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CENÍK KALIBRACE

TYP MĚŘIDLA CENA
svinovací metr 2m (1 stupnice, bez kal. Listu) 75,00 Kč
svinovací metr 2m s okénkem (1 stupnice, bez kal. Listu) 136,00 Kč
svinovací metr 3m (1 stupnice, bez kal. Listu) 87,00 Kč
svinovací metr 3m s okénkem (1 stupnice, bez kal. Listu) 172,00 Kč
svinovací metr 5m (1 stupnice, bez kal. Listu) 147,00 Kč
svinovací metr 5m digitální (1 stupnice, bez kal. Listu) 537,00 Kč
svinovací metr 7,5m (1 stupnice, bez kal. Listu) 196,00 Kč
svinovací metr 8m (1 stupnice, bez kal. Listu) 208,00 Kč
svinovací metr 10m (1 stupnice, bez kal. Listu) 244,00 Kč
příplatek svinovací metr druhá stupnice + 100%
příplatek svinovací metr stupnice pro průměr / inch + 100%
vystavení kalibračního listu – svinovací metry 38,00 Kč
měřící pásmo 10 m (po 2 m) 270,00 Kč
měřící pásmo 15 m (po 2 m) 330,00 Kč
měřící pásmo 20 m (po 2 m) 403,00 Kč
měřící pásmo 25 m (po 2 m) 475,00 Kč
měřící pásmo 30 m (po 2 m) 512,00 Kč
měřící pásmo 50 m (po 2 m) 646,00 Kč
měřící pásmo 100 m (po 2 m)
příplatek měřící pásmo oboustranná stupnice +100%
příplatek měřící pásmo 2. tř.př. Po 1m +100%
příplatek měřící pásmo 1. tř.př. Po 2m +100%
příplatek měřící pásmo pracovní etalon po 1m +200%
měřící pásmo pro měření výšky hladiny 10 m 618,00 Kč
měřící pásmo pro měření výšky hladiny 20 m 713,00 Kč
měřící pásmo pro měření výšky hladiny 30 m 809,00 Kč
měřící pásmo pro měření výšky hladiny 50 m 986,00 Kč
měřící pásmo pro měření výšky hladiny 100 m
měřící pásmo pro měření výšky hladiny 150 m
měřící pásek – první metr 94,00 Kč
měřící pásek – každý další metr 27,00 Kč
příplatek – měřící pásek – stupnice inch + 50%
pásek pro měření velkých rozměrů (s noniem) do 5000 mm 613,00 Kč
pásek pro měření velkých rozměrů (s noniem) nad 5000 mm
pásek pro měření vnitřního průměru (Novometr) 537,00 Kč
pásek pro měření vnitřního průměru do 700 mm (26) 633,00 Kč
pásek pro měření vnitřního průměru nad 700 mm (26) 756,00 Kč
pásek pro měření obvodu a průměru do prům. 300 mm 854,00 Kč
pásek pro měření obvodu a průměru do prům. 700 mm 975,00 Kč
pásek pro měření obvodu a průměru do prům. 700 mm
příplatek pásek stupnice inch + 50%
skládací metr oboustranný 1m (bez kalibračního listu) 99,00 Kč
skládací metr oboustranný 2m (bez kalibračního listu) 136,00 Kč
skládací metr oboustranný 3m (bez kalibračního listu) 159,00 Kč
vystavení kalibračního listu – skládací metry 38,00 Kč
měřítko ocelové (1 stupnice) do 150 mm 87,00 Kč
měřítko ocelové (1 stupnice) do 300 mm 159,00 Kč
měřítko ocelové (1 stupnice) do 500 mm 208,00 Kč
měřítko ocelové (1 stupnice) do 1000 mm 270,00 Kč
měřítko ocelové (1 stupnice) do 2000 mm 385,00 Kč
měřítko ocelové (1 stupnice) do 3000 mm 488,00 Kč
měřítko ocelové (1 stupnice) do 4000 mm 611,00 Kč
měřítko ocelové (1 stupnice) do 5000 mm 731,00 Kč
příplatek – měřítko stupnice pro modeláře + 50%
příplatek pásek stupnice inch + 50%
měřítko ocelové – pracovní etalon do 500 mm 611,00 Kč
měřítko ocelové – pracovní etalon do 1000 mm 975,00 Kč
měřítko ocelové – pracovní etalon do 2000 mm
měřítko ocelové – pracovní etalon do 3000 mm
měřítko ocelové – pracovní etalon do 4000 mm
měřítko ocelové – pracovní etalon do 5000 mm
měřítko pro orýsování (posuvné) 305,00 Kč
měřítko lupy do 10 mm 537,00 Kč
měřítko lupy dalších 10 mm 270,00 Kč
měřítko přenosného mikroskopu (1 bod stupnice) 75,00 Kč
tyč výsuvná se stupnicí (Telefix) do 3 m 488,00 Kč
tyč výsuvná se stupnicí (Telefix) do 3 do 5 m 573,00 Kč
tyč výsuvná se stupnicí (Telefix) nad 5 m 975,00 Kč

