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Příspěvky: 3

Re: VMA-II: Dexon IRB20, Tang-Band W5-704D, Vifa BC25SC06-04

Hned ze začátku pár upřesnění.
Došlo totiž k malému nedorozumění. Budky z obrázku jsem nedělal já, z předchozího textu to možná nevyznělo jasně.
Tetokrát jsem požádal o spolupráci dlouholetého kolegu, resp. vzdáleného příbuzného, ze kterým jsme trávili dětská léta.
Důvody proč ne výroba podoma jsem uvedl v minulém příspěvku.

Vystavil jsem obrázek jenom v rámci rozvoje te "naši" komunity.
Vždy je příjemné shlédnou výsledky lidského umu.
Účelem příspěvku tedy nebyla nabídka, chápejte to tedy správně - nic nenabízím.
Dotaz na cenu jsem položil s čisté zvědavosti.

Nicméně mám čas tak aspoň napíšu jak vše probíhalo, koho to to nezajímá, může ukončit četbu a přeskočit k závěru příspěvku.
Martin zaslal výkresy budky, já jsem je trochu nastudoval, vytiskl a napsal SMS. Výkresy byly trošku nepřehledné, nicméně vše jsme nakonec zdárně rozluštili.
Asi za týden jsme se sešli u PC abychom ujasnili detaily. Stavitel přivezl vzorek předního panelu jiných repro, který dělali zakázkově jednomu pánovi. Panel
relativně složitých tvarů, z výrazným podílem frézování i s úrovňovým propadem. Čistá práce stroje, tam nebol co hodnotit. Jenom tak na okraj, panel nápadě
připomínal Aragorny .... No zjevně se kutí všude. Zjistil jsem i jméno, ale to není podstatné. Diskuze nám trvala asi hodinu, nezdá se to ale bylo se skutečně o
čem bavit. I zdánlivě jednoduchá budka skrývá dost potenciálních průserů. Stěžejní byla asi otázka spojů, jak budku "ztlouct" dohromady. Konečné rozhodnutí
padlo na přesné kolíkování. Ještě než začaly práce nad budkou "step by step" objevila se jedna technologická potíž, resp. technologické omezení. Takže telefon,
mailung, změnili jsme postup a šup do výroby. Výsledek už jste viděli, jednu drobnost však stavitel opomněl a to seříznout vnitřní hrany otvorů pro
reproduktory. Jinak budka nemá na zadním panelu přípravu pro terminál, ten budu realizovat způsobem ala Xavian. Budka pak bude stát na černém podstavci
asi 5 cm s přesahem půdorysu bendy.
Na maličkých hrotech, deska pak na gumových nožičkách.

Samostatnou kapitolou byl pak výběr dýhy. Nakonec jsem vybral nejběžnější standard, kdyby budky byly určeny primárně pro mně, tak bych
byl ve výběru asi odvážnější. Kupoval jsem v Ostravě viz. www.jafholz.cz. Skladem mají min. 20 druhů dýh, ty co nejsou skladem doobjednají.
Trochu je problém s množstvím, většina dýh je úzkých a ve velkých baleních. Ty úzké je třeba si nechat sesadit, tj. další finance a odpad navíc.
Některé však prodávají na listy, třeba bambus, který je moc pěkný, ale bambus už znám důvěrně. Jinak většinu Euroveneeru se dá koupit na listy, délka oklo
3m a hlavně šířka 50+, takže není třeba sesazovat. Navíc jsou Euroveneery levnější než exotiky. Eurovenner je vlastně dřevěná imitace jiné dřeviny. Proto jsem
taky volil tuto variantu, konkrétně dub.

A teď k té ceně. Myslím, že každý měl tak trochu pravdy. Opravdu záleží na tom jakovým způsobem vznikají budky, resp. výrobek.
Já bych to rozdělil do tří kategorii a to: kategorie melouch, kategorie tržního mechanizmu - tedy standardní oficiální zakázka, kategorie prestiž.
Myslím, že rozepisovat všechny nemusím, stačí když si uvědomíme, že tyto budky vznikly v kategorii melouch a od toho se odvíjí cena.
Zhotovitel neplatí zaměstnance, neplatí daně, nenakupoval stroj, neprovádí údržbu stroje, k levnějšimu materiálu má dostup, má dostup i ke zbytkům, je dostup
k pracovním pomůckám, pracovnímu pomocnemu materiálu atd. atp. Takže zde je asi zřejmé že cena budky je vlastně čistou přidanou hodnotou, tedy vlastní

práci. A samozřejmě, zhotovitel není hamižný. Jsou totiž i hamižní melouchaři 

Takže pokud by mělo být vyrobeno více kusů (viz. níže), tak bychom asi zapadli do kategorie oficiální kšeft, čímž se
bohužel cena může nemalo "do..vit"....

