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Vágási, darabolási méretek, feltételek és árak 

Köracélok: 
1, Hengerelt: min. vásárlási mennyiség  vágási hossz 

 Ø20- Ø50  3 m    min. 1m vagy annak egész többszöröse 

       illetve több vágásnál azonos hossz 

 Ø50- Ø100  1 m   min. 1m vagy annak egész többszöröse 

       illetve több vágásnál azonos hossz 

 Ø100- Ø130  0,5 m   min. 0,5 m vagy annak egész többszöröse 

 

2, Húzott:  

              min vásárlási hossz 1 szál (3 m). Ezen termékeknél csak szállítási hosszra vágunk (min 1m)! 

 

Vágási ár(vágásonként):   Ø * 45 Ft 

 

Négyzet acél: 
1, Hengerelt:   min. vásárlási mennyiség és a vágási hossz 

 20*20- 100*100  min. 1m vagy annak egész többszöröse  

     illetve több vágásnál azonos hossz 

 2, Húzott:  

              min vásárlási hossz 1 szál (3 m). Ezen termékeknél csak szállítási hosszra vágunk (min 1m)! 

 

Vágási ár(vágásonként):   oldalméret* 45 Ft 

 

 



 

 

Szögcélok: 
   min. vásárlási mennyiség  vágási hossz 

- 60*60 mm  1 szál   csak szállítási hosszra vágunk(min 1m)! 

80*80 mm, 100*100 1 m    min. 1m vagy annak egész többszöröse 

       illetve több vágásnál azonos hossz 

 

Vágási ár(vágásonként):   (oldal+oldal)* 20 Ft 

 

Laposcélok: 
1, Hengerelt  min. vásárlási mennyiség  vágási hossz 

 15 mm˂   1 m   min. 1m vagy annak egész többszöröse 

       illetve több vágásnál azonos hossz 

2, Hasított/vágott       

 100*8 ˂   1 m  min. 1m vagy annak egész többszöröse 

       illetve több vágásnál azonos hossz 

 

Vágási ár(vágásonként):   (szélesség+vastagság) * 20 Ft 

 

Cső: 
   min. vásárlási mennyiség    vágási hossz 

 ˂ Ø50          egész szál     

 Ø50- Ø114,3  3 m    

 Ø114,3 ˂ min. 1m vagy annak egész többszöröse 
     

 

Vágási ár(vágásonként):   Ø * 30 Ft 

 

 

min. 1m vagy annak egész 
többszöröse, illetve több vágásnál 
azonos hossz 



Zártszelvény: 
   min. vásárlási mennyiség    vágási hossz 

 ˂ 50          egész szál     

 50- 100  3 m    

 100 ˂ min. 1m vagy annak egész többszöröse 
     

 

Vágási ár(vágásonként):   (szélesség+magasság) * 15 Ft 

 

min. 1m vagy annak egész 
többszöröse, illetve több vágásnál 
azonos hossz 