1 254,00 Kč

1 354,00 Kč
1 912,00 Kč

1 217,00 Kč

1 073,00 Kč

1 826,00 Kč
24 324,00 Kč

3 042,00 Kč
3 650,00 Kč
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lať výsuvná / skládací s mm a nivelační stupnicí do 3 m 957,00 Kč
lať výsuvná / skládací s mm a nivelační stupnicí nad 3 m do 5m
nivelační měřítko (vertikální – stojánek) do 500 mm 367,00 Kč
nivelační měřítko (vertikální – stojánek) do 1500 mm 670,00 Kč
posuvné měřítko do 160 mm 185,00 Kč
posuvné měřítko do 500 mm 257,00 Kč
posuvné měřítko do 1000 mm 353,00 Kč
posuvné měřítko do 1500 mm 549,00 Kč
posuvné měřítko do 2000 mm 975,00 Kč
posuvné měřítko do 3000 mm
příplatek - posuvné měřítko - stupnice pro modeláře + 30%
posuvné měřítko s poměrovou stupnicí (1:3, 1:5) 282,00 Kč
posuvné měřítko ppro přenos šířky věnců 762,00 Kč
kontrolní měrka k posuvnému měřítku pro přenos šířky věnců 762,00 Kč
posuvný hloubkoměr do 160 mm 185,00 Kč
posuvný hloubkoměr do 500 mm 257,00 Kč
posuvný hloubkoměr do 1000 mm 353,00 Kč
posuvný hloubkoměr do 1500 mm 549,00 Kč
posuvný výškoměr do 300 mm 403,00 Kč
posuvný výškoměr do 600 mm 488,00 Kč
posuvný výškoměr do 1000 mm 611,00 Kč
posuvný výškoměr do 1500 mm 864,00 Kč
měřící výškoměr (rozl. 0,001/0,0001 mm) do 1000 mm
nástavný kalibr k měřícímu výškoměru 650,00 Kč
posuvný zuboměr 650,00 Kč
mikrometrická hlavice 0-25 mm 400,00 Kč
mikrometrická hlavice 0-50 mm 550,00 Kč
třmenový mikrometr do 100 mm (bez kontrolní měrky) 204,00 Kč
třmenový mikrometr do 200 mm (bez kontrolní měrky) 262,00 Kč
třmenový mikrometr do 500 mm (bez kontrolní měrky) 357,00 Kč
třmenový mikrometr do 1000 mm (bez kontrolní měrky) 417,00 Kč
třmenový mikrometr - sada 0-300 mm, 6 výměnných nástavků(bez kontrolních měrek) 670,00 Kč
třmenový mikrometr - sada 0-500 mm, 4 výměnné nástavky(bez kontrolních měrek) 549,00 Kč
třmenový mikrometr - sada 500-1000 mm, 4 výměnné nástavky(bez kontrolních měrek) 611,00 Kč
třmenový mikrometr - sada 1000-1500 mm(bez kontrolních měrek)
kontrolní měrka  k třmenovému mikrometru do 100 mm 99,00 Kč
kontrolní měrka  k třmenovému mikrometru do 300 mm 125,00 Kč
