Reno-Tech.cz, s.r.o.

...ze starého nové!

Provádíme renovace Fe a Alu disků,
zejména co se týče kompletní
povrchové úpravy
(pískování+lakování+leštění), včetně
drobných mechanický oprav ráfků.
Náš obvyklý technologický postup pro dosažení
nejvyšší kvality:
1. Prosté tryskání SI abrazivem (vyčištění)
2. Renovační tryskání kovovým abrazivem
(sjednocení)
3. Tryskání balotinou (vyhlazení) … pouze u
Alu disků
4. Lakování základ (komaxit)
5. Lakování horní lak dle vzorníku RAL
(komaxit)
6. Horní čirý krycí lak (komaxit) … pouze u
Alu disků
Netryskáme křemičitým pískem, což je běžné
u jiných firem a to zejména z důvodů špatné
a nedokonalé povrchové předúpravy, ale
používáme pouze kvalitní abraziva s ISO 9001
a s ISO 14001. To samé platí i u námi používaných
mokrých a práškových barev.
Za kvalitu a spokojenost ručíme!
Pro smluvní partnery/pneuservisy nabízíme
progresivní podmínky kooperace včetně i svozu
a rozvozu disků.
Naše kompletní portfolio služeb pak naleznete
na www.reno-tech.cz
V případě Vašeho zájmu nás neváhejte
kontaktovat.

Reno – Tech.cz, s.r.o.
Pod Továrnou 92
331 51 - Kaznějov
Czech Republic

Ceník:
- prosté i renovační tryskání: Fe disky od 150,Kč/disk ; Alu disky od 350,-Kč/disk
- balotinování paprsků Alu disků: od 250,- Kč/disk
- rovnání disků: od 450,- Kč/disk
- lakování (prášková barva/komaxit-lesk, pololesk,
mat): základ od 100,- Kč/disk + lakování
- barva/pigment RAL standard/pastel od 200,Kč/ks, RAL metalic/chromo od 300,- Kč/disk +
horní čirý, krycí lak od 100,- Kč/disk.
- lakování (mokré-lesk, pololesk, mat): základ,
plnič, broušení, plnič, barva/pigment RAL, horní
čirý krycí lak, leštění … od 750,- Kč/disk
- defektoskopie: od 250,- Kč/disk
- mechanické opravy disků (svařování, lití,
broušení, atd.): od 100,- Kč/disk
- designérské úpravy disků (balotinování, leštění,
alegorie, aj.): od 450,- Kč/disk
Veškeré ceny zde uvedené jsou bez DPH za 1ks
a jsou závislé na technologické, materiálové
pracovní a časové náročnosti, zejména pak
na původním stavu disku.

Tel./fax. : 377 956 202
Mobil : 608 708 907, 602 639 438
@ E-mail : info@reno-tech.cz

www.reno-tech.cz

