
Ceny v cenníku sú v EUR bez DPH

Služby: Platnosť od: 4.11.2022

ZOSADZOVANIE DYH (dostupné v pobočke Bratislava):

V prípade, že na objednávke bude viac rozmerov a s jedného rozmeru

bude menej ako 5ks, účtujeme základnú cenu 3,48 €/m2.

Spôsob spájania *  Lepená spára aj ručné zošívanie
Dodávateľ dýhy cudzia dýha IW Trend dýha
Základná cena do 100 m2         6,96  ,-/m2 3,48  ,-/m2 do 20m2  20,- € podlimitný príplatok

Nad 100 m
2 

do 200 m
2 4,65  ,-/m2 3,00  ,-/m2

Nad 200 m
2 

do 500 m
2 3,32  ,-/m2 2,20  ,-/m2

Nad 500 m2 2,99  ,-/m2 x  ,-/m2  - individuálne

Štandardný termín zhotovenia zosadeniek 7 - 14 pracovných dní. Za príplatky je možné vyrobiť zosadenky

do 4 - 7 prac. dní a tiež prifarbiť lepidlo na zosadzovanie moridlom  ( pozri str. 8B - Príplatky k službám ).

Špeciálne zosadzovanie:

Dodávateľ dýhy IW Trend dýha cudzia dýha

35,00 /hod 69,00 ,-/hod 

Strihanie dýhy: cudzia dýha IW Trend

2,00 ,-/1x strih 1,00 ,-/1x strih

Zosadzovanie dýhy 0,55mm (0,8mm Smrek, Borovica, 
Červený Smrek)

Zosadzovanie dýhy 0,9mm, 1,5mm a 2,5mm: (rezanie a frézovanie hrán + zosadzovanie vláknom 
podľa hrúbky):
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Pri množstve Cena do 100 m2 Cena nad 100 m2

Dodávateľ dýhy cudzia dýha IW Trend dýha cudzia dýha IW Trend

0,9 mm 8,63  ,-/m2 4,32  ,-/m2 7,00  ,-/m2 3,50  ,-/m2

1,5 mm 10,00  ,-/m2 5,00  ,-/m2 9,00  ,-/m2 4,50  ,-/m2

2,5 mm 12,00  ,-/m2 6,00  ,-/m2 10,00  ,-/m2 5,00  ,-/m2

Rezanie a frézovanie hrán:

Dodávateľ dýhy cudzia dýha IW Trend
5,00 ,- / 1 rez 2,50 ,- / 1 rez

Zodpovedný vedúci: telef. 0918 688 826, e-mail: zosadzovna@iwtrend.sk, info@iwtrend.sk

DOPRAVA: - rozvoz tovaru

bez DPH

Bratislava - mesto do 15 km 9,96
13,28

bez DPH
Rozvoz v rámci Slovenska 0,90 ,-/km

Zvýhodnenie (doprava zadarmo):
Pri odbere tovaru nad 2.000,- EUR bez DPH do 50 km

Pri odbere tovaru nad 3.500,- EUR bez DPH do 100 km

podľa hrúbky):

Ostatné strediská IW Trend-u, účtujú cenu podľa 
vzdialenosti, prípadne dohodou.

Región Bratislavy: Dolné Hony, Petržalka, Karlova Ves, Dlhé Diely, Dúbravka, 

Lamač (do 20 km)

Platba za tovar sa uskutočňuje v hotovosti, pri prevzatí tovaru.
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Ceny v cenníku sú v EUR, bez DPH

Služby: Platnosť od: 4.11.2022

Zosadzovanie
Lisovanie v lise - 2500x1250
Porez
Hranovanie

Zosadzovanie (viď str. 6)

Lisovanie - obojstranné (lepidlá D3 - PVAC) - nad 20m2
Popis služby Podľa hrúbky Cena v  *

dýhy v mm EUR/m2 *

Plošné lisovanie dýhy 2500x1250 / >2500 alebo >1250 0,55 - 0,90 mm 8,86  / 12,88 (2x) / 15,30 (3x)

Plošné lisovanie dýhy 2500x1250 / >2500 alebo >1250 1,50 - 2,50 mm 12,08  / 16,10 (2x) / 17,71 (3x)

Lisovanie do 10m2 / od 10m2 - do 20m2 pre základný formát 2500x1250 11,86  /  9,86

Plošné lisovanie HPL laminátov / SIBU fólií 0,6, 0,8 a 1,0 mm 14,49  /  25,76
V cene nie je započítaná cena dosky.
Vyššia hrúbka dýhy = dlhší čas lisovania. Dĺžka lisov. HPL laminátov má rovnaký čas lisovania, ako dýhy do hrúbky 2 mm.

* Cena za m2 lisovania môže byť navýšená o 1,00 Eur/m2 v prípade použitia viac lepu pri dyhách, ktoré si to vyžadujú.

Porez alebo formátovanie plošných materiálov pred a po lisovaní (18mm hrúbka)
Popis služby Cena v 

EUR/bm / EUR/ks

Porez na hrubý rozmer - pred lisovaním  / ak 1-2 rezy na tabuli 0,81  /  5,64

Formátovanie na presný rozmer - pred hranovaním 0,81

Výroba dýhovaných nábytkových  dielcov: 
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Formátovanie na presný rozmer - pred hranovaním 0,81

V prípade formátovania hrubšieho plošného materiálu treba počítať s navýšením ceny.

