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Prisliste 2018 ‐ Boring og skæring i beton m.m.
Diamantboring af huller Ø12 ‐ Ø652 mm
Der faktureres for min. 15 cm hul

Diameter

Minimumspris på skæring af et snit er kr. 250

Pris pr. cm ‐ kr.

12 ‐ 52 mm
53 ‐ 72 mm
73 ‐ 92 mm
93 ‐ 112 mm
113 ‐ 132 mm
133 ‐ 152 mm
153 ‐ 172 mm
173 ‐ 192 mm
193 ‐ 212 mm
213 ‐ 232 mm
233 ‐ 252 mm
253 ‐ 302 mm
303 ‐ 352 mm
353 ‐ 402 mm
403 ‐ 452 mm
453 ‐ 502 mm
503 ‐ 552 mm
553 ‐ 602 mm
603 ‐ 652 mm

12,45
13,45
14,45
16,45
18,45
19,45
21,45
23,45
26,45
28,45
29,45
35,45
45,45
57,45
62,45
67,45
72,45
77,45
82,45

Medhjælp til større huller over Ø350

Skæring

Pris pr. cm2 ‐ kr.

Skæring med vægsav
Skæring med gulvsav
Skæring i asfalt
Håndholdt værktøj

0,32 kr. pr. cm2
0,20 kr. pr. cm2
0,15 kr. pr. cm2
0,45 kr. pr. cm2

Tillæg
kr. 450
kr. 295
kr. 425
kr. 595
kr. 395

Fast pris på til‐/afrigning, servicevogn
Overtidstillæg pr. time
Huggearbejde pr. time
Kørsel
Mandetime
(F.eks. vandsugning, oprydning, sikkerhed,

ventetid, afdækning, medhjælp, understøtning,
bortkørsel af beton, nødvendig brug af stillads,
specielle opstilninger, forefalden arbejde).

Der tages forbehold for ekstra udgift f.eks. pga.
Usædvanlig meget armering over Ø12.
Brug af generator, lift og lign.
Boring i smig (håndholdt)

Pålægges 40%

Boring under op

Pålægges 40%

Skæring og boring i mursten/tegl, letbeton afregnes med prisliste minus 10%

Forudsætninger:
Arbejdsstedet er ryddet og opmærket.
El og vand indenfor 50 meter fra arbejdsstedet.

Forbehold:
Eventuelle skader på skjulte installationer samt misfarvning af vand på bygningsdele er kundens ansvar.

Vi henviser i øvrigt til vores leveringsbetingelser.
Alle priser er opgivet ex.moms.
Henvendelse til AM Diamantboring, Rosenparken 20, 8464 Galten, tlf.nr. 5143 5378
mailadr.: andre@am‐diamantboring.dk

