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Řezání HPL desek ( FUNDERMAX, TRESPA, ABET,  ….) *

Tloušťka desek v mm 4 6 8 10 12

Cena řezání - 1bm/Kč 55,- 48,- 52,- 55,- 60,-

Předvrtání přesného formátu desky na základě technologických podmínek výrobce 

konkrétního matriálu nebo požadavků objednatele. 

Vrtání otvorů

Vrtací průměr v mm  Ø 4,9-5,1 8 9,5 10

Cena vrtání otvoru - 1ks/Kč 12,- 12,- 15,- 12,-

Frézování, sražení hrany desek (příplatek k řezání)

Srážení hrany tloušťka v mm 2-5 6 mechanicky

Cena frézování - 1bm/Kč 25,- 30,- 10,-

Sražení hrany přesného formátu desky nebo perforovaného otvoru – frézováním hrany.

FASÁDNÍ DESKY - PROVÁDĚNÉ SLUŽBY:

Maloobchodní CENÍK OPRACOVÁNÍ

FASÁDNÍCH DESEK – HPL FUNDERMAX, TRESPA

PLOŠNÁ PERFORACE FASÁDNÍCH DESEK, NÁPISY…… - SPECIÁLNÍ SLUŽBY:

Plošná perforace, gravírování desek, loga, plošné vzory

Tloušťka desek v mm 6 8

Cena perforované plochy - 1m²/Kč 650,- 690,-

Provedení plošné perforace nebo gravírování do plochy desky na základě požadavků 

objednatele. (balkónové desky, stínící zástěny, perforované výplně, nápisy …aj.)

Sražení hrany 

desky

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH s odběrem ve výrobním závodě DOMbau – fasádní systém s.r.o. provozovna 

Bernardov, okr. Kutná Hora. Doprava materiálu není v ceně služby – viz samostatný ceník dopravy. Dodací a 

platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami firmy DOMbau platnými pro rok 2018.

Kontakt: DOMbau – fasádní systém s.r.o., Sulovice 57 (obec Bernardov), 284 01 Kutná Hora

GSM: +420 602 743 497, E-mail: desky@dombau.cz www.dombau.cz

Ceny bez DPH

Perforace větrací mřížky (FUNDERMAX exterior)

Perforace š.25 mm - tl.desky 6 8

Cena perforace - 1bm/Kč 145,- 150,-

Náhrada ventilačního AL. profilu perforací ve fasádní desce ( jen k základní službě řezání). 
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Řezání desek diamantovou frézou po obvodu každého jednotlivého přesného formátu desky z 

hlediska garantované přesnosti požadovaného rozměru. Používáme diamantové frézy tloušťky ø 10, 12 mm.

AKCE

Plošný „V“ vzor do desek (doplňující služba k řezání desek, cena bez ošetření)

Tloušťka desek v mm 6 8

Cena plochy vzoru „V“ - 1m²/Kč Neprovádí se 250,-

Provedení plošného vzoru frézováním („V“ drážka) vzor cihla. (soklové desky, fasádní desky)

Novinka„V“ vzor
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AKCE

Novinka

* Ceny platí jen pro formát desek (1060x2140mm, 1300x2800mm).

U větších formátů je účtován příplatek za manipulaci s materiálem.

* Při zakázce ≤ 30m² je účtován jednorázový příplatek 1500,- Kč.

* Příplatek za manipulaci  s materiálem nadrozměrné velkoformátové tabule je účtován jednorázový příplatek 

200,- Kč/ tabule.

Novinka


