PRONÁJEM 3D TISKÁRNY
TISKNĚTE BEZ STAROSTÍ PŘÍMO VE VAŠÍ FIRMĚ

ZÍSKEJTE PROFESIONÁLNÍ 3D TISKÁRNU OD ZORTRAXU
Začněte tisknout teď hned se špičkovou 3D tiskárnou Zortrax M200. Tato 3D tiskárna získala
ocenění v nezávislých soutěžích a vynikající hodnocení od uživatelů. Díky snadné obsluze zvládne
3D tisk s tiskárnou Zortrax M200 i naprostý začátečník. Spolehlivě dosahuje stabilních výsledků a
dokáže uspokojit i velmi náročné uživatele.

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ BYZNYS
Pronájem tiskárny Zortrax M200 v sobě skloubí vysoce přesnou plugn-play 3D tiskárnu, profesionální software Z-Suite a široký výběr
originálních tiskových materiálů.

3D tiskárnu Zortrax M200 využijete nejlépe v odvětví produktového designu,
designu spotřební elektroniky, robotiky, strojírenství, zdravotnictví, architektury, v
coworkingových centrech, …

PŘEDNOSTI ZORTRAX M200
3D tiskárna Zortrax M200 se díky přesné a pevné konstrukci pyšní nejvyšším rozlišením ve
své třídě X/Y až 1,5μm a výškou vrstvy 90μm.

P ro s t o r n á t i s k o v á p l o c h a j e
vyhřívaná a chrání ji boční kryty. To
zajišťuje konstantní teplotu a
zvyšuje tvarovou kvalitu výtisků.
Zortrax M200 vám také umožňuje
3D tisk z technicky náročnějších a
pevnějších materiálů, jako jsou
ABS, PCABS, HIPS a PETG.
Výtisky lze pak snadno opracovat.

OPRACOVÁNÍ
Aby byl prototyp dokonalý, je nutné výtisk z 3D tiskárny dále
opracovat. Větší pevné díly vytvoříme chemickým svářením.
Bezvadného povrchu dosáhneme broušením, tmelením a lakováním.

Opracovat výrobek můžete buď vy sami, nebo váš výrobek precizně opracujeme my a proměníme ho v
dokonalý prototyp, kterým oslníte investory či zákazníky.
Chcete-li se naučit opracovávat 3D výtisky, proškolíme vás a naučíme vás postupy, které sami používáme.

Tiskové podpory snadno odloupnete z
výtisku skalpelem nebo pinzetou.

S minimálními náklady rychle získáte profesionální
výrobek a neztrácíte čas dlouhými experimenty.

3D TISK TEĎ ZVLÁDNE KAŽDÝ

V rámci pronájmu 3D tiskárny od nás dostanete intuitivní program Z-Suite®. V Z-Suite® snadno importujete soubory v nejrozšířenějších
formátech (.STL, .OBJ, .DXF) a během pár vteřin máte nastaveny parametry pro tisk. Z-Suite® je kompatibilní s většinou modelovacích
programů a je vhodný pro prostředí Windows nebo Mac OS X.
3D tiskárna Zortrax M200 umožňuje offline tisk prostřednictvím zabudované čtečky SD karet.

MATERIÁL (FILAMENT)
Vyberte si ze široké nabídky plastových materiálů rozličných
barev a s různými fyzikálními vlastnostmi. Díky kvalitním
materiálům bude mít výrobek vlastnosti a vzhled přesně dle
vašich požadavků.
Dodáme vám také kompatibilní materiály od předních
německých výrobců HERZ nebo FIL-A-GEHR

ÚDRŽBA
Chcete-li dosahovat konstantních a rozměrově přesných výsledků, je
potřeba 3D tiskárně věnovat jistou péči. O to se za vás postaráme my.
Každý měsíc provedeme profesionální údržbu a kalibraci vaší 3D
tiskárny.

PROČ 3D TISKÁRNA ZORTRAX M200?
Rychlý, tichý a bezproblémový 3D tisk
Jednoduché nastavení a instalace
Příprava k tisku bez technických znalostí
Kvalitní konstrukce a vysoká spolehlivost
Zaručené vlastnosti originálních materiálů

Tiskárna získala ocenění v mnoha nezávislých soutěžích
Nejlepší na 3DHUBS v kategorii FDM tiskáren
Aktualizace neustále vylepšují kvalitu 3D tisku

PŘI PRONÁJMU 3D TISKÁRNY ZÍSKÁTE
3D tiskárna Zortrax M200 připravená pro okamžité použití

Podpora pod vaší střechou 1

Boční kryty

Instalace 3D tiskárny a proškolení

3x náhradní tryska

Generální servis a kalibrace jednou měsíčně 2

Sada nářadí (skalpel, špachtle, pinzeta aj.)

