Půjčovna nářadí/strojů
...kompletní

Půjčovna nářadí
pískovací/tryskací techniky
Je mnoho důvodů, proč zvolit pronájem
strojů namísto jejich nákupu. Každý
potencionální zákazník má ten svůj.
Proto půjčujeme/pronajímáme krátkodobě i dlouhodobě kompletní technologii
s příslušenstvím pro pískování/tryskání.
Jedná se zejména o mobilní pískovací
/tryskací jednotky, kompresory, přípojné
hadice, ochranné prostředky, abraziva a vše
ostatní, potřebné k výkonu této činnosti.
Pronájmem si zajistíte zejména to, že
nemusíte vlastnit a starat se o toto zařízení
a přitom můžete vykonávat tuto žádanou
práci a nepřicházet v tomto oboru
o lukrativní zakázky nebo řešit ne vždy
spolehlivou kooperaci. Zároveň si tím
elegantně a bezstarostně rozšíříte své
portfolio nabízených služeb a udržíte si tak
konkurence-schopnost na trhu.
Ceny této naší služby se pak odvíjí od
typu, množství, doby a účelu zapůjčení,
rovněž také zdali se jedná o soubor nebo
pouze zařízení dílčí.
Stálým zákazníkům poskytujeme výrazné
slevy.
V případě zájmu nebo potřeby zapůjčení
tryskací
technologie a
příslušenství
kontaktuje nás.
info@pujcovna-naradi-piskovacky.cz
Více informací pak naleznete na:

www.pujcovna-naradi-piskovacky.cz

řešení vašeho lakování

Ceny v Kč / 1 den

Lakovací jednotka /
doba zapůjčení

SB 12/25

1 den

950,-

do 7 dnů

535,-

do 14 dnů

395,-

do 30 dnů

315,-

Nad 30 dnů

Dle dohody

Jedná se o:
Stříkací, velko-kapacitní, tlakové zařízení SB 12/25. Produkce
nástřiku (m2) se odvíjí dle viskozity/hustoty a ředění lakovacího
materiálu/barvy a požadované vrstvy (µm) při aplikaci.

Příslušenství /
doba zapůjčení

Kompresor
elektrický
(400V/4kW)

1 den

1325,-

do 7 dnů

650,-

do 14 dnů

450,-

do 30 dnů

225,-

Nad 30 dnů

Dle dohody

Záloha/vratná kauce je na zapůjčení lakovací jednotky u nových zákazníků
ve výši 10 000,- Kč a na kompresor ve výši 15 000,- Kč. Jako náhradu za zálohu
je možno dohodnout vystavením směnky, či jiné jistiny. Po dlouhodobých
zákaznících kauce nepožadujeme nebo jen v minimální míře (symbolické).
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