Jelikož vidím zájem, sednu na pivo s zhotovitelem a budu se snažit jej přesvědčit či dotázat, zda by nebyl
ochoten udělat budek více. Vyjádřím mu podmínky a zbytek nechám čistě na něm. Jeho postoj pak sdělím zde na fóru tak jak jej poberu.
Bude to chtít ale trpělivost, vánoce jsou za dveřma, všichni chtějí "všechno" stihnout, tak že až po novém roce.
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Re: VMA-II: Dexon IRB20, Tang-Band W5-704D, Vifa BC25SC06-04

treponema: Zeptej se, samotného mě to zajímá. S tvým příspěvkem naprosto souhlasím.

Alexej mi nabídl výrobu skeletů pro VMA-1 za zmíněných 5500-6000Kč. Je to pro nás velmi dobrá cena. Pro něj bych řekl spíše příliš nízká. Aby to pro Alexeje
mělo větší smysl, bylo by vhodné se domluvit na více párech (může být různá dýha). Já pro sebe jeden pár vezmu. Kdo se chcete přidat, tak mi napište mail,

VMware Backup Software
Agentless Backup & Restore Dramatic Cost
Savings.Unlimited VMs
novastor.com/software

LTO Ultrium tapes
Australia wide, Best prices All brands of LTO
tapes
www.stutchdata.com.au

Audio
Vyberte si to nejlepší z kategorie Audio na
Zboží.cz!
Zbozi.cz/Audio

Super HiFi High End
Dynaudio Plinius T+A Furutech Standfon
LehmannAudio SilverAudio
www.superhifi.cz

Komercní reklama:

Audiofilní sluchátka AKG
K701
pro členy fóra za 5.999,-.
Standardní cena 6.899,-.
Více na tel. 603215624
www.luxusni-elektronika.cz

Výroba textilních obalů
na zvukovou aparaturu
(reproboxy, zesilovače,
komba, obaly na stojany)
www.boxx.cz

Backup Tape
Storage
We Specialise In The
Repair & Sale Of Tape
Drives. Free Advice!
www.Tape-Drive-Repair.co

SEP Sesam
Multiplatformní
zálohovací software
pro datová centra
všech velikostí.
www.elostech.cz/sep

Farad Capacitor
Alternative to Backup
Batteries
Environmentally
Friendly. Enquire
Rhopointcomponents.com/

Dropbox invite
+250MB storage A
new way to sync,
store, and share
www.dropbox.com

Offsite Backup
Storage
Latest News on Data
Backup Offsite
Backup Storage, Tips
& Tools.
searchDatabackup.Techtarg

Vánoce s
Neckermann.cz
Objednejte již nyní
dárečky a vychutnejte
si klidné Vánoce.
www.neckermann.cz

Reprosoustavy
Řešíme ozvučení
Interiéry, hifi, domácí
kino a jiné
www.dexon.cz

Citi konto
Výhodný účet od
Citibank. Zařiďte si
Citi konto ještě dnes!
www.citibank.cz

Reprosoustavy
Vyberte si ze širokého
sortimentu
reprosoustav a
reproduktorů!
www.Heureka.cz

Moderní vybavení
obýváku
Nejen nábytek do
obýváku. Kup teď!
Mimořádně nízké
ceny.
Aukro.cz
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samotnou objednávku pak vyřídím s Alexejem sám. Nerad bych, aby ho každý otravoval na emailu.
Alexovy reference:
http://audioweb.cz/vase-drc1.htm
http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=11968

edit: Vzhledem k tomu, že mi zítra zřejmě budou thready smazány, uložil jsem si kompletní fórum a thready časem obnovím u sebe na webu. Diskuse se zatím
musí přesunout na slovanet:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=9858

základní informace jsou u mě na webu:
http://www.check.wz.cz/clanky_pokracovani/vma_2.htm

editoval check (Dnes 16:03)
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