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USŁUGA CIĘCIA DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

CIĘCIE KVH®

KONTAKT
Abyśmy mogli przygotować dokładną 
wycenę wystarczy nam jedno z poniższych:
> projekt
> rysunek techniczny
> tabela elementów 

WYCENA
Na podstawie przesłanych materiałów 
przerysowujemy Państwa dom, w celu 
szczegółowej i dokładnej wyceny.
Ponadto przygotowujemy:
> dokładną wizualizację szkieletu domu
> dokładną wycenę wszystkich niezbędnych 
   elementów wraz z kosztami usługi ich 
   pocięcia i przygotowania
> czas przygotowania wynosi 14 do 21 dni

AKCEPTACJA
Wysyłamy Państwu wycenę wraz z 
wizualizacją. Po akceptacji przesłanych 
dokumentów możemy ustalić termin 
realizacji oraz termin dostawy bezpośrednio 
na teren budowy.

DOSTAWA
W wyznaczonym wcześniej terminie, 
wszystkie elementy dowieziemy na teren 
budowy.

Wszystkie dostarczone elementy są 
dokładnie oznakowane i opisane.
W komplecie dostarczamy także instrukcję 
montażu, dzięki czemu przebiega on 
sprawnie i szybko.

KONTAKT
Abyśmy mogli przygotować dokładną 

wycenę wystarczy nam jedno z poniższych:
> projekt

> rysunek techniczny
> tabela elementów 

WYCENA
Na podstawie przesłanych materiałów 

przerysowujemy Państwa dach, w celu 
szczegółowej i dokładnej wyceny.

Ponadto przygotowujemy:
> dokładną wizualizację więźby dachowej

> dokładną wycenę wszystkich niezbędnych 
  elementów wraz z kosztami usługi ich 

  pocięcia i przygotowania
> czas przygotowania wynosi 14 do 21 dni

AKCEPTACJA
Wysyłamy Państwu wycenę wraz z 

wizualizacją. Po akceptacji przesłanych 
dokumentów możemy ustalić termin 

realizacji oraz termin dostawy bezpośrednio 
na teren budowy.

DOSTAWA
W wyznaczonym wcześniej terminie, 

wszystkie elementy dowieziemy na teren 
budowy.

Wszystkie dostarczone elementy są 
dokładnie oznakowane i opisane.

W komplecie dostarczamy także instrukcję 
montażu, dzięki czemu przebiega on 

sprawnie i szybko.

POMIAR KOŃCOWY
Przed dostawą materiałów, wykonujemy 

pomiar końcowy. Etap ten ma na celu 
potwierdzenie, że przygotowany przez nas 

dach będzie pasował do konstrukcji 
Państwa domu.

Więcej szczegółów na odwrocie.
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USŁUGA CIĘCIA DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

CENNIK CIĘCIE KVH®

Przerysowanie i kalkulacja ilościowa potrzebnego materiału.

Dla domu o standardowej konstrukcji ścian nośnych 60x160

i o maksymalnej powierzchni 150m2.

Przerysowanie i kalkulacja ilościowa potrzebnego materiału.

Dla domu o standardowej konstrukcji ścian nośnych 60x160

i o powierzchni większej niż 150m2.

Przerysowanie i kalkulacja ilościowa potrzebnego materiału.

Dla domu o konstrukcji ścian nośnych z przekrojów innych niż 60x160.

szt. 3000,00

JEDNOSTKA CENA
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DOM SZKIELETOWY

wycena indywidualna

Kalkulacja na podstawie tabeli z wykazem materiału

Wycena materiału wraz z rysunkiem i wizualizacją

Obróbka materiału na CNC

Pomiar końcowy budynku

Pomiar końcowy budynku - koszty dojazdu
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440,00 - 680,00

50,00

1,50

JEDNOSTKA CENADACH

Więcej informacji w naszych oddziałach:
CENTRUM STOLARSKIE Robakowo (k. Poznania)
ul. Firmowa 8, 62-023 Robakowo     

ODDZIAŁ Gądki (k. Poznania)
ul. Magazynowa 19, 62-023 Gądki     

ODDZIAŁ Małopole (k. Warszawy)
ul. Graniczna, 05-252 Małopole     

☎ +48 61 8144 113     🍽 +48 61 8 145 899     � robakowo@jaf-polska.pl

☎ +48 61 8144 113     🍽 +48 61 8 145 899     � gadki@jaf-polska.pl

☎ +48 22 22 09 909    🍽 +48 61 8 145 899     � warszawa@jaf-polska.pl

w cenie zamówienia

szt. 4000,00


