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TERMINY PRACY PIECÓW
Wypały realizowane są, w zależności od zgłoszeń, w poniedziałki, środy i piątki. Prace
zebrane są do 16:00. Piec załączamy o 17:00

NASZE PIECE
- w piecu kręgowym Rohde o pojemności 140 litrów istnieje możliwość wypalania ceramiki,
technik naszkliwnych . Wypał realizujemy w maksymalnej temperaturze 1240°C. Wymiary
komory pieca 50 x 55 cm;
- w piecu kręgowym Nabertherm o pojemności 60 litrów j.w (od lutego 2023)

CENNIK WYPAŁÓW (obowiązuje od 1.01.2023 r.)
prace ważymy przed wypaleniem;
należność należy uregulować przed wypałem prac przelewem na konto.
- minimalny koszt wypału - 35,00 zł brutto
- wypał na biskwit w temperaturze 950°C -35 zł brutto/kg
- wypał szkliw w temperaturze 1050°C - 35,00 zł brutto/kg
- wypał szkliw w temperaturze 1150°C - 45 zł brutto/kg
- wypał szkliw w temperaturze 1250°C - 55,00 zł brutto/kg

* prace szkliwione małoformatowe wypalane na półce (np. biżuteria)
- w temperaturze 1050°C- 79,90 zł brutto/kg
- w temperaturze 1150°C - 89,90 zł brutto/kg
- w temperaturze 1250°C- 99,90 zł brutto/kg

WYNAJEM CAŁEGO PIECA W PRACOWNI:
Piece są piecami kręgowymi ładowanymi od góry. 
- wypał biskwitu do 1000°C - 265,00 zł brutto,
- wypał szkliw do 1150°C* - 335,00 zł brutto,
- wypał szkliw do 1250°C* - 415,00 zł brutto,
* opcja dotyczy prac, które wcześniej zostały wypalone na biskwit.
Prace należy dostarczyć najpóźniej do godziny 12:00 

INFORMACJE DODATKOWE:
- płatność należy uregulować przed wypałem prac
- prosimy nie szkliwić prac w miejscu styku z półką pieca
- prace poszkliwione na styku z półką, stawiane są wyłącznie na podstawkach
dostarczonych przez artystę
- prace wymagające podkładki ważone są wraz z nią przed wypałem. 
- prace nieoczyszczone ze szkliwa od spodu nie będą wypalane.
- prace przywiezione muszą być suche gotowe do włożenia do pieca (szkliwienie minimum
dzień wcześniej)
- prace w formie zawieszek ważone są wraz ze stojakami na korale (prosimy o posiadanie
własnych)
- prace nie odebrane w przeciągu miesiąca zostają zniszczone lub przekazane na
wyprzedaż
- za wypał w trybie ekspresowym (w ciągu 2 dni) doliczamy 50% ceny.
- w przypadku zabrudzenia półki szkliwem doliczamy koszt za usługę czyszczenia -
55,00zł brutto. Jeśli w wyniku niewłaściwego nałożenia szkliwa i braku możliwości
wyczyszczenia półki, klient zostanie obciążony kosztem całej półki, według cennika
sklepu.
- w przypadku zniszczenia pieca - koszt według wyceny specjalisty
-pracownia ma prawo odmowy wypału bez podania przyczyny
Pozostawiając prace ceramiczne do wypału klient akceptuje powyższy regulamin.