kontrolní měrka  k třmenovému mikrometru do 500 mm 147,00 Kč
kontrolní měrka  k třmenovému mikrometru do 1000 mm 185,00 Kč
kontrolní měrka  k třmenovému mikrometru do 3000 mm 357,00 Kč
příplatek - kontrolní měrka  k třmenovému mikrometru - inch +25%
třmenový mikrometr na měření závitu do 100 mm 305,00 Kč
třmenový mikrometr na měření závitu nad 100 mm 428,00 Kč
kontrolní měrka k třmenovému mikrometru na závit 270,00 Kč
pasametr do 50 mm 342,00 Kč
pasametr nad 50 mm 403,00 Kč
mikropasametr do 50 mm 439,00 Kč
mikropasametr nad 50 mm 512,00 Kč
mikrometrický odpich pevný do 1000 mm 323,00 Kč
mikrometrický odpich pevný do 3000 mm 594,00 Kč
mikrometrický odpich skládací - hlavice do 1000 mm 323,00 Kč
mikrometrický odpich skládací - hlavice do 3000 mm 594,00 Kč
mikrometrický odpich skládací - nástavek do 1000 mm 120,00 Kč
mikrometrický odpich skládací - nástavek do 3000 mm 357,00 Kč
kontrolní měrka pro mikrometrický odpich / dvoudotekový dutinoměr/ 159,00 Kč
mikrometrický dutinoměr dvoudotekový (2 rozsahy) 5-45 mm 391,00 Kč
mikrometrický dutinoměr dvoudotekový do 100 mm 282,00 Kč
mikrometrický dutinoměr dvoudotekový nad 100 do 200 mm 330,00 Kč
mikrometrický dutinoměr dvoudotekový nad 200 do 300 mm 367,00 Kč
mikrometrický dutinoměr třídotekový od 2 do 6 mm 367,00 Kč
mikrometrický dutinoměr třídotekový nad 6 mm do 20 mm 320,00 Kč
mikrometrický dutinoměr třídotekový nad 20 mm do 100 mm 391,00 Kč
mikrometrický dutinoměr třídotekový nad 100 mm do 200 mm 428,00 Kč
mikrometrický dutinoměr třídotekový nad 200 mm do 300 mm 549,00 Kč
příplatek - mikrometrický dutinoměr třídotekový - inch + 25%
mikrometrický hloubkoměr - základní rozsah 323,00 Kč
mikrometrický hloubkoměr - nástavek (do 300 mm) 85,00 Kč
mikrometrický hloubkoměr - nástavná měrka 136,00 Kč
mikrometrický přístroj pro vnitřní a vnější měření (UNIMASTER apod.)
mikrometrický přístroj pro vnitřní a vnější měření (UNIMASTER apod.) - nástavek 110,00 Kč
mikrometrický přístroj pro vnitřní a vnější měření (UNIMASTER apod.) - nastav.kalibr 537,00 Kč
číselníkový úchylkoměr 0 - 10 / 0,1 mm 244,00 Kč

