Ceník palivového dřeva platný od 15.8.2022
Ceny jsou včetně DPH a nevratné palety
Jehličnaté dřevo
délka 25 cm
*+/- 10 %
délka 33 cm
*+/- 10 %
délka 50 cm
*+/- 10 %

volně ložené
1450,-Kč /1prms
1350,-Kč /1prms
1250,-Kč /1prms

na paletě balené
2450,-Kč /1PackFix (1,6 prms)
2350,-Kč /1PackFix (1,6 prms)
2200,-Kč /1PackFix (1,6 prms)

Bříza
délka 25 cm
délka 33 cm
délka 50 cm

*+/- 10 %
*+/- 10 %
*+/- 10 %

volně ložené
1450,-Kč /1prms
1400,-Kč /1prms
1350,-Kč /1prms

na paletě balené
2500,-Kč /1PackFix (1,6 prms)
2450,-Kč /1PackFix (1,6 prms)
2250,-Kč /1PackFix (1,6 prms)

Buk/Dub
délka 25 cm
délka 33 cm
délka 50 cm

*+/- 10 %
*+/- 10 %
*+/- 10 %

volně ložené
1750,-Kč /1prms
1650,-Kč /1prms
1600,-Kč /1prms

na paletě balené
2900,-Kč /1PackFix (1,6 prms)
2850,-Kč /1PackFix (1,6 prms)
2650,-Kč /1PackFix (1,6 prms)

BUKOVÝ ŠPALEK na štípání - výška 70 - 80 cm, průměr 35 - 40 cm …………. 400,-Kč
prms ( prostorový metr sypaný) = množství dřeva nasypané do prostoru 1x1x1 m
prm (prostorový metr) = množství dřeva vyskládaného do prostoru 1x1x1 m
* délka štěpiny
1 prm je přibližně 1,6 prms
Dřevo je volně nasypáno na přepravní prostředek nebo do PackFixu
1 PackFix je balík nasypaného dřeva do prostoru 1,6 m3 zabaleného v síti na nevratné paletě
Dřevo je těžené v daném roce a tomu odpovídá jeho vlhkost.
DOPRAVA: traktor s návěsem - max.10 prms dřeva za 30,-Kč/km vč.DPH (vyklápí dozadu)
SUV automobil s vozíkem a klecí na 5 prms za 15,-Kč/km vč.DPH (vyklápí dozadu)
V katastru obce Výsluní (Výsluní, Sobětice, Třebíška a Volyně) je doprava zdarma.
Dodací lhůty dle dostupnosti suroviny 2 - 4 týdny, nebo dle dohody.

INFORMACE A OBJEDNÁVKY :

www.drevozvysluni.cz

Michal Zíma

e-mail: zimamisa@seznam.cz
tel.721714968
IČ 09653899
DIČ CZ8803241326

ing.Lubomír Raška
Jaroslava Rašková

tel.602321506, e-mail: L.Raska@seznam.cz
tel.728026984, e-mail: jarkaraskova@seznam.cz

