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www.unimetra.cz

CENÍK KALIBRAČNÍCH SLUŽEB PRO STAVEBNÍ FIRMY
Naše firma již více než 20 let poskytuje komplexní služby v oblasti metrologie - prodej,
výroba, kalibrace a servis měřidel. Jednou z oblastí je prodej a servis měřidel pro
stavební a montážní firmy. Rádi bychom Vám nabídli možnost kalibrace stavebních přístrojů
v naší akreditované laboratoři Unimetra, spol. s r.o. v Ostravě, které je akreditovaná dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a má certifikát ČSN EN ISO 9001:2009.
Ceny jsou v Kč bez DPH, platné do 31.12.2017. Položky označené „A“ jsou jsou v rámci akreditace.
Kalibrace svinovacích metrů
Ocelový svinovací metr 2m
Ocelový svinovací metr 3m
Ocelový svinovací metr 5m
Ocelový svinovací metr 7,5m
Ocelový svinovací metr 8m
Ocelový svinovací metr 10m

A
A
A
A
A
A

60,70,130,160,170,200,-

Ocelový svinovací metr 2m - s okénkem A
Ocelový svinovací metr 3m - s okénkem A

110,140,-

Vystavení jednoho kal. listu pro metry

-

30,-

Kalibrace skládacích metrů - oboustranná stupnice
Skládací metr oboustranný 1m
A
80,Skládací metr oboustranný 2m
A
110,Skládací metr oboustranný 3m
A
130,Vystavení jednoho kal. listu pro metry

-

30,-

Kalibrace měřicích pásem
Měřicí pásmo 10m (po 2m)
Měřicí pásmo 15m (po 2m)
Měřicí pásmo 20m (po 2m)
Měřicí pásmo 25m (po 2m)
Měřicí pásmo 30m (po 2m)
Měřicí pásmo 50m (po 2m)
Měřicí pásmo 100m (po 2m)

A
A
A
A
A
A
A

220,270,330,390,420,530,1030,-

Kalibrace - lať výsuvná / skládací s mm a nivelační stupnicí
Lať výsuvná / skládací s mm a nivel. do 3m A 785,Lať výsuvná / skládací s mm a nivel. 3-5m A 930,-
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Kalibrace - tyč výsuvná s mm stupnicí (Mesfix, Telefix)
A 400,Tyč výsuvná s mm stupnicí do 3m
A 470,Tyč výsuvná s mm stupnice od 3-5m
800,Tyč výsuvná s mm stupnicí nad 5m

Kalibrace - úhloměr s úchylkoměrem nebo digitální
350,Úhloměr pro stavebnictví s úchylkoměrem 350,Úhloměr pro stavebnictví digitální
Pozn. - kontrola libel
Kalibrace - vodováha zednická analogová
Vodováha zednická analogová 300-2000mm
vizuální kontrola libel

-

180,-

Kalibrace - vodováha digitální, s úhloměrem a laserová
310,Vodováha zednická digitální se sklonoměrem Vodováha zednická s laserem
850,-

Kalibrace - kontrolní latě hliníkové (1 plocha)
A
Lať kontrolní hliníková do 2m (1 plocha)
A
Lať kontrolní hliníková do 3m (1 plocha)
A
Lať kontrolní hliníková do 4m (1 plocha)
A
Lať kontrolní hliníková nad 4m (1 plocha)

Kalibrace nivelačních a rotačních přístrojů
Nivelační přístroj / rotační přístroj
Rotační přístroj s neviditelným paprskem

180,290,370,640,-

-

850,1100,-

Kalibrace - odvalovací kolečka mechanické a digitální
480,Mechanický trasoměr do 250m (po 10m)
480,Digitální trasoměr do 250m (po 10m)
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Kalibrace - laserový a ultrazvukový dálkoměr
Ultrazvukový dálkoměr (do 10m)
Laserový dálkoměr (do 10m)

450,450,-

Kalibrace - přístroje na měření tloušťky vrstvy / barvy
A
800,Přístroj na měření tloušťky vrstvy se sondou F
1200,Přístroj na měření tloušťky vrstvy se sondou FN A
A
670,Přístroj na měření tloušťky vrstvy mechanický
430,Přístroj na měření tloušťky vrstvy PENTEST

Kalibrace - přístroje ultrazvukové na měření tloušťky materiálu ocel
800,Ultrazvukový tloušťkoměr na ocel –
1 sonda do 100mm

Kalibrace rozchodka kolejová
Rozchodka kolejová analogová

-

800,-

Kalibrace analogových a digitálních momentových klíčů
A
800,Momentový klíč - jednostranný 1,25-1000Nm
A
1400,Momentový klíč - jednostranný od 1000-1500Nm
A
1000,Momentový klíč - oboustranný 1,25-1000Nm
A
1700,Momentový klíč - oboustranný od 1000-1500Nm

Kalibrace digitálních teploměrů se sondou
Digitální teploměr se sondou – 3 body
Digitální teploměr se sondou – další bod

-

600,150,-

Kalibrace - měřicí klínek se stupnicí 0-30mm
A
Měřicí klínek 0-30mm, mm-dělení

500,-
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Kalibrace - úhelníky ploché / příložné
Úhelník plochý/příložný do 160mm
Úhelník plochý/příložný do 250mm
Úhelník plochý/příložný do 400mm
Úhelník plochý/příložný do 630mm
Úhelník plochý/příložný do 1000mm

A
A
A
A
A

170,200,220,260,700,-

Kalibrace digitálních a analogových teploměrů
Teploměr elektron. / číselník. přímoukazující
A
Teploměr digitální prostorový
A
Teploměr analogový prostorový
A

600,600,400,-

Kalibrace digitálních a analogových vlhkoměrů
Teploměr-vlhkoměr prostorový
A
Vlhkoměr digitální prostorový
A
Vlhkoměr vlasový prostorový
A

1100,600,700,-

Dále zajišťujeme kalibraci těchto měřidel:
Kalibrace vlhkoměrů na dřevo a stavební materiál
Vlhkoměr na dřevo / stavební materiály
- typ WHT
Vlhkoměr na dřevo / stavební materiály
- ostatní typy

820,890,-

Kalibrace digitálního bezdotykového teploměru - pyrometru
Pyrometr do 500°C - v 1 bodě
710,Pyrometr do 500°C - ve 3 bodech
1710,-

Kalibrace digitálních detektorů alkoholu - alkoholtesterů
Alkoholtester AL2500 / DA3000
535,Alkoholtester AL5000 / 6000 / 7000
635,Alcotest 3000 / 6510 / 6810 / 7410
1325,-