1 132,00 Kč

1 460,00 Kč

2 144,00 Kč

2 093,00 Kč

1 073,00 Kč
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číselníkový úchylkoměr 0 - 50 / 0,1 mm 305,00 Kč
číselníkový úchylkoměr do +-0,8 / 0,01 mm 185,00 Kč
číselníkový úchylkoměr 0 - 3 / 0,01 mm 208,00 Kč
číselníkový úchylkoměr 0 - 5 / 0,01 mm 270,00 Kč
číselníkový úchylkoměr 0 - 10 (dig. 12,7) / 0,01 mm 305,00 Kč
číselníkový úchylkoměr 0 - 30 / 0,01 mm 391,00 Kč
číselníkový úchylkoměr 0 - 50 / 0,01 mm 525,00 Kč
číselníkový úchylkoměr 0 - 80 / 0,01 mm 633,00 Kč
číselníkový úchylkoměr 0 - 100 / 0,01 mm 791,00 Kč
číselníkový úchylkoměr do 0,4 inch 537,00 Kč
číselníkový úchylkoměr do +-0,050 / 0,001 mm 185,00 Kč
číselníkový úchylkoměr do +-0,200 / 0,001 mm 270,00 Kč
číselníkový úchylkoměr 0-1 / 0,001 mm 305,00 Kč
číselníkový úchylkoměr 0-5 / 0,001 mm 452,00 Kč
číselníkový úchylkoměr dig. 0-12,7 / 0,001 mm 305,00 Kč
číselníkový úchylkoměr dig. 0-30 / 0,001 mm 428,00 Kč
číselníkový úchylkoměr dig. 0-50 / 0,001 mm 537,00 Kč
číselníkový úchylkoměr dig. 0-100 / 0,001 mm 791,00 Kč
rozkepové (dýchací) hodinky 650,00 Kč
páčkový úchylkoměr, dělení 0,01 mm 342,00 Kč
páčkový úchylkoměr, dělení 0,001 mm / 0,002 mm 391,00 Kč
páčkový úchylkoměr inch 537,00 Kč
3 D Taster 900,00 Kč
snímač nulového bodu s číselníkem 650,00 Kč
deformetr (do 450 mm) 650,00 Kč
subito / dutinoměr 391,00 Kč
dutinoměr dvoubodový pro malé otvory (Osimess) – měřící hlavička 185,00 Kč
trn měřící (Schwenk) 650,00 Kč
číselníkový úchylkoměr s rameny - vnější 353,00 Kč
číselníkový úchylkoměr s rameny - vnitřní 353,00 Kč
tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 30 / 0,1 mm 221,00 Kč
tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 50 / 0,1 mm 257,00 Kč
tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem nad 50 / 0,1 mm 294,00 Kč
tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 10 (dig. 12,7) / 0,01 mm 257,00 Kč
tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 30 / 0,01 mm 270,00 Kč
tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem nad 30 / 0,01 mm 330,00 Kč
tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 1 / 0,001 mm 305,00 Kč
tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 12,7 / 0,001 mm 342,00 Kč
tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 30 / 0,001 mm 367,00 Kč
přítlak tloušťkoměru 650,00 Kč
penetrometer (tloušťkoměr s číselníkovým úchylkoměrem) 650,00 Kč
hloubkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 10 mm 320,00 Kč
hloubkoměr s číselníkovým úchylkoměrem do 30 mm 416,00 Kč
nástavek k hloubkoměru s číselníkovým úchylkoměrem 62,00 Kč
Sägeschrank 196,00 Kč
univerzální měřidlo (Multimar) 854,00 Kč
měřidlo rádiusu dig.
koncová měrka do 100 mm (sekundární etalon 4.řád) 147,00 Kč
koncová měrka do 100 mm - standardní (sekundární etalon 5.řád) 117,00 Kč
koncová měrka do 100 mm – mezirozměr (sekundární etalon 5.řád) 325,00 Kč
koncová měrka nad 100 mm do 500 mm  (sekundární etalon 4.řád) 975,00 Kč
koncová měrka nad 100 mm do 500 mm (sekundární etalon 5.řád) 650,00 Kč
koncová měrka nad 100 mm do 500 mm – mezirozměr (sekundární etalon 5.řád) 975,00 Kč
měřící ramínka ke koncovým měrkám 325,00 Kč
příplatek – koncová měrka inch +50%
měrka nástavná do 100 mm 325,00 Kč
měrka nástavná nad 100 mm 334,00 Kč
pevný odpich / odpich s uložením 185,00 Kč
spároměrky (1 list) 38,00 Kč
válečková měrka 125,00 Kč
měřící drátky (sada 3ks) 244,00 Kč
příplatek – válečková měrka / měřící drátky inch +25%
kulička přesná 325,00 Kč
kalibrační koule (k souřadnicovému stroji) 836,00 Kč
kalibr válečkový / drážkový / plochý jednostranný do 100 mm 185,00 Kč
kalibr válečkový / drážkový / plochý jednostranný nad 100 mm do 200 mm 221,00 Kč
kalibr válečkový / drážkový / plochý jednostranný nad 200 mm 282,00 Kč
kalibr válečkový / drážkový / plochý oboustranný do 100 mm 270,00 Kč
příplatek – výpočet – kalibr válečkový / drážkový / plochý s číselnou tolerancí +25%

