
CENNIK                                  Ważny od dnia 2013-03-01

dla firmy:
<<nazwa firmy>>

Nazwa produktu

opak

.

[j.m.]

j.m.
Cena 

[zł/j.m.]

*Cena przy 

opakowaniu

Membrana dachowa Ventia Iron 2925 m.kw 1,89 zł 1,76 zł

Membrana dachowa Ventia Bronze 2925 m.kw 2,03 zł 1,89 zł

Membrana dachowa Ventia Gold 2025 m.kw 2,78 zł 2,59 zł

Membrana dachowa Ventia Cobalt Plus 2025 m.kw 2,85 zł 2,65 zł

Membrana dachowa Ventia Titanium 2025 m.kw 3,44 zł 3,20 zł

Membrana dachowa Ventia Titanium Plus 2025 m.kw 3,92 zł 3,65 zł

Membrana dachowa Ventia Platinium Plus 1500 m.kw 5,75 zł 5,35 zł

Membrana dachowa Ventia METAL 300 m.kw 13,93 zł 12,95 zł

Folia paroizolacyjna Ventia VB 3900 m.kw 1,21 zł 1,13 zł

Folia paroizolacyjna Ventia VB REFLEX 3900 m.kw 1,39 zł 1,29 zł

Membrana dachowa Vaxo S 3450 m.kw 1,34 zł 1,25 zł

Membrana dachowa Vaxo M 2925 m.kw 1,55 zł 1,44 zł

Membrana dachowa Vaxo L 2925 m.kw 1,62 zł 1,51 zł

Membrana dachowa Vaxo XL 2025 m.kw 1,96 zł 1,82 zł

Membrana dachowa Vaxo XXL 2025 m.kw 2,10 zł 1,95 zł

Pakiet Ventia Gold STINGER 

(2025m2 Ventia Gold + 3 x Stinger + 3 x 1008 szt podkładek i zszywek)
1 kpl 5 235,44 zł ---

Pakiet Ventia Cobalt Plus STINGER

(2025m2 Ventia Cobalt Plus + 3 x Stinger + 3 x 1008 szt podkładek i zszywek)
1 kpl 5 367,26 zł ---

Pakiet Ventia Titanium STINGER

(2025m2 Ventia Titanium + 3 x Stinger + 3 x 1008 szt podkładek i zszywek)
1 kpl 6 478,38 zł ---

Membrana dachowa Ventia Iron T 2925 m.kw 2,29 zł 2,13 zł

Membrana dachowa Ventia Bronze T 2925 m.kw 2,43 zł 2,26 zł

Membrana dachowa Ventia Gold T 2025 m.kw 3,18 zł 2,96 zł

Membrana dachowa Ventia Cobalt Plus T 2025 m.kw 3,25 zł 3,02 zł

Membrana dachowa Ventia Titanium T 2025 m.kw 3,84 zł 3,57 zł

Membrana dachowa Ventia Titanium Plus T 2025 m.kw 4,32 zł 4,02 zł

Membrana dachowa Ventia Platinium Plus T 1500 m.kw 6,15 zł 5,72 zł

Pakiet Ventia Gold T STINGER 

(2025m2 Ventia Gold + 3 x Stinger + 3 x 1008 szt podkładek i zszywek)
1 kpl 5 988,74 zł ---

Pakiet Ventia Cobalt Plus T STINGER

(2025m2 Ventia Cobalt Plus + 3 x Stinger + 3 x 1008 szt podkładek i zszywek)
1 kpl 6 120,56 zł ---

Pakiet Ventia Titanium T STINGER

(2025m2 Ventia Titanium + 3 x Stinger + 3 x 1008 szt podkładek i zszywek)
1 kpl 7 231,68 zł ---

* Uwaga! Dla membran i folii obowiązuje skonto za zakup paletowy w wysokości 7%

Taśma kalenicowa Vent-roll aluminiowa 240mm , 280mm , 300mm 30 mb 3,63 zł 3,38 zł

Taśma kalenicowa Vent-roll miedziana 240mm , 280mm , 300mm 30 mb 9,68 zł 9,00 zł

Taśma kalenicowa Vent-roll aluminiowa 390mm 30 mb 4,71 zł 4,38 zł

Taśma kalenicowa Vent-roll miedziana 390mm 30 mb 16,13 zł 15,00 zł

Taśma kalenicowa Vental Respiro, Stabilo 20 mb 6,88 zł 6,40 zł

Taśma kalenicowa aluminiowa 20 mb 5,91 zł 5,50 zł

Taśma kalenicowa Blach-vent i Blach-vent plus 30 mb 3,63 zł 3,38 zł

Wywietrznik kalenicowy ze szczotką WK 62, WK 75 32 szt 9,93 zł 9,23 zł

Wywietrznik kalenicowy do gontów bitumicznych 10 szt 26,88 zł 25,00 zł

Wspornik łaty kalenicowej typu GW – gwóźdź (długość do 230mm)

szerokość łaty: 30mm, 40mm, 50mm
100 szt 0,81 zł

0,75 zł

Wspornik łaty kalenicowej typu GW – gwóźdź (długość do 260mm)

szerokość łaty: 30mm, 40mm, 50mm
100 szt 0,97 zł

0,90 zł

Wspornik łaty kalenicowej typu BL – blaszka

szerokość łaty: 30mm, 40mm, 50mm
100 szt 1,08 zł

1,00 zł

Uchwyt odgromu typu L 50 szt 0,54 zł 0,50 zł

Dekiel boczny kalenicy PVC 25 szt 2,15 zł 2,00 zł

* Uwaga! Dla akcesoriów z grupy "kalenica" obowiązuje skonto za zakup w pełnych opakowaniach w wysokości 7%