Základní technická podpora (odstranění závad)

Naše další konstrukční vylepšení
Materiály

Placené služby 3
Rozšířená technická podpora

800g Z-ABS (bílá, modrá, červená nebo žlutá)

Poradenský servis a příprava pro tisk

800g Z-ULTRAT (zelená, červená nebo žlutá)

10% sleva na filamenty od Zortraxu

800g Z-HIPS šedá

20% sleva na filamenty HERZ

800g Z-PETG černá

20% sleva 3D tisku nadměrné velikosti

1000g HERZ premium ABS černá

20% sleva na ultra detailní 3D tisk

Vzorky dalších materiálů

30% sleva na precizní opracování 3D výtisku

1 platí pro kraj hl. m. Praha. Pokud si pronajmete větší počet tiskáren, nabídneme vám individuální podmínky.
2 poradna, kontrola mechanických dílů, vyčištění, naše ověřená kalibrace os X-Y-Z, repasování trysek a tiskové platformy, doprava materiálu
3 sleva je jednorázová a neplatí na již zlevněné zboží

CENA PRONÁJMU 3D TISKÁRNY
Leasing
Délka závazku
Měsíční platba

6 měsíců
9 660 Kč

Počáteční platba1

12 měsíců 18 měsíců 24 měsíců
5 732 Kč

4 429 Kč

3 782 Kč

11 814 Kč

1 první měsíční platba je zahrnuta v počáteční platbě

Zápůjčka
Délka závazku

1 měsíc

Měsíční platba

8 628 Kč

Vratná záloha

3 měsíce
5 190 Kč

6 měsíců
4 050 Kč

12 měsíců
3 485 Kč

17 721 Kč

Po celou dobu trvání smluvního vztahu je tiskárna majetkem cotu®. Při porušení smluvních podmínek musí nájemce vrátit předmět zápůjčky v
nepoškozeném stavu. Za poškození bude účtována standardní servisní sazba. V případě zápůjčky má nájemce nárok na odkoupení tiskárny
za její zůstatkovou cenu.
V případě předčasného odstoupení od smlouvy je nájemce povinen uhradit předem domluvenou smluvní pokutu.

CENA PRONÁJMU 3D TISKÁRNY
Leasing (EUR)
Délka závazku
Měsíční platba

6 měsíců
€356

Počáteční platba1

12 měsíců 18 měsíců 24 měsíců
€212

€164

€140

€438

1 první měsíční platba je zahrnuta v počáteční platbě

Zápůjčka (EUR)
Délka závazku
Měsíční platba

1 měsíc
€320

Vratná záloha

3 měsíce

6 měsíců

€192

€149

12 měsíců
€129

€656

Po celou dobu trvání smluvního vztahu je tiskárna majetkem cotu®. Při porušení smluvních podmínek musí nájemce vrátit předmět zápůjčky v
nepoškozeném stavu. Za poškození bude účtována standardní servisní sazba. V případě zápůjčky má nájemce nárok na odkoupení tiskárny
za její zůstatkovou cenu.
V případě předčasného odstoupení od smlouvy je nájemce povinen uhradit předem domluvenou smluvní pokutu.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

KOLIK 3D TISK STOJÍ?
Délka tisku v tabulce platí pro nejvyšší kvalitu. Můžete ji zkrátit až o 60 % v závislosti na požadované výstupní kvalitě.

Rozměry
Délka tisku
Množství
Cena materiálu

1.

2.

3.

4.

5.

78 x 55 x 55 mm

22 x 20 x 80 mm

36 x 20 x 20 mm

11 x 19 x 45 mm

17 x 25 x 25 mm

14:01

3:49

0:50

1:54

1:47

52g

18g

3g

9g

9g

39,16 Kč

13,56 Kč

2,26 Kč

6,78 Kč

6,78 Kč

3.
2.

4.
1.

5.

INSPIRUJTE SE

CENA MATERIÁLU

Název

Z-ABS

Z-ULTRAT

Cena za
balení 800

854 Kč

1 233 Kč

Cena za
gram

Barva

Název

Cena za
balení 800

Cena za
gram

Z-HIPS

1 233 Kč

1,23 Kč

Z-PETG

1 233 Kč

1,23 Kč

Z-GLASS

1 233 Kč

1,23 Kč

Z-PCABS

2 087 Kč

2,09 Kč

Z-ESD

2 692 Kč

2,69 Kč

0,85 Kč

1,23 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Barva

CENA MATERIÁLU

Název

Cena za
Cena za
balení 1000g
gram

ABS

854 Kč

0,85 Kč

PA12

1 898 Kč

1,9 Kč

Barva

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Název

Cena za
Cena za
balení 1000g
gram

ABS

540 Kč

0,54 Kč

HIPS

540 Kč

0,54 Kč

ABS Termosensitive

963 Kč

0,96 Kč

1 107 Kč

1,11 Kč

ABS Luminiscent

Barva

