
Prisliste	  –	  diamantboring	  og	  skæring	  2018	  

Har	  du	  spørgsmål,	  er	  du	  altid	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  os.	  	  
Send	  os	  en	  mail	  til	  bc@abks.dk	  eller	  ring	  på	  telefon	  +45	  24	  96	  33	  66,	  så	  finder	  vi	  den	  bedste	  løsning	  til	  dit	  behov.	  
	  

Diamantboring	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Ved	  større	  arbejder,	  udarbejdes	  gerne	  tilbud.	  
	  	  
Spørg	  efter	  størrelser	  som	  ikke	  er	  medregnet.	  
	  	  
Følgende	  debiteres	  ekstra:	  
	  	  
Til-‐	  og	  afrigning	  kr.	  350,-‐	  
Minimum	  pris	  pr.	  hul	  er	  200,-‐	  kr.	  	  
	  	  
Afdæk	  efter	  forbrug	  og	  tid	  
–	  understøtning	  efter	  tid.	  
	  	  
Nødvendigt	  forbrug	  af	  stillads.	  
	  	  
Jern	  og	  kamstål	  over	  Ø	  16	  kr.	  	  
17,00	  pr.	  cm	  
	  	  
Os	  uvedkommende	  ventetid.	  
	  
Skæring	  	  
	  
Pris kr. pr. cm2 i snitflade
  
Gulvskæring 0,20 
Vægskæring 0,28 
Håndskæring 0,45 
Betonhøvlning/fræsning 0,20	  
	  
Alle	  priser	  er	  ekskl.	  moms	  og	  vejledende. 
 
	  

Ø  
diameter 

i mm 

Pr. cm 
boredybde 

i dæk 

Pr. cm 
boredybde 

i væg 

12-26 7,16 7,91 
31-51 7,66 8,42 
61-91 8,16 9,00 
102 8,42 9,26 
112 8,84 9,72 
122 10,18 11,19 
132 11,70 12,88 
142 12,07 13,25 
152 12,54 13,75 
162 13,46 14,85 
172 13,63 15,02 
182 14,59 16,02 
192 15,44 17,00 
202 16,33 17,93 
212 17,37 19,14 
225 18,60 20,40 
250 19,64 21,62 
260 20,70 22,75 
300 22,75 25,03 
325 25,50 28,06 
350 29,20 32,10 
360 32,06 35,26 
400 37,11 40,85 

Følgende debiteres ekstra 
 
Til- og afrigning kr. 350,- 
 
Minimum pris på skæring af  
et snit er kr. 250,- 
	  


