Prijslijst metaalbewerkingen

Prijzen per handeling/eenheid exclusief 21% BTW
Let op:
Bij bewerkingen streven we naar een tolerantie tot +/- 0,5 mm.
Op industrieel materiaal kunnen inkt- of gegraveerde codes staan. Als u dit
niet wilt, dient u het bij uw aanvraag te vermelden.

Opstart kosten:

Minimaal tarief voor 1
zaagsnede
(exclusief opstartkosten):

aluminium, messing,
brons

€ 1,00

€ 1,50

staal

€ 1,00

€ 2,00

Afkorten

RVS
€ 1,00
€ 2,50
Tarieven per zaagsnede lopen op naar mate het materiaal groter wordt.
Verstek zagen van profielen en
buizen
100% toeslag op het zaag tarief
(exclusief opstart kosten)

Opstart
kosten:

Minimaal tarief voor 1
zaagsnede
(exclusief opstartkosten):
maximale maat 170mm

aluminium, messing, brons

€ 1,00

€ 3,00

staal

€ 1,00

€ 4,00

RVS

€ 1,00

€ 5,00

Verticaalzagen:
Tarieven zijn afhankelijk van metaalsoort, profielsoort, lengte en zaagwens.
Opstartkosten € 10,00

Knippen

Staal, messing en koper tot 6 mm, RVS tot 5
mm en aluminium tot 8 mm max.
kniplengte 3000mm

eerste knip

€ 6,50

iedere volgende knip t/m 10
knippen

€ 2,50

iedere volgende knip 11 t/m 25
knippen

€ 2,00

schuin knippen

€ 6,50

uithoeken

€ 3,50

Zetten: 1ste zetting toeslag
50%

Staal, messing en koper tot 6 mm, RVS tot 4
mm en aluminium tot 8 mm max. zetlengte
3000mm

omzetlengte van 0 - 1000 mm

€ 10,00

omzetlengte van 1001 - 2000
mm

€ 15,00

omzetlengte van 2001 - 2500
mm

€ 17,50

omzetlengte van 2501 - 3000
mm

€ 25,00

Schuin zetwerk en vals verstek (scherpen en stompen hoeken) op aanvraag!

Kanten: 1ste zetting toeslag
100%

Staal, messing en koper tot 6 mm, RVS tot 4
mm en aluminium tot 10 mm max. zetlengte
2500mm

omzetlengte van 0 - 1000 mm

€ 10,00

omzetlengte van 1001 - 2000
mm

€ 15,00

omzetlengte van 2001 - 2500
mm

€ 17,50

Zagen met de platenzaag
opstartkosten € 5,00
diktes tot 15 mm
diktes vanaf 16 mm

Draadvonken
opstartkosten €
55,00

Kunststoffen en aluminium
€ 7,00 per strekkende meter
€ 10,00 per strekkende meter

Prijs per mm

dikte tot 60 mm
60 mm tot 240 mm

€ 1,73
Op aanvraag

De klant levert zelf de tekeningen aan (bestandstypes: .dwg, .dxf of eps)
Tekenwerk bieden we aan voor € 90,00 per uur
Lassen

(staal, aluminium, RVS)

minimum tarief voor laswerk

€ 20,00

in bedrijfstellen lasmachine

€ 10,00

laswerk per uur

€ 90,00

(exclusief in bedrijfstellen)

Boren en ponsen:
opstartkostenboren
€ 1,50
opstartkosten ponsen
€ 10,00

0 - 5 mm diepte 6-10 mm diepte

RVS:

diameter tot 2,9 mm

€ 5,00

€ 6,75

100% toeslag

diameter 3 mm t/m 6 mm

€ 2,00

€ 2,75

100% toeslag

diameter 6,1 mm t/m 10 mm

€ 3,00

€ 3,75

100% toeslag

diameter 10,5 mm t/m 13
mm

€ 4,00

€ 4,75

diameter 14 t/m 22 mm

€ 5,00

€ 5,75

tappen vanaf

€ 5,00

met zagenzaag (vanaf
14mm)
soevereinen per gat
gaten door en door(in
buizen)

€ 15,00

op aanvraag

€ 2,00

€ 3,00

Toeslag van 50% op gat tarief

100% toeslag
100% toeslag

100% toeslag
100% toeslag

Indien er nauwkeurig maatwerk wordt gevraagd dan rekenen we aftekenkosten
van minimaal € 10,00
Afwerkingsservice: afbramen, naslijpen, vlakslijpen, afkanten, ontbramen op
aanvraag
Overige metaalbewerkingen: op aanvraag
Denk hierbij aan: water- laser- en plasma snijden, 3D printen, draai- en freeswerk,
poedercoaten, anodiseren, verchromen, vernikkelen, verzinken, galvaniseren,
verzilveren, vermessingen, verkoperen, polijsten, graveren, walsen/buigen van buis en
plaatmateriaal
Uw eigen metaal laten bewerken:
Renovatie, reparatie, aanpassen van uw eigen metaal kunt u bij ons laten doen.
Tarieven op aanvraag.
Voor niet vermelde bewerkingen wordt een tarief van € 90,00 per uur
gerekend.
Prijzen per handeling/eenheid exclusief 21% BTW