125,00 Kč
kalibr kuželový hladký se stupínky 650,00 Kč
kroužek hladký od 1 do 10 mm 464,00 Kč

1 780,00 Kč

hloubkoměr k drážkovému nebo závitovému kalibru (s noniem A)
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kroužek hladký nad 10 do 100 mm 367,00 Kč
kroužek hladký nad 100 do 200 mm 537,00 Kč
kroužek hladký nad 200 do 300 mm 633,00 Kč
kalibr třmenový s drážkovým kalibrem na zápich do 100 mm 549,00 Kč
kalibr třmenový pevný / stavitelný do 100 mm 282,00 Kč
kalibr třmenový pevný / stavitelný nad 100 do 200 mm 342,00 Kč
kalibr třmenový pevný / stavitelný nad 200 do 300 mm 453,00 Kč
příplatek – výpočet – kalibr třmenový s číselnou tolerancí +25%
trn závitový jednostranný metrický M / trubkový G do 5 mm 296,00 Kč
trn závitový jednostranný metrický M / trubkový G nad 5 mm do 100 mm 244,00 Kč
trn závitový jednostranný metrický M / trubkový G nad 100 mm do 200 mm 282,00 Kč
trn závitový jednostranný metrický M / trubkový G nad 200 mm do 300 mm 342,00 Kč
trn závitový oboustranný metrický M / trubkový G do 5 mm 413,00 Kč
trn závitový oboustranný metrický M / trubkový G nad 5 mm do 100 mm 342,00 Kč
trn závitový jednostranný ostatní do 5 mm 413,00 Kč
trn závitový jednostranný ostatní nad 5 do 100 mm 342,00 Kč
trn závitový jednostranný ostatní nad 100 do 200 mm 378,00 Kč
trn závitový jednostranný ostatní nad 200 do 300 mm 439,00 Kč
trn závitový oboustranný ostatní do 5 mm 532,00 Kč
trn závitový oboustranný ostatní nad 5 do 100 mm 439,00 Kč
příplatek – výpočet – trn závitový s číselnou tolerancí +25%
příplatek – pilový závit (Buttress) / vícechodový závit +25%
kroužek závitový metrický M / trubkový G (střední průměr) do 5 mm 549,00 Kč
kroužek závitový metrický M / trubkový G (střední průměr) nad 5 do 16 mm 464,00 Kč
kroužek závitový metrický M / trubkový G (střední průměr) nad 16 do 100 mm 403,00 Kč
kroužek závitový metrický M / trubkový G (střední průměr) nad 100 do 200 mm 537,00 Kč
kroužek závitový metrický M / trubkový G (střední průměr) nad 200 do 300 mm 633,00 Kč
kroužek závitový ostatní (střední průměr) do 5 mm 646,00 Kč
kroužek závitový ostatní (střední průměr) nad 5 do 16 mm 525,00 Kč
kroužek závitový ostatní (střední průměr) nad 16 do 100 mm 500,00 Kč
kroužek závitový ostatní (střední průměr) nad 100 do 200 mm 646,00 Kč