Olepovanie hrán
Druh hrany
(pozor iba s porezom!) za bm

Hranovanie zo zakúpenej dýhy na výrobu dielcov 1,93

Hrana bez lepu 0,55 mm 1,55

Dýhová vrstvená hrana hr. 2 mm 1,93

V cene nie je započítaná cena hrany! 

Ostatné operácie 

Práce podľa cenníku nižšie, alebo na dopyt

bez DPH

Plošné lisovanie duplákov 11,27  /m2

Kalibrácia (brúsenie plošných materiálov pred 
lisovaním

2,70  /m2

Kontaktná osoba v pobočke - Bratislava: Ľubor Lukáčka, tel. 02/44872316-17, e-mail: lukacka@iwtrend.sk

Kontaktná osoba v pobočke - Partizánske: Peter Fabry, tel. 0907170015, e-mail: fpfabry@azet.sk

Ostatné strediská: informácie získate na príslušnom stredisku (viď úvodnú stranu).
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Ceny v cenníku sú v EUR, bez DPH

Služby: Platnosť od: 1.2.2022

Táto Služba určená hlavne pre väčšie zakázky. Pomáhame Vám riešiť dočasné kapacitné problémy.

Formátovanie - základné ceny
Prirážky a zľavy na formátovanie

bez DPH/m2*

 1 - 4 3,88 25 až 40ks dielcov = prirážka  + 18%

 5 - 10 2,47 41 až 100ks dielcov = prirážka  + 30%

11 - 50 2,06 101 až 150ks dielcov = prirážka  + 45%

50 a viac 1,87 pri hr. DTD nad 19 mm  + 20%

 * = fakturované množstvo na m2 za celý formát platne 2800 x 2070 mm

V cene nie je započítaná cena dosky. Pri menších formátoch sa cena formátovania za m2 môže navýšiť.

Olepovanie hrán
Druh hrany do 22 mm nad 22 mm

(pozor iba s porezom!) bez DPH/bm bez DPH/bm

Melamínová hrana a ABS 0,5 mm 0,43 0,56

ABS hrana hr. 2 mm 0,56 0,66

"Ceny v pobočke Bratislava"

Výroba nábytkových dielcov z laminovaných, lesklých a dýhovaných 
veľkoplošných materiálov

(Laminované DTD a MDF, dýhované DTD, MDF a Laťovky, Vysoký lesk Thermopal a Senosan)

Počet platní
Cena v 

Počet narezaných dielcov z jednej platne
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Dýhová vrstvená hrana hr. 2 mm 0,56 0,66

Ručné opracovanie hrán = + 0,56 0,56

V cene nie je započítaná cena hrany! 

Ostatné operácie 
pri minimálnej objednávke 20 ks v rovnakom prevedení

Popis služby V Eur 

Lepenie 2*hrúbka DTD + 2 rez 11,62  /m2

Tvarovanie dosiek  na dopyt

Vŕtanie diery na pánt  na dopyt

Výfrez na sklo  - dvierka na dopyt

www.iwtrend.sk/nase-sluzby/porez-plosnych-materialov - formátovanie a olep.hrán.

V prípade, že rozmery dodáte na papieri, bude sa Vám účtovať poplatok za spracovanie údajov podľa cenníka.

Kontaktná osoba v pobočke - Bratislava: Ľubor Lukáčka, tel. 02/44872316-17, e-mail: lukacka@iwtrend.sk

Dôležité upozornenie:
V prípade akýchkoľvek dodatočných

zmien, ktoré zákazník vykoná počas

spracovania jeho objednávky, bude k cene

porezu, za každú zmenu účtovaný

poplatok 16,60 EUR. Poplatok nebude

účtovaný len v prípade, že zmenu vyžiadal

porezový plán, alebo zmenu navrhne

pracovník firmy IW TREND, s.r.o.

Rozmery dielcov prosím dodávať elektronicky v - MS EXCEL, formulár nájdete na našich webových stránkach.
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Ceny v cenníku sú v EUR, bez DPH

Príplatky k službám: Platnosť od: 4.11.2022

1. Nový zákazník čas v min. cena v Eur

konzultácia do  30 bezplatne

2. Opakovaný zákazník čas v min. cena v Eur

konzultácia do  15 bezplatne

konzultácia 16 - 30 10,00

ak je objednaný porez nad 5ks plošného materiálu 16 - 30 bezplatne

za každých začatých 15 minút + 10,00

3.
Prepis súpisu dielcov z papiera do formulára 

Excell
čas v min. cena v Eur

počet položiek - do   30 0  - 30 10,00

počet položiek - nad 30 30 - 60 20,00

4. Zosadzovanie dýhy počet dní * cena v Eur

štandardný termín zhotovenia zosadeniek  7 - 14 cenník str.6

rýchlostný príplatok za výrobu zosadeniek  4 - 7 50,00

príplatok za prifarbenie lepidla pri zosadzovaní 20,00

5. Odvíjanie hrán cena v Eur

Za každý typ hrany 1,60

Odvíjanie neúčtujeme ak, zákazník ....

   a) ak zákazník zároveň kupuje veľkoplošný materiál, prípadne iný tovar v hodnote nad 30,- Eur

   b) ak zákazník nakúpil u nás v hodnote nad 1000,- Eur v danom roku alebo v predchádzajúcom roku

 *  - počet pracovných dní

Ceny za konzultácie pre porezy

a lisované dielce
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