárovým zinkováním. Technologie
je vhodná pro všechny typy aplikací od nátěru mostů a hal, až po renovaci autokaroserií
a v neposlední řadě plotů a zábradlí. Na tento systém je možné aplikovat jakýkoliv vrchní nátěr.
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Ostatní práce dle hodinové sazby
Druh práce

Počet

Cena

V případě drobných manuálních prací
a různých úprav účtujeme v hodinových
cenách prace

1 osoba / 1 hod

180 Kč*

V případě hodinových cen prací-strojní zpracování
(práce na provoze povrchových úprav a renovací)
účtujeme v kategorii ,,standard“

1 osoba / 1 hod

370 Kč*

V případě hodinových cen prací-strojní zpracování
(práce na provoze povrchových úprav a renovací)
účtujeme v kategorii ,,technologicky náročnějších prací“

1 osoba / 1 hod

470 Kč*

V případě úkolových zakázek
(sériové pískování drobných strojních dílů, …)
účtujeme v kategorii ,,standard“

1 dm²

5 Kč*

V případě úkolových zakázek
(sériové pískování drobných strojních dílů, …)
účtujeme v kategorii ,,technologicky náročnějších prací“

1 dm²

9 Kč*

V případě uměleckého pískování
(užitkové sklo-sklenice, plakety, …)

1 cm²

3 Kč*

V případě uměleckého pískování
(užitkové sklo-sklenice, plakety, …)
Technická príprava štočků

1 osoba / 1 hod

200 Kč*

V případě montážních prací venku
benzínový kompresor + tryskáč

2 osoby / hodina

750 Kč*

Požití abraziva dle typu podkladu
(Garnet,soda,struska, balotina a jiné)

1 kg

od 3 kč*

* Ceny uvedeny bez DPH. Ceny jsou pouze orientační, přesnou cenu Vám sdělíme dle Vaší poptávky.
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Renovace plechových disků ( práškové lakování )
Velikost

1 vrstva

2 vrstvy

3 vrstvy

13"

450 Kč*

550 Kč*

650 Kč*

14"

500 Kč*

600 Kč*

700 Kč*

15"

550 Kč*

650 Kč*

750 Kč*

16"

600 Kč*

700 Kč*

800 Kč*

17"

650 Kč*

750 Kč*

850 Kč*

18"

700 Kč*

800 Kč*

900 Kč*

19"

750 Kč*

850 Kč*

950 Kč*

20"

800 Kč*

900 Kč*

1000 Kč*

21"

950 Kč*

1050 Kč*

1150 Kč*

* Ceny uvedeny bez DPH. Ceny jsou pouze orientační, přesnou cenu Vám sdělíme dle Vaší poptávky.

Ceny renovací plechových disků se odvíjí od stavu disků. Přesnou cenovou nabídku
Vám provedeme na místě dle stavu.
Zajistíme Vám vyzutí a opětovné nazutí pneumatik a vyvážení v kooperaci s pneuservisem.
Cena dle tarifu pneuservisu.
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