, kroužek závitový ostatní (střední průměr) nad 200 do 300 mm 779,00 Kč
příplatek – výpočet – kroužek závitový s číselnou tolerancí, nebo stoupáním <0,7 +25% 
příplatek – pilový závit (Buttress) / vícechodový závit +25%
trn závitový kuželový Rp (DIN 2999/EN 10226/ISO 7-2/DIN 477) do 2 ½“ 915,00 Kč
trn závitový kuželový Rp (DIN 3858) do 2 ½“
kroužek závitový válcový R (DIN 2999) do 2 ½“ 791,00 Kč
trn závitový kuželový NPT, NPTF (ANSI/ASME) do 2 ½“ 915,00 Kč
kroužek závitový NPT, NPTF (ANSI/ASME) do 2 ½“ 
příplatek – závit Rp, R, NPTF od 3“ +25%
trn závitový Rd (ČSN) 403,00 Kč
kroužek závitový Rd (ČSN) 464,00 Kč
třmen závitový – nastavitelný (pouze s nastavovacím závitovým trnem) 325,00 Kč
kalibr na ozubení – trn
kalibr na ozubení – kroužek
kalibr na drážkování – kroužek
rádiusová šablona (sada) 1-7 mm
rádiusová šablona (sada) 7,5-15 mm
rádiusová šablona (sada) 15,5-25 mm
rádiusová šablona – jeden rádius 110,00 Kč
rádiusová šablona – volná položka 244,00 Kč
rádiusová šablona s více rádiusy (1 rádius) 51,00 Kč
závitová šablona – profil (1 list) 99,00 Kč
závitová / soustružnická šablona – dle typu od 901,00 Kč
šablona na svary (sada 12 ks) 549,00 Kč
svarová měrka – typ ,,vlaštovka“ / DBP 318,00 Kč
svarová měrka : Cambridge / HI-LO/ V-WAC/ SKEW-T 525,00 Kč
svarová měrka – typ S 537,00 Kč
svarová měrka – typ WG-1 /HJC40
měřící klínek na spáry do 15 mm 428,00 Kč
měřící klínek na spáry do 30 mm 650,00 Kč
měřící klínek na spáry nad 30 mm 805,00 Kč
plochý klínový kalibr na spáry 650,00 Kč
plochý klínový kalibr na průměr 650,00 Kč
kalibr speciální pro kontrolu průměru trysek 537,00 Kč
kalibr kuželový pro kontrolu válcových děr do 15 mm 594,00 Kč
kalibr kuželový pro kontrolu válcových děr do 30 mm 713,00 Kč
kalibr kuželový pro kontrolu válcových děr nad 30 mm 832,00 Kč
šablona pro kontrolu průměrů (1 otvor) 75,00 Kč
pravítko nožové do 200 mm 320,00 Kč
pravítko nožové do 500 mm 439,00 Kč
pravítko nožové do 1000 mm 791,00 Kč

