Výbrusy
Vaníček Ondřej

INTRACO
MICRO
Kód produktu: SHV-10
Cena : 5 566Kč
Obsah:
1.Diorit (9)
2.Vestkulární čedič (S11)
3.Zelená břidlice (S23)
4.Hedvábná křemenná břidlice (S23)
5.Vápencový rohovec (S25)
6.Porfyrická žula (S41)
7.Biott (S43)
8.Magnezit (S54)
9.Opál (S56)
10.Vezikulární láva (S95)
Preparáty jsou uloženy v dřevěné krabičce.
Preparáty ze sady nelze objednat jednotlivě.
Odkaz:
htps://www.mikroskopy-optka.cz/produkt/sada-horninovychvybrusu

Martyčák
učební pomůcky a
mikroskopy
Kód produktu: L-7920
Cena: 8 025,93 Kč
Obsah:
Pískovec – usazená
Vápenec – usazená
Žula – vyvřelá hlubinná
Gabro – vyvřelá hlubinná
Syenit – vyvřelá hlubinná
Čedič – vyvřelá výlevná
Svor – přeměněná
Rula – přeměněná
Amfbolit – přeměněná
Mramor – přeměněná
Úvodní sada 10 kusů výbrusů nejběžnějších hornin.
Dodací termín: zpravidla 4-8 týdnů (zakázková ruční
výroba)
Odkaz:
htps://www.ucebnipomucky.net/p/horniny-a-mineralyzakladni-sada-i

Školamarket
Číslo produktu: 423
Cena: 8 469Kč

Obsah sady:
1. Granit (žula)
2. Syenit
3. Gabro
4. Basalt (Čedič)
5. Rula
6. Slídovitá břidlice
7. Kvarcit
8. Mramor
9. Pískovec
10. Vápenec
Úvodní sada 10 kusů výbrusů nejběžnějších hornin.
Dodací termín: zpravidla 4-8 týdnů (zakázková ruční
výroba)

Odkaz:
htps://www.skolamarket.cz/Horniny-a-mineraly-zakladni-sadaI-d433.htm

MUNI SCI

ústav geologických věd
V ceně zhotovení výbrusu je formátování (řezání) malých
vzorků do 8 cm.
Cena nezahrnuje formátování vzorků větších než 8 cm, zpevňování sypkých, porézních
a popraskaných vzorků, předzalévání vyseparovaného materiálu a pod. (tyto práce jsou
účtovány navíc dle ceníku).

Zadávané vzorky by měly splňovat tyto
požadavky:
•velikost do 8 cm
•očištění vzorků od nečistot (hlína, mech,..)
•označení vzorků

Standardní práce
Řezání vzorků

500,-/hod

Nábrus z hornin (broušení, leštění)

10,-/cm2

Krytý výbrus (podkladové sklo 48x28 mm)

310,-

Leštěný výbrus

590,-

Leštěný výbrus suchou cestou

1230,-

Oboustranně leštěný výbrus

1180,-

Zalévaný preparát do 30 mm

310,-

Zalévaný preparát nad 30 mm

470,-

Přebroušení, leštění zalévaného preparátu

250,-

Přebroušení leštěných výbrusů

370,-

Zalévaný preparát (zirkony na určení absolutního stáří)

2000,-

Výbrusy z biologických materiálů (kost, zuby a pod.)

Brusírna přednostně zpracovává vzorky pro ÚGV, které se snažíme zpracovávat do 1 měsíce.

Doba zpracování zakázek je závislá na vytženost brusírny, pokud je objednaných více než
cca 70 leštěných výbrusů měsíčně pro ÚGV, tak není možné zpracovat další objemnější
zakázky do stanoveného 1 měsíce.

Drobné zakázky do 2 leštěných výbrusů lze vměstnat mezi objemnější zakázky.

Krytý výbrus

740,-

Leštěný výbrus

1050,-

