Stolaři.cz
Ceník půjčovna pronájmu brusek na parkety
Nájemné
Doba pronájmu:
a) půldenní - bruska je ráno zapůjčena a ještě týž den odpoledne vrácena
b) denní - bruska je ráno zapůjčena a druhý den ráno vrácena
c) víkendové - bruska je v pátek odpoledne zapůjčena a v pondělí ráno vrácena
Úhrada nájemného za zapůjčení brusky je hrazena v den zapůjčení včetně kauce.
Typ brusky
Válcová bruska (Lägler Hummel )
Okrajová bruska (Lägler Flip)
Talířová bruska (rotační - Lägler Single)

půldenní

denní

590 Kč
390 Kč
450 Kč

800 Kč
450 Kč
500 Kč

víkendové
1350 Kč
700 Kč
900 Kč

Kauce
Při zapůjčení brusky na parkety je třeba složit kauci, která bude vrácena v plné výši v den
vrácení brusky. Kauce je stanovena v následující výši:
Válcová bruska (Lägler Hummel )
Okrajová bruska (Lägler Flip )
Talířová bruska (rotační - Lägler Single )

6000 Kč
2000 Kč
2000 Kč

Brusivo
Protože nelze přesně určit množství spotřebovaného brusiva, můžete využít naší nabídky a
zapůjčit si po úhradě příslušné zálohy libovolné množství brusiva. Při ploše cca 20 m2 a
středním znečištění bude sada brusiva zálohována cca 2000 Kč. Při větší ploše či znečištění
(barva, lak) je toto nutno zohlednit. Nepoužité brusivo vrátíte a bude provedeno vyúčtování
dle skutečně spotřebovaného brusiva.
Ověření totožnosti
a) soukromé osoby - prosíme o předložení občanského průkazu a řidičského průkazu
b) firmy - prosíme o objednávku s uvedením jména pracovníka, který brusku za firmu
zapůjčí, a kopii Živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Pracovník musí mít
svůj občanský průkaz.

Typy brusek k zapůjčení

Lägler Hummel - technické údaje:
• Napětí 230 V
• Výkon 2,2 kW
• Jištění 16 A
• Hmotnost 79 kg
• Délka 1040 mm
• Šířka 360 mm
• Výška 1000 mm
• Zatížení prachem na pracoviště max. 2 mg/m3
• Hodnota emisního hluku ohledně pracoviště 76 dB(A)

Lägler Flip - technické údaje:
• Napětí 230 V
• Výkon 1,35 kW
• Jištění 10 A
• Počet otáček brusného kotouče 3100/1 min
• Celková šířka 260 mm
• Hmotnost 9,8 kg
• Zatížení pracoviště prachem max 0,2 mg/m3
• Hodnota emisního hluku na pracoviště 86 dB (A)

Lägler Single - technické údaje:
• Napětí 230 V
• Výkon 1,2 kW
• Jištění 16 A
• Hmotnost 45 kg
• Délka 615 mm
• Šířka 435 mm
• Výška 265 mm
• Hodnota emisního hluku ohledně pracoviště 77 dB (A)

