
CENNIK USŁUG wersja: 200316

ważny do  odwołania

cena brutto 

regularna

cena netto 

regularna

cena brutto 

dla stałych 

Klientów

cena netto 

dla stałych 

Klientów jednostka

feklgi stalowe - auta osobowe od 492,00 zł 400,00 zł 479,70 zł 390,00 zł / komplet

felgi stalowe - busy od 615,00 zł 500,00 zł 492,00 zł 400,00 zł / komplet

felgi TIR / naczepa od 221,40 zł 180,00 zł 184,50 zł 150,00 zł / 1 szt.

felgi aluminiowe do 17'' od 738,00 zł 600,00 zł 553,50 zł 450,00 zł / komplet

felgi aluminiowe 18'' - 19'' od 922,50 zł 750,00 zł 738,00 zł 600,00 zł / komplet

felgi aluminiowe 20'' - 21'' od 1 107,00 zł 900,00 zł 861,00 zł 700,00 zł / komplet

dopłata do felg dwukolorowuch lub 

cieniowanych
246,00 zł 200,00 zł 123,00 zł 100,00 zł / komplet

dopłata za spawanie rantów od 61,50 zł 50,00 zł 61,50 zł 50,00 zł / 1 szt.

felgi motocyklowe od 184,50 zł 150,00 zł 123,00 zł 100,00 zł / 1 szt.

rama rowerowa od 246,00 zł 200,00 zł 147,60 zł 120,00 zł / 1 szt.

rama motocyklowa od 369,00 zł 300,00 zł 307,50 zł 250,00 zł / 1 szt.

rama motocyklowa + elementy od 861,00 zł 700,00 zł 676,50 zł 550,00 zł / 1 szt.

śrutowanie (od godziny pracy piaskarki) od 110,70 zł 90,00 zł 110,70 zł 90,00 zł / 1 h pracy

matowienie (omiatanie) 30,75 zł 25,00 zł 30,75 zł 25,00 zł / 1 m.kw.

odlakierowywanie 43,05 zł 35,00 zł 43,05 zł 35,00 zł / 1 m.kw.

elementy drobnicowe od 12,30 zł 10,00 zł 12,30 zł 10,00 zł / 1 szt.

malowanie proszkowe jednokrotne od 43,05 zł 35,00 zł 36,90 zł 30,00 zł / 1 h pracy

malowanie wsadu pieca 307,50 zł 250,00 zł 246,00 zł 200,00 zł / 1 m.kw.

podkład + malowanie 73,80 zł 60,00 zł 61,50 zł 50,00 zł / 1 m.kw.

śrutowanie + podkład + malowanie od 98,40 zł 80,00 zł 86,10 zł 70,00 zł / 1 szt.

● W przypadku felg aluminiowych cena obejmuje piaskowanie, malowanie podkładem proszkowym i kolorem 
właściwym, a w przypadku połysku także malowanie proszkowym lakierem bezbarwnym (klarem).
● Ostateczne ceny ustalamy indywidualnie po oględzinach dostarczonych przedmiotów.
● Lak System zastrzega sobie prawo do zmian cen usług.
● Niniejszy cennik jest informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 par.1 K.C.
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