Sukces
WYPRODUKOWANY

PRZEZ

NAS

CENNIK
Cięcie

cena NETTO

Cięcie płyty na formatki do 18mm na pile panelowej

2,90 zł/ formatka

Cięcie płyty na formatki powyżej 18mm na pile panelowej

3,90 zł/ formatka

Cięcie blatu

4,00 zł/ formatka

Frezowanie pod płytę HDF

4,20 zł/ mb

Cięcie na CNC

Cena NETTO zł/ m2

Frezowanie frontów meblowych na CNC- cena wraz z materiałem
Oklejanie

70,00 zł

Cena NETTO zł/ m2
2,90 zł

Oklejanie PCV prostoliniowe do 18mm
Oklejanie PCV prostoliniowe powyżej 18mm

5,60 zł

Oklejanie prostoliniowe płyt w połysku

8,50 zł

Inne usługi
Nawierty pod zawiasy

3,00 zł

Nawierty pod zawiasy- fronty meblowe

7,50 zł

Oklejanie PCV ręczne

30,00 zł

ul. Miedziana 4, 05-830 Nadarzyn
22 758 60 22
info@artexpo.pl

Nasz park technologiczny zapewnia nam całkowitą
niezależność.
W stolarni
przygotowujemy elementy konstrukcji, a także meble
oraz inne komponenty
stanowiące wyposażenie stoisk.
Oferujemy pełen zakres usług stolarskich:
cięcie, frezowanie, klejenie oraz laminowanie.
Centrum CNC umożliwia nam
produkcję najbardziej wymagających elementów
stoisk o jak najwyższej jakości.

USŁUGI CNC
Sklejka, drewno, MDF, OSB, płyta wiorowa, PCW
spienione, DIBOND oraz inne miękkie materiały
reklamowe

PLEXI, HPL, PCW twarde, ABS, HIPS i inne
twarde materiały

Grubość [mm]

Cena NETTO za 1 mb ciecia
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Obróbka CNC frezowanie/ cięcie/ nesting - 100 zł/ 200 zł netto (w zależności od materiału i skomplikowania)
za godzinę pracy CNC
Dodatkowe informacje:
- maksymalny wymiar obrabianego materiału 3000mm x 2100mm
- cena ekspresowa: +50% do ceny
- koszt przygotowania projektu do obróbki (indywidualna wycena w zależności od stopnia skomplikowania
projektu)

W sprawie szczegółowych wycen, uprzejmie prosimy o kontakt z Piotrem Ogórkiem
tel. +48 600 341 917
email: pogorek@artexpo.pl

