
 
Ceník chemického obrábění :  běžné materiály 

 
 

Minimální cena zakázky : 1 425 Kč.               Minimální plocha zakázky : 6 dm2. 
 
Cena zakázky : základní cena 2 275 Kč. V ceně je a) příprava dat z běžných 
formátů b) náhled výroby ve formátu PDF c) výroba filmových podkladů d) 
běžný materiál e) vyrobení výrobku v minimální ploše zakázky 6 dm2. 
 
Příprava dat : 380 Kč / hod. Účtuje se složitost motivu, oprava chyb návrhu, 
úpravu motivu, náročnost formátu dat, korekce podleptání, požadovaná 
přesnost atp. ( např. příprava dat, korekce podleptání, tvorba můstků, 
panelizace 1,5 hod = 570 Kč ). 
 
Formáty dat : DWG, DXG, Gerber 274X GBR, PDF, AI, EPS, CDR. 
 
Cena za plochu : základní 125 Kč / dm2. ( např. 125 x 65 mm = 101,55 Kč ). 
 
Cena filmových podkladů : 40 Kč / dm2 za filmový podklad ( např. A4 stojí 240 
Kč ) a je potřeba 2 ks, tedy 480 Kč. Účtuje se jen u malých sérií. 
 
Dodací termín : běžná výroba 15 dní, jednodušší vzorky 10 dní, s expres 
příplatky při reálné vyrobitelnosti od 24 hodin. 1 den 200 %, 2 dny 150 %, 3 
dny 100 %, 4 dny 50 %, 5 dní 25 %. 
 
Ohýbání dílů : podle série a provedení přípravku 125 Kč - 525 Kč. 
 
Přirážka za tloušťku materiálu : tloušťky 5 - 90 um a 200 - 1000 um. 
 
Přirážka za pracnost : až 350 % při velmi jemných motivech, složité výrobě 
která bude zdůvodněna v popisu konkrétní zakázky, cena 125 – 525 Kč / dm2. 
 
Sleva množstevní : až 50 % na 62,50 Kč / dm2 podle provedení, ceny 
materiálu, síly materiálu, typu materiálu, množství, složitosti, dodacích 
termínů. 
 



 
Doprava : 

Osobně : 0 Kč k vyzvednutí v naší provozovně vhodné pro blízké zákazníky 

Poštou doporučeně : 100 Kč, doporučeným dopisem 
vhodné pro levné zakázky do 
500 Kč 

Poštou na dobírku : 150 Kč, platba České poště vhodné pro soukromé osoby 

Poštou do ruky / na 
poštu : 

150 Kč, dodání do 24 hodin vhodné pro běžné zásilky 

Poštou EMS : 250 Kč, garance expres dodání vhodné pro expresní doručení 

PPL balík : 140 Kč, dodání cca 24 hodin vhodné pro běžné zásilky 

PPL dobírka : 140 Kč, dodání cca 24 hodin vhodné pro soukromé osoby 

Zahraničí EU : 250 Kč, podání ČP nebo PPL 
vhodné pro Slovensko, 
Německo, Rakousko … 

 
Dostupné materiály :  
 
• Austenitická nerez 1.4301 (AISI 304), 

1.4310 (AISI 301) kalená, nekalená 
• Uhlíková pružinová ocel (C55 – C100, 

7C27Mo2, 13C26, 12C27, 6C27) 

• Feritická nerez (AISI 409, 430) • Berylliová měď (CuBe2) 

• Martenzitická nerez (AISI 410, 420) • Měď (Cu) 

• Alpaka, Neusilber (CuNi15Zn21) • Mosaz (Ms70) 

• Fosforový, cínový, běžný bronz (Cun6) • Nikl (Ni) 

• Hliník, dural (Al) • Zinek (Zn) 

• Konstantan (Cu55Ni45) • Molybden (Mo) 

 
Parametry materiálů : 
 

• Tloušťka materiálu : ± 4 % 

• Rozměry vytvořených objektů, tedy otvorů nebo stěn : ± 4 %, min ± 25 um nebo 10 
% tloušťky materiálu 

• Minimální velikost objektů : 125 % tloušťky materiálu 

• Odchylka posunu filmů: max. 10 % 

• Min. rozteč objektů :  ≥ 0,765 mm 

• Roztažnost a diagonalita : ± 0,0002 % 

 
 
 
 
 

Semach, chemické obrábění. Ceny platné od 1.1.2023