1 046,00 Kč

1 073,00 Kč

1 002,00 Kč
1 002,00 Kč
1 002,00 Kč
1 217,00 Kč
1 217,00 Kč
1 217,00 Kč

1 049,00 Kč
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pravítko příměrné do 500 mm 420,00 Kč
pravítko příměrné do 1000 mm 670,00 Kč
pravítko příměrné do 2000 mm
pravítko příměrné do 3000 mm
lať kontrolní do 2 m (1 plocha) 221,00 Kč
lať kontrolní do 3 m (1 plocha) 353,00 Kč
lať kontrolní do 4 m (1 plocha) 452,00 Kč
lať kontrolní nad 4 m (1 plocha) 780,00 Kč
vodováha podélná – citlivost 0,01-0,05 mm/m 549,00 Kč
vodováha podélná – citlivost nad 0,05 mm/m 439,00 Kč
vodováha rámová – citlivost 0,01-0,05 mm/m 695,00 Kč
vodováha rámová – citlivost nad 0,05 mm/m 573,00 Kč
elektronický sklonoměr – rozlišení 0,1°/0,05° 594,00 Kč
elektronický sklonoměr – (Clinotronic)
libela elektronická - (Niveltronic)
sklonoměr optický (mechanický)
vodováha hadicová (měřítka trubic) 525,00 Kč
vodováha (i digitální) se sklonoměrem / úhloměrem 378,00 Kč
vodováha (i digitální) se sklonoměrem / úhloměrem – změření polohy libel
vodováha zednická -vizuální kontrola libel 221,00 Kč
vodováha zednická -změření polohy libel
vodováha laserová
úhelník plochý / příložný do 160 mm 208,00 Kč
úhelník plochý / příložný do 250 mm 244,00 Kč
úhelník plochý / příložný do 400 mm 270,00 Kč
úhelník plochý / příložný do 630 mm 320,00 Kč
úhelník plochý / příložný do 1000 mm 854,00 Kč
úhelník plochý / příložný do 2000 mm
úhelník nožový 257,00 Kč
úhelník 30°/45°/60°/ 120°/135° 305,00 Kč
úhelník přírubový 305,00 Kč
úhelník středící 282,00 Kč
úhelník tesařský (se stupnicí) 282,00 Kč
úhloměr zámečnický 185,00 Kč
úhloměr s úchylkoměrem 185,00 Kč
úhloměr univerzální (s lupou/digitální) 353,00 Kč
úhloměr pro stavebnictví-vizuální kontrola libel 428,00 Kč
úhloměr pro stavebnictví-změření polohy libel
měrka mokrých nátěrů do 800 um 488,00 Kč
měrka mokrých nátěrů do 2000 um 670,00 Kč
měrka mokrých nátěrů do 10000 um
tloušťkoměr mechanický (magnetická tužka) 535,00 Kč
přístroj na měření tloušťky vrstvy – mechanický 0-1500 um 832,00 Kč
přístroj na měření tloušťky vrstvy – mechanický nad 1500 um 832,00 Kč
tloušťkoměr elektronický (MiniTest FH), 3 rozsahy (průměry kuliček)
rozsah (průměr kuličky) navíc (MiniTest FH 475,00 Kč
přístroj na měření tloušťky vrstvy – elektronický (1 rozsah/sonda) 950,00 Kč
sonda nebo rozsah navíc 475,00 Kč
etalon tloušťky vrstvy (povlakovaná deska) 535,00 Kč
folie 196,00 Kč
UZ přístroj na měření tloušťky vrstvy (QuintSonic apod.)
mnohořezný nástroj – 1 řezná hrana 305,00 Kč
přístroj na měření tloušťky vrstvy Paint Borer
UZ tloušťkoměr + 1 sonda (do 100 mm) 950,00 Kč
sonda navíc k UZ tloušťkoměru 475,00 Kč
schodová měrka k UZ tloušťkoměru (1 stupínek) 99,00 Kč
UZ měrka K1 (V1)
UZ měrka K2 (V2)
kalibrace laserem XL-80 (1 hodina)
délkoměr do 0,6 m (laserem)
délkoměr do 1 m (laserem)
délkoměr do 3 m (laserem)
délkoměr do 6 m (laserem)
mikroskop /profilprojektor (laserem, 1 osa)
souřadnicový měřící přístroj (laserem, 1 osa)
příměrná deska (laserem) – do 0,5 m² 
příměrná deska (laserem) – do 1 m² 
příměrná deska (laserem) – do 2 m² 
příměrná deska (laserem) – do 3 m² 
příměrná deska (laserem) – nad 3 m²-na poptávku 
příměrné pravítko (laserem) – do 1 m
příměrné pravítko (laserem) – každý další metr 594,00 Kč

