CENÍK
platný od
1.5.2022

Cena za ks

Typ

(0,95 x 0,95 m)
bez DPH

s DPH

IsoAir 50 (0 – 20% vlhkosti zdiva)

1 001 Kč

1 211 Kč

IsoAir 60 (20 – 40% vlhkosti zdiva)

1 203 Kč

1 456 Kč

IsoAir 80 (40 – 99% vlhkosti zdiva)

1 601 Kč

1 937 Kč

Váha

Počet ks na paletě

IsoAir 50

13,5 kg

25

IsoAir 60

16,3 kg

20

IsoAir 80

21,7 kg

15

Konzultace, diagnostika
na místě realizace**

330,50 Kč bez
DPH

400 Kč s DPH

Záloha

Vratka *

(bez DPH / s DPH)

(bez DPH / s DPH)

Euro paleta

454,50 Kč / 550 Kč

413 Kč / 500 Kč

Ostatní paleta

247,90 Kč / 300 Kč

206,60 Kč / 250 Kč

IGLUBRICK GROUP a.s.
Opletalova 983/45
110 00 Praha 1
IČ: 28215702

výroba: Pod Drahou 984, 252 30 Řevnice
obchod: +420 607 129 807
technická podpora: +420 602 326 191

Vratka *
Pravidla pro vracení palet
Vratné palety a obaly je možné vrátit zpět na adresu Iglubrick group a.s., Pod Drahou 984, Řevnice, 252 30, a to
do 90 dní od předání / dodání zákazníkovi.
Při zpětném odběru (vrácení) palet je zákazníkovi dobropisována prodejní cena snížená o opotřebení
(amortizaci) palet. Opotřebení palet zahrnuje vlastní opotřebení palet. Společnost Iglubrick group a.s. přijímá
zpět palety opotřebované, ovšem nepřijímá palety s větším poškozením bránící bezpečné přepravě zboží
(prasklá či chybějící noha, prasklé či chybějící špalky, paleta napadena hnilobou a plísní).
Míru opotřebení a poškození určuje pověřená osoba společnosti Iglubrick group a.s. Pokud se jedná o vratnou
paletu typu EUR, musí být čitelně označená dle platných předpisů.
Vrácení tohoto poplatku se týká pouze zákazníků nakupujících přímo ve výrobě v Řevnicích, ne prostřednictvím
distributora.

Konzultace, diagnostika
na místě realizace**
Konzultace a diagnostika na místě realizace – stavby.
Poplatek zahrnuje návštěvu zástupce společnosti Iglubrick group a.s., odborné posouzení vhodnosti aplikace
desek IsoAir, návrh řešení – výběr tloušťky desky, doporučení aplikačního materiálu, popř. doporučení realizační
firmy v daném regionu. Realizaci samotnou zaručit nemůžeme, vytíženost jednotlivých realizátorů nemůžeme
ovlivnit. Během realizace jsme k dispozici na telefonu nebo emailu. Cena rovněž zahrnuje vypracování cenové
nabídky desek IsoAir, a zaslání na email poptávajícího.
Cena za tuto službu Vám bude vrácena v plné výši, při uskutečnění nákupu, a to odečtením této částky
z výsledné hodnoty nákupu desek IsoAir. Vrácení tohoto poplatku se týká pouze zákazníků nakupujících přímo
ve výrobě v Řevnicích, ne prostřednictvím distributora.
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