
Základní ceník prací na dýhovacím lise

Platnost: od 1.1. 2022 do odvolání

 Rozměr dýhovacího lisu: 140 x 280 cm.
 Maximální šířka dílce pro strojní nanášení lepidla je 125 cm.
 Maximální délka dýhovaných dílců je 270 cm.
 Maximální tloušťka dýhovaných dílců je 10 cm.
 Dýhovací teplota je 110 – 130 °C a je upravována pro lisování různých materiálů.
 Používané lepidlo močovino-formaldehydové, tužidlo chlorid amonný.

Dýhování dílců se strojním nanášením lepidla do rozměru 125
x 270 cm s dýhou

Cena Kč/ m2
oboustranně

Tloušťka dýha 0,4 – 0,9 mm 177 Kč

Tloušťka dýha 1 – 2 mm 210 Kč

Tloušťka dýha 2,1 – 2,7 mm 235 Kč

Dýhování dílců s ručním nanášením lepidla do rozměru 125 x
270 cm s dýhou

Cena Kč/ m2
oboustranně

Tloušťka dýha 0,4 – 0,9 mm 210 Kč

Tloušťka dýha 1 – 2 mm 250 Kč

Tloušťka dýha 2,1 – 2,7 mm 276 Kč

Dýhování sesazenek z dýha dodaných zákazníkem …+50% k uvedeným cenám

Lisování umakartu se strojním nanášením lepidla 217 Kč

Lisování umakartu s ručním nanášením lepidla 284 Kč

Lisování za studena 26 Kč/ minuta

Tuplování dílců 31 Kč / minuta

Pro výpočet času se uvažuje na prohřátí 1 mm materiálu čas 1 minuta.

Při tuplování nestejně silných materiálů je čas určován podle materiálu s větší tloušťkou

Prořezávání a krácení materiálu (pouze výjimečně po vzájemné dohodě) 7Kč/ bm

Kalibrování 22 Kč/ min

Objednávky pro truhláře: paní Světlana Vařejčková
Telefon +420 602 437 753; Fax: +420 469 639 939
svarejckova@jfd.cz, www.jfd.cz
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* všechny ceny jsou uváděny bez DPH

 Lisování dílců, které je nutno pro velkou délku několikrát vkládat do lisu, provádíme výjimečně pouze po 
předchozí dohodě a na odpovědnost zákazníka.

 Na objednávce je nutno přesně specifikovat, které práce mají být provedeny.
 Dýhované desky musí být před dýhováním kalibrovány.
 Dýhování sesazenek dodaných zákazníkem provádíme bez nároku na případné reklamace.
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