1 097,00 Kč
1 705,00 Kč

1 157,00 Kč
1 157,00 Kč
1 157,00 Kč

1 424,00 Kč

1 157,00 Kč
1 035,00 Kč

1 583,00 Kč

1 157,00 Kč

1 073,00 Kč

1 900,00 Kč

2 143,00 Kč

1 607,00 Kč

3 422,00 Kč
2 737,00 Kč
1 750,00 Kč
5 340,00 Kč
6 950,00 Kč
8 400,00 Kč

12 000,00 Kč
3 560,00 Kč
7 119,00 Kč
4 510,00 Kč
5 696,00 Kč
8 899,00 Kč

10 679,00 Kč

1 781,00 Kč



CENÍK KALIBRACE 2023

Weppler & Trefil s.r.o.
Suderova 20013  Ostrava

váha analytická do 1000g
váha běžná do 100kg
momentový klíč jednostranný od 0,1 do 1000 Nm 950,00 Kč
momentový klíč jednostranný nad 1000 do 1500 Nm
momentový klíč oboustranný od 1,25 do 1000 Nm
momentový klíč oboustranný nad 1000 do 1500 Nm
teploměr číselníkový přímoukazující – 3 body 752,00 Kč
teploměr elektronický přímoukazující – 3 body (-30 až +500 (dotek.) / +650°C (ponorná sonda)) 752,00 Kč
teploměr digitální prostorový – 3 body (-10 až 100+)°C 752,00 Kč
teploměr nástěnný prostorový – 3 body (-10 až +100)°C (lihový/bimetalový) 503,00 Kč
teploměr-vlhkoměr prostorový – 3+3 body (-10 až +100)°C, (10 až 90) % RV
vlhkoměr digitální prostorový – 3 body (10 až 90) % RV 752,00 Kč
vlhkoměr vlasový prostorový -3 body (10 až 90) % RV 879,00 Kč
další teplotní/vlhkostní bod 253,00 Kč
teploměr infračervený – 3 body(+35 až +500)°C
teploměr infračervený – 13 bdy(+35 až +500)°C 752,00 Kč
odvalovací měřidlo délky do 250m (po 10 m) 586,00 Kč
laserový dálkoměr (do 10m) 549,00 Kč
ultrazvukový dálkoměr (do 10 m) 549,00 Kč
délkoměr univerzální do 500 mm(koncovými měrkami)
stojánek na kalibraci koncových měrek do 100 mm
měřící mikroskop  / profilprojektor (skleněným měřítkem)
snímač délky elektronický (délková sonda) do 10 mm
snímač délky elektronický (délková sonda) do 30 mm
snímač délky elektronický (délková sonda) do 50 mm
snímač délky elektronický (délková sonda) do 100 mm
přístroj na kontrolu číselníkových úchylkoměrů s mikrometrickou hlavicí
přípravek na kontrolu přítlačné síly mikrometrů 525,00 Kč
rozchodka kolejová
rozchodka nástupištní
měřící vozík (kolejový)
drsnoměr 950,00 Kč
etalon drsnosti 750,00 Kč
vzorkovnice drsnosti (1 plocha) 600,00 Kč
kružítko se stupnicí do 1000 mm 305,00 Kč
kružítko se stupnicí nad 1000 mm 428,00 Kč
hmatadlo se stupnicí 270,00 Kč
prizmatická podložka – 2 prizma (pár)
prizmatická podložka – 4 prizma (pár)
nivelační přístroj / rotační laser / potrubní laser / křížkový laser
rotační laser s neviditelným zářením
viskózní (výtokový) pohárek – průměr 307,00 Kč
UZ vady (vzorky/etalony) – 1 vada 307,00 Kč
měření na přístroji SOL 161 (opticky) (1 hodina) 850,00 Kč
kalibrace na 3D souřadnicovém stroji CMM Altera SLHA  (1 hodina)
válec kolmosti do délky 200 mm (na 3D souřadnicovém stroji)
válec kolmosti nad délku 200 mm (na 3D souřadnicovém stroji)
úhlový normál trojúhelník (90°C) do délky ramene 400 mm (na 3D souřadnicovém stroji)
úhlový normál trojúhelník (90°C) nad délku ramene 400 mm (na 3D souřadnicovém stroji)
úhlový normál čtyřúhelník (4 x 90°C) (na 3D souřadnicovém stroji)

1 447,00 Kč
1 058,00 Kč

1 662,00 Kč
1 188,00 Kč
2 018,00 Kč

1 380,00 Kč

1 380,00 Kč

5 340,00 Kč
9 795,00 Kč
5 340,00 Kč
1 217,00 Kč
1 826,00 Kč
2 434,00 Kč
3 650,00 Kč
1 225,00 Kč

1 188,00 Kč
1 781,00 Kč
2 374,00 Kč

1 073,00 Kč
1 607,00 Kč
1 035,00 Kč
1 340,00 Kč

1 350,00 Kč
1 350,00 Kč
2 025,00 Kč
2 700,00 Kč
5 400,00 Kč
8 100,00 Kč
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