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Ofertă tăiere (2D) cu laser și prin așchiere (router)
1. Tăiere Laser
Grosime material (mm)
1 mm
2 mm
3‐4 mm
5‐7 mm
8‐9 mm
10‐11 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm

Preț / ml
2,5 LEI / ml
3 LEI / ml
5 LEI / ml
6,3 LEI / ml
7,5 LEI / ml
9 LEI / ml
10 LEI / ml
11 LEI / ml
11,5 LEI / ml
12,5 LEI / ml

Materiale procesabile:
• PMMA (Plexiglas, Stiplex și alte denumiri comerciale) între 0,5 si 20mm
• Furnir, placaj stratificat și lemn între 0,5 si 20mm (se înegrește în cant)
• Spumă PVC în format de foi (Komatex, Komadur, Komacel etc) între 0,5 și 30mm (se înnegrește în
cant)
• MDF, HDF 1 ‐ 16mm (se înnegrește in cant)
Pentru alt tip de material vă rugăm să ne contacțati pentru probe.

2. Tăiere prin așchiere (router)
Materiale procesabile:
• PMMA (Plexiglas, Stiplex și alte denumiri comerciale) între 0,5 si 30mm
• Placaj stratificat și lemn între 0,5 și 30mm
• Spumă PVC în format de foi (Komatex, Komadur, Komacel etc) între 0,5 și 30mm
• MDF, HDF 1 ‐ 30mm
• Materiale compozite (Dibond, etalbond etc)
• Corian
• Tablă și plăci de aluminiu, alamă, cupru până la 30mm grosime
Pentru alt tip de material vă rugăm să ne contactați pentru probe.
Pret pe trecere a frezei la ml: 0,7 EUR + TVA
Exemplu calcul preț:
Plexiglass 3mm = o trecere a frezei/ml = 0,7EUR + TVA/ml
Forex 20mm = 4 treceri a frezei/ml = 0,7 x 4 = 2,8 EUR + TVA/ml

3. Gravura (Laser sau Router)
• 0,1 EUR + TVA / cm
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cm2 = centimetru pătrat ml = metru liniar (desfășurat)
Prețurile sunt exprimate în LEI (RON) sau EURO și NU conțin TVA.
Cursul de schimb al EURO se calculează conform cursului BNR din data facturării.

