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Ponúkame Vám výrobu škároviek na mieru. Pri svojej
práci si dokážete navrhnúť rozmery škárovky tak, aby Vám
vznikol čo najmenší odpad a tým sa ušetrili finančné
prostriedky.
Dodacia doba sa pohybuje už od piatich dní, do dvoch až
troch týždňov. Čas výroby závisí na dostupnosti materiálu v
sušiarňach.
Škárovky rozvážame po celom Slovensku za poplatok 20€
bez DPH, pričom nezáleží na počte kusov.

od 1ks

Naše produkty sú dostupné už od jedného kusa a môže si
ich objednať ktokoľvek.

%

Vážime si svojich odberateľov. Pravidelné a väčšie odbery
odmeňujeme individuálnym cenníkom a zaujímavými
výhodami.
Máte záujem o spoluprácu? Tak neváhajte a ozvite sa teraz.
Dostanete tak kvalitný produkt za výbornú cenu.
Platný cenník našich produktov nájdete nižšie.

Škárovky sú vyrábané slovenským výrobcom
a spĺňajú certifikát FSC – drevo je získavané zo
zodpovedne obhospodarovaných lesov.
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Cenník škároviek (ceny sú bez DPH)
Buk A/B priebežný

Hrúbka (mm)

18 až 20 18 až 20 27 až 28 27 až 28

Dĺžka (mm)

od 1401
od 1401
od 1401
do 1400 do 2100 do 1400 do 2100 do 1400 do 2100

Cena € (m3)

1690

1890

1650

1850

40

40

1590

1790

A strana bez chýb, bez jadra, bez sukov, bez farebných odlišností, šírka lamely
40-120 mm, jednotná šírka, alebo padajúce lamely, obojstranne brúsená

Buk A/B cinkovaný

Hrúbka (mm)

18 až 20

27 až 28

40

Dĺžka (mm)

do 5000

do 5000

do 5000

Cena € (m3)

1495

1390

1330

A strana bez chýb, bez jadra, bez sukov, bez farebných odlišností, šírka lamely
40 mm ± 4 mm, jednotná šírka lamiel na dosku, obojstranne brúsená

Buk C/C cinkovaný

Hrúbka (mm)

18 až 20

27 až 28

40

Dĺžka (mm)

do 5000

do 5000

do 5000

Cena € (m3)

1405

1320

1270

jadro bez obmedzenia, bez trhlín, bez poškodenia hmyzom, čierne očká do 8 mm
neobmedzene, šírka lamely 40 mm ± 4 mm, jednotná šírka, obojstranne brúsená
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Cenník škároviek (ceny sú bez DPH)
Dub A/B priebežný

Hrúbka (mm)

18 až 20 18 až 20 27 až 28 27 až 28

Dĺžka (mm)

od 1401
od 1401
od 1401
do 1400 do 2100 do 1400 do 2100 do 1400 do 2100

Cena € (m3)

3240

3840

3240

3840

40

40

3240

3840

A strana bez beli, bez sukov a trhlín, farebne zladené, ojedinelé čierne očká do 2mm
šírka lamely 40-120 mm, jednotná šírka, alebo padajúce lamely, obojstranne brúsená

Dub A/B cinkovaný

Hrúbka (mm)

18 až 20

27 až 28

40

Dĺžka (mm)

do 5000

do 5000

do 5000

Cena € (m3)

2345

2270

2190

A strana bez beli, bez sukov a trhlín, farebne zladené, ojedinelé čierne očká do 2mm
šírka lamely 40 mm ± 4 mm, jednotná šírka lamiel na dosku, obojstranne brúsená

Dub RUSTIK priebežný

Hrúbka (mm)

18 až 20

27 až 28

40

Dĺžka (mm)

do 2100

do 2100

do 2100

Cena € (m3)

3240

3240

3240

vrchná strana bez beli, suky a trhliny sú tmelené čiernym tmelom, šírka lamely
40-120 mm, jednotná šírka, alebo padajúce lamely, obojstranne brúsená
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Služby
K zakúpenej škárovke u nás poskytujeme nasledovné služby:
●

Formátovanie na mieru – škárovky, ktoré vyrábame majú malé percento
nadmiery na šírku, aj na dĺžku. Je to preto, aby každý zákazník mal rezervu
na presné prispôsobenie si rozmerov škárovky.
Pokiaľ viete presné rozmery (pracovný stôl, kuchynská linka a pod.), vieme
Vám naformátovať škárovku na milimeter presne.

●

●

Zaoblenie hrán a frézovanie – poskytujeme aj zaoblenie hrán podľa
želania zákazníka.
Výroba schodiskových stupňov – vyrábame schodiskové stupne na mieru
so zaoblením alebo bez zaoblenia vrátane podstupňov, podesty, obkladov a
podobne.
Cena uvedených služieb vychádza z celkovej ceny materiálu, preto každú
zákazku posudzujeme zvlášť. O cene Vás informujeme po zadaní cenovej
ponuky.

Škárovky sú vyrábané slovenským výrobcom
a spĺňajú certifikát FSC – drevo je získavané zo
zodpovedne obhospodarovaných lesov.
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Ako zistím výslednú cenu?
Veľmi jednoducho. Vyberiem si produkt a vypočítam si jeho objem. Pri škárovke je
to pomocou vzorca a x b x c.
a = dĺžka škárovky
b = šírka škárovky
c = hrúbka škárovky
Rozmery zadávame v metroch.
Výsledok predstavuje objem škárovky. Objem následne vynásobíme cenou
uvedeného produktu a dostaneme cenu za škárovku.
K nej si pripočítame dopravu, ktorá je v cene 20€.
Nakoniec cenu zdaníme DPH vo výške 20%.

Radi Vám škárovku naceníme my. Pošlite Váš dopyt
na mail info@skarovka.eu
Ďakujeme za dôveru.

Škárovky sú vyrábané slovenským výrobcom
a spĺňajú certifikát FSC – drevo je získavané zo
zodpovedne obhospodarovaných lesov.
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