CENÍK ŘEZIVA
platný od 1. 5. 2021, smluvní ceny
Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
ŘEZIVO OBCHODNÍ A NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE
ČSN 73 2824-1

cena v Kč/m3
bez DPH 21 %

Řezivo deskové omítané (netříděné boční) – prkna různých šířek v tloušťce 25 (32) mm,
jak. S10-S7 dle ČSN 73 2824-1
délka
42 605 1151000
prkna
2,0 m
3.500,42 605 1150000
prkna
3,0 a 5,0 m 4.000,- (4.200,- tl. 32 mm)
42 605 1152000
prkna
4,0m
4.200,- (4.400,- tl. 32 mm)
Řezivo deskové
42 605 1110000
42 605 1115000
42 605 1116000
42 605 1118000
42 605 1119000

Druh řeziva(rozměr)
prkna prismovaná 25 (32) mm
fošny prismované do šířky 160 mm
fošny prismované šířky 180-220 mm
fošny prismované jakost 3-4
fošny prismované nad šířku 220 mm

délka do 5 m

Řezivo hraněné
42 605 1120000
42 605 1122000
42 605 1128000
42 605 1130000
42 605 1132000

Druh řeziva (rozměr)
hranolek průřez čela do 100 cm2
hranol 100x100 – 140x140 mm
hranol 160x160 – 180x180 mm
hranol 200x200 +
hranoly jakosti 3-4

do délky 5 m

5.800,5.900,6.100,4.200,6.200,6.000,5.800,5.900,6.200,4.200,-

Příplatky pro deskové prismované řezivo a hraněné řezivo:
Délkové

6-8 m
9-10 m

6 % jednotkové ceny
12 % jednotkové ceny

Jakostní

nebo S13

10 % jednotkové ceny

Střešní latě

do délky 5 m

42 605 1140000
42 605 1141000

latě 30x50 mm
latě 40x60 mm

S 13-10
Kč/m3
5.700,5.700,-

Kratina a krajinová prkna
42 605 1144000
kratina 25 mm cca 1 m
42 605 1145000
krajinová prkna 25 mm sdružených délek 2-5 m

Kč/bm
8,55,13,70,cena v Kč/m3
2.000,1.700,-

U prken specifických požadavků cena dohodou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŘEZIVO TRUHLÁŘSKÉ A OSTATNÍ OBCHODNÍ ŘEZIVO – ORIENTAČNÍ CENY:
JEHLIČNATÉ
ČSN EN 1611-1, třídy G2
Řezivo neomítané Druh řeziva (tloušťka)
42 605 1251000
42 605 1253000

do délky 5 m

prkna 25 (32) mm
fošny 40 mm +

jakost 2-3
4.900,5.100,-

LISTNATÉ
42 605 1271000
42 605 1272000

Druh řeziva (tloušťka)

do délky 5m

neomítaná prkna 25, 32 mm DB
prizm. prkna, fošny, hranoly DB

min. 2 m
min. 2 m

jakost 2-3
5.000,9.000 - 11.000,-

Řezivo objednané ve vyšší nebo nižší jakostní třídě bude řešeno samostatnou nabídkovou cenou.

SLUŽBY
DPH 21 %
9999 8259000 Broušení okružních pil
cena dohodou
9999 8310000 Hoblování (služba, práce pro cizí)
450,- Kč/hod
9999 8340000 Impregnace řeziva máčením pro třídu 1 a 2
8,- Kč/m2
2
Impregnace v celkovém množství do 20 m
10,- Kč/m2
• Impregnace řeziva je prováděna přípravkem Dřevosan Profi ST nebo Bochemit v hnědé barvě.
Životnost provedené ochrany:
Třída ohrožení 1a2 (interiér) – časově neomezená
Řezivo se vyrábí v délkách odstupňovaných po 1 m.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Ceny jsou smluvní.
2. Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH.
3. S výjimkou zákazníků, kteří mají uzavřené kupní smlouvy, nebo písemné potvrzené
objednávky, jsou veškeré úhrady za odebrané zboží prováděny v hotovosti při odběru zboží.
4. Standardní doba dodání zakázkové výroby je do 14 dnů od data potvrzení objednávky.
5. Příplatky a množstevní slevy:
- při dodání do 3 dnů od data potvrzení objednávky může činit příplatek až 10 %
z jednotkové ceny,
- při jednorázovém odběru skladového řeziva jednoho rozměru v množství nad 1 m3
poskytujeme slevu až 5 % z jednotkové ceny,
- při jednorázovém odběru skladového řeziva jednoho rozměru v množství nad 2 m3
poskytujeme slevu až 10 % z jednotkové ceny,
- slevy ostatních specifických zakázek budou řešeny individuální cenovou nabídkou.
6. Dopravu zboží si zajišťuje odběratel na vlastní náklady. Po dohodě s vedoucím střediska
zajistíme smluvního dopravce.
7. Žádáme, aby nevratné obaly a vázací materiál nebyl odstraňován spolu se směsným
komunálním odpadem, ale byly fyzickými osobami odkládány na místech k tomu určených
nebo v místech jejich zpětného odběru
Uvedené jakosti řeziva jsou stanoveny dle norem ČSN EN 1611-1 „Řezivo – Vizuální třídění
jehličnatého řeziva“ a ČSN 73 2824-1 „Dřevo na stavební konstrukce – Část 1: Vizuální třídění podle
pevnosti“
Řezivo pochází ze dříví těženého v lesích certifikovaných systémem PEFC!

V Kuřimi 29. 4. 2021
Ing. Jiří Neshyba
ředitel akciové společnosti

.................................................

kontakt:
pila Bystrc, Komínská ul.
tel.:
517 810 570-71
e-mail: pila.bystrc@lesymb.cz

