
Cennik cięcia spiral zamykanych na odcinki.
Proponujemy Państwu usługę cięcia spirali zamykanej ze szpuli na odcinki o zadanej długości.
Pocięte spirale zależnie od wymagań klienta możemy pakować na dwa sposoby:
1. w pęczki, zawinięte w papier pakowy i spięte gumką (pakowanie przemysłowe) lub
2. umieszczone na prowadnicach z tektury litej, ułożone w warstwy przekładane papierem pakowym i zapakowane

 w zbiorcze pudełka z tektury falistej.

Ceny podane w tabeli poniżej:
• zawierają wyłącznie opłatę za usługę cięcia, nie zawierają kosztu spirali zamykanej
• dotyczą cięcia na odcinki o długości nie większej niż 40 oczek dla spirali o skoku 3:1 oraz 26 oczek dla spirali

o skoku 2:1. Dla dłuższych odcinków stosujemy dopłatę w wysokości 10% do ceny podanej w tabeli.

Ceny podane w tabeli obowiązują dla zamówień powyżej 1.000 odcinków.
Dla mniejszych zamówień stosujemy następujące dopłaty:
• od 500 do 999 sztuk proszę doliczyć 20% do ceny podanej w tabeli,
• od 200 do 499 sztuk proszę doliczyć 40% do ceny podanej w tabeli,
• od 1 do 199 sztuk proszę  doliczyć 100% do ceny podanej w tabeli.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.

spirale cięte pakowane w pęczki spirale cięte pakowane w pęczki spirale cięte pakowane “na tekturce”

pakowanie
w pęczki

pakowanie
„na tekturce”

3/16" 4,8 3,2 3:1 2,65 20,80 45,70
1/4" 6,4 4,8 3:1 3,10 20,80 45,70

5/16" 7,9 6,4 3:1 4,35 25,00 50,00
3/8" 9,5 7,9 3:1 5,25 29,40 50,00

7/16" 11,1 9,5 3:1 6,50 32,50 55,00
1/2" 12,7 11,1 3:1 7,50 45,50 55,00

9/16" 14,3 12,7 3:1 9,40 48,10 61,10

5/8" 15,9 14,3 2:1 14,80 55,60 77,40
3/4" 19,0 17,4 2:1 17,95 62,50 83,40
7/8" 22,2 20,6 2:1 21,30 65,80 90,30

5/4" 31,8 29,9 2:1 46,50 85,60 120,10
1" 25,4 23,8 2:1 26,40 69,40 98,40

Cena za cięcie 1.000 odcinków
Średnica

spirali [cale]
Średnica

spirali [mm]

Max. grubość 
oprawianego 
bloku [mm]

Skok
spirali

Cena za
1.000 oczek

spirale o skoku 3:1 (trzy otwory perforacji na 1 cal)

spirale o skoku 2:1 (dwa otwory perforacji na 1 cal)

Wszystkie kolory oferujemy w jednakowej cenie!
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