IČ: 25951378

Ceník štípaného palivového dřeva:

Voštice 130, 566 01 Vysoké Mýto

Ceny smluvní s DPH dle aktuální sazby, ceník platný od 20.1.2020 do vydání nového
zelený ceník štípaného palivového dřeva s dovozem, dovoz zajistí lesyvm.cz
jehličnaté dřevo

listnaté

měření

polínka délka 25 - 50 cm

793

1 215

sypaný prm3s

metrová polena

993

1 495

rovnaný prm3

295Kč +
21 Kč/km nad 10km

km měříme podle
www.mapy.cz obě cesty

štípané dřevo

dovoz palivového dřeva

do 10km 295 Kč/jeden
závoz

11km a dál

polínka max. množství v jednom dodání je 7 prm3s
množství dodání
metrová polena max. množství v jednom dodání je 6 prm3
způsob měření

naložené na dopravním prostředku prodávajícího před složením u zákazníka

modrý ceník štípaného palivového dřeva vlastní odvoz zákazníka
jehličnaté dřevo

listnaté

měření

polínka délka 25 - 50 cm

873

1 495

rovnaný prm3

metrová polena

993

1 485

rovnaný prm3

štípané dřevo vl. odvoz

způsob měření

rovnané na(v) odvozním prostředku kupujícího /odběratele/

doprava

zajišťuje kupující

nakládka

zajišťuje kupující

vyžádaná nakládka - naložení polínka - lopata na traktoru 0,5 prm3sypané
nutné předem domluvit
metrová polena

kontakty:
Martin

Janecký

prm3s

69

Kč/prm3s

nenakládáme

palivo@lesyvm.cz

605 263 033

www.lesyvm.cz

Vysvětlení pojmů:
měkké dřevo - jehličnaté
tvrdé dřevo - listnaté
3

prm

mix dřevin smrk, borovice, modřín a jedno dodání může obsahovat do 5% měkké hniloby

mix dřevin dub, jasan, habr, buk a v jednom dodání může být do 5% břízy, osiky, lípy a měkké hniloby

prostorový metr krychlový (kubík) - štípaná polena narovnaná v hráni 1 x 1 x 1 metr
měří se narovnaná hráň délka x šířka x výška zaokrouhleno na 0,1 prm 3

prm3s

prostorový metr krychlový (kubík) sypaný, polínka nasypaná do prostoru o rozměrech 1 x 1 x 1 metr
měří se vnitřní prostor kam je dřevo nasypáno - korba vleku, korba nákl. auta,…

přepočtový koeficient zaručený naší společností:
příklad:
km

1 prm3sypaný = minimálně 0,82 prm3 /rovnaného/

z od nás dovezených 6 prm3sypaných polínek, u Vás narovnáte minimálně 5,0 prm3 /rovnaného/

kilometr, dopravní vzdálenost počítaná podle www.mapy.cz, nejrychlejší trasa
počítáme cestu tam i zpět ze sídla firmy

polínka

nejširší strana štěpiny nepřesáhne 17 cm, počet nerozštípnutých polínek je do 3% objemu dodávky

metrová polena

nejširší strana štěpiny nepřesáhne 35 cm, průměry 15 cm a méně nejsou rozštípnuté

Ceník dřevobriket

baleno po

paletový odběr Kč/ paleta

Ceník dřevobriket

baleno po

paletový odběr Kč/ paleta
Kč/balení

tvar: válce plné - dálka cca 30cm průměr 8cm

8 kg

43,70

6163

výhřevnost 17,73MJ /kg, balení 8kg = 5 kusů, paleta
144balení= 1.152kg, vyrobeno v ČR

7,5kg

X

X

pytel cca
70x50 cm

83

pytel cca
70x50 cm

77

144 balení

listnaté štípané dřevo 25cm v pytlích
jehličnaté štípané dřevo 25cm v pytlích
proschlé, vhodné na podpalové třísky

do 10km 295 Kč/závoz

dovoz dřevobriket

295 Kč +
21 Kč/km nad 10km

11km a dál

km měříme podle
www.mapy.cz obě cesty

nejmenší množství je jedno balení / pytel
množství dodání
nejvíce dovezeme 3 palety v jednom závozu

Ceny smluvní s DPH dle aktuální sazby, ceník platný od 20.1.2020 do vydání nového
Ceník dlouhých klád na topení tzv. surové kmeny
jehličnaté dřevo + listnaté měkké
délka 2 - 6 metrů, průměr od 7 cm až 50 cm, podíl měkké hniloby až 20% v jedné dodávce
odběr se řídí aktuální zásobou

cena včetně dopravy do 30km
40

doplatek nad 30 km

620 Kč/prm3

Kč/km

tvrdé dřevo - listnaté
délka 4 - 8 metrů, průměr od 7 až 15 cm, pravděpodobná výrazná křivost a sbíhavost
odběr se řídí aktuální zásobou
Podmínky prodeje:

doplatek nad 30 km

neprodáváme

cena s DPH
40

Kč/prm3

Kč/km

pouze s dopravou nákladním autem s hydraulickou rukou /omezení- dráty EE, ploty, úzká cesta/
ceny s DPH včetně dopravy do 30 km - součet cesty tam a zpět z Vysokého Mýta dle mapy.cz
minimální odběr jedné objednávky 15 prm3 - možný a pravděpodobný mix dřevin
měření:

prm3

prostorový metr krychlový (kubík) - klády naložené na nákladním autě v hráni 1 x 1 x 1 metr
měří se naložená hráň šířka x výška x délka

km:

kilometr, dopravní vzdálenost počítaná podle www.mapy.cz, nejrychlejší trasa

Ceny smluvní s DPH dle aktuální sazby, ceník platný od 20.1.2020 do vydání nového
Poradní informace:

měkké dřevo
doba vysychání čerstvého "zeleného" štípaného jehličnatého palivového dřeva
přirozenou cestou - dobře větraný zastřešený sklad /dřevník, kůlna, hráň/

min. 8 optimálně 14 měsíců

tvrdé dřevo
doba vysychání čerstvého "zeleného" štípaného listnatého palivového dřeva
přirozenou cestou - dobře větraný zastřešený sklad /dřevník, kůlna, hráň/

min. 12 optimálně 20 měsíců

