Ceník zápůjčného a prodeje manipulačních prvků
Manipulační technika
Univerzální kulová spojka DEHA 1,5 t - 2,5 t
Univerzální kulová spojka DEHA 3 t - 5 t

denní sazba v případě
navrácení (ks)

prodejní cena (ks)

systémové šachty, atypické desky, trouby DN 800 - 1200

jednorázový manipulační
poplatek (sada)

1 538 Kč

100 Kč

1 000 Kč

2 363 Kč

100 Kč

1 000 Kč

Univerzální kulová spojka DEHA 6 t - 10 t

systémové šachty, atypické desky, trouby DN1400 a 1600

5 035 Kč

100 Kč

1 000 Kč

Univerzální kulová spojka DEHA 12 t - 20 t

systémové šachty

9 975 Kč

150 Kč

1 000 Kč

Univerzální závěsné svěrky ZS 80-120mm 1,5t

skruže a kónusy

15 225 Kč

150 Kč

1 000 Kč

Univerzální závěsné svěrky ZS 90-160mm 2,5t

skruže a kónusy

18 270 Kč

150 Kč

1 000 Kč

Manipulační prostředek na štěrbinové žlaby

štěrbinové žlaby

5 408 Kč

150 Kč

1 000 Kč

Řetězový ukladač 3 - 5t

trouby DN 800 - 1200

40 372 Kč

350 Kč

1 000 Kč

Lanový závěs HLZ Rd16

vodoměrné šachty, šachtová dna, desky

122 Kč

nevrací se

-

Lanový závěs HLZ Rd20

horské vpusti

166 Kč

nevrací se

-

Lanový závěs HLZ Rd30

jímky, šachtová dna, desky

320 Kč

nevrací se

-

K námi vyráběnému a dodávanému zboží je možno prodat manipulační a montážní prostředky. Tyto prostředky jsou prodávány za cenu
uvedenou v ceníku manipulačních a montážních prostředků. Na základě dohody je možno manipulační a montážní prvky odkoupit od zákazníka
zpět za prodejní cenu poníženou o stanovenou amortizaci plus případný jednorázový manipulační poplatek. Náklady na přepravu manipulačních
prostředků platí zákazník.
Použití manipulačního prostředku je povoleno pouze v souladu s technologickým postupem montáže výrobku a manipulačního prostředku.
Používání manipulačních prostředků je povoleno pouze na námi dodané zboží. Kompatibilita s výrobky jiných dodavatelů než společnosti PREFA
Grygov a.s. a BETONIKA plus s.r.o. není zaručena, a použití může vést k poškození manipulačních prostředků nebo vážným zdravotním úrazům.