Taśma do obróbki komina aluminiowa Eurotec Classic, Fortis AL 10 mb 10,65 zł 9,90 zł

Taśma do obróbki komina ołowiana Eurotec PB3 5 mb 22,90 zł ---

Taśma do obróbki komina ołowiana Eurotec PB, Fortis PB 5 mb 26,00 zł ---

Taśma do obróbki komina ołowiana Eurotec N 5 mb 30,00 zł ---

Taśma do obróbki komina ołowiana Eurotec 1.2 5 mb 35,00 zł ---

Listwa wykończeniowa aluminiowa 10 szt 6,45 zł 6,00 zł

Listwa wykończeniowa miedziana 10 szt

* Uwaga! Dla taśm Eurotec Classic i Fortis AL oraz listew obowiązuje skonto za zakup w pełnych opakowaniach w wysokości 7%
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Nazwa produktu

opak

.

[j.m.]

j.m.
Cena 

[zł/j.m.]

*Cena przy 

opakowaniu

Kosz dachowy aluminiowy 2mb

tłoczony podłużnie, poprzecznie (w rolce tylko poprzecznie -1 szt)
10 szt 28,00 zł ---

Kosz dachowy aluminiowy 6mb w rolce

tłoczony podłużnie, poprzecznie (w rolce tylko poprzecznie -1 szt)
10 szt 84,00 zł ---

Kosz dachowy miedziany

tłoczony podłużnie, poprzecznie 
5 szt

Klamra do mocowania kosza aluminiowa

do koszy tłoczonych podłużnie i poprzecznie
50 szt 0,20 zł ---

Klamra do mocowania kosza miedziana

do koszy tłoczonych podłużnie i poprzecznie
50 szt 0,40 zł ---

Samoprzylepny klin uszczelniający kosz 60 mm (200 szt) 200 szt 0,75 zł ---

Samoprzylepny klin uszczelniający kosz 60 mm (600 szt) 200 szt 0,64 zł ---

Samoprzylepny klin uszczelniający kosz 60 mm (2800 szt) 200 szt 0,54 zł ---

Samoprzylepny klin uszczelniający kosz 60 mm (4200 szt) 200 szt 0,49 zł ---

Samoprzylepny klin uszczelniający kosz 60 mm PREMIUM 200 szt 0,90 zł 0,84 zł

Taśma samorozprężna 20x6/50 15 rolka 21,51 zł 20,00 zł

Taśma samorozprężna 20x8/40 15 rolka 23,66 zł 22,00 zł

* Uwaga! Dla klinów PREMIUM oraz taśm samorozprężnych obowiązuje skonto za zakup w pełnych opakowaniach w wysokości 7%

Grzebień okapowy płaski "ECO 55" 60 szt 0,81 zł 0,75 zł

Grzebień okapowy płaski "55" 50 szt 0,91 zł 0,85 zł

Grzebień okapowy płaski "80" 50 szt 1,29 zł 1,20 zł

Grzebień okapowy płaski "100" 50 szt 1,61 zł 1,50 zł

Grzebień okapowy z kratką wentylacyjną 30 szt 2,09 zł 1,94 zł

Okapowa kratka wentylacyjna 30 szt 2,09 zł 1,94 zł

Kratka zabezpieczająca przed ptactwem „80 mm” (rolka długości 5mb) 100 mb 1,18 zł 1,10 zł

Kratka zabezpieczająca przed ptactwem „100 mm” (rolka długości 5mb) 100 mb 1,56 zł 1,45 zł

Kratka zabezpieczająca przed ptactwem „100 mm” (rolka długości 60mb) 60 mb 1,56 zł 1,45 zł

Pas okapowy aluminiowy (długości 2mb) 10 szt 11,83 zł 11,00 zł

Pas okapowy miedziany (długości 2mb) 10 szt

Pas okapowy w rolce 10mb aluminiowy 20 szt 26,88 zł 25,00 zł

* Uwaga! Dla akcesoriów z grupy "okap" obowiązuje skonto za zakup w pełnych opakowaniach w wysokości 7%

Klamra do gąsiora "U" Przeznaczona do gąsiorów betonowych 50 szt 0,27 zł 0,25 zł

Klamra do gąsiora Tondach/Meindl, Röben/Jungmeier i Rupp Sattel/ Konisch 50 szt 0,30 zł 0,28 zł

Klamra do gąsiora Meyer Holsen 50 szt 0,74 zł 0,69 zł

Klamra do gąsiora pozostałe 50 szt 0,48 zł 0,45 zł

Spinka do dachówki cementowej "U" (opak. 100 szt) 1 opak 4,52 zł 4,20 zł

Spinka boczna do dachówki cementowej NORD II , NORD III (opak. 250 szt) 1 opak 26,88 zł 25,00 zł

Spinka uniwersalna do dachówki ceramicznej MD-1.416, MD-PL (opak. 250 szt) 1 opak 33,60 zł 31,25 zł

Spinka uniwersalna do dachówki ceramicznej MD-R30, MD-R32 (opak. 100 szt) 1 opak 16,13 zł 15,00 zł

Spinka boczna 1.409 do dachówki 

Creaton (75x65), Koramic (85x65), Röben (75x48), cementowej (65x48) (opak. 100 szt)
1 opak 20,43 zł

19,00 zł

Spinka do dachówki ciętej (opak. 100 szt) stal nierdzewna 1 szt 1,02 zł 0,95 zł

Kominek wentylacyjny do blachodachówki i pokryć płaskich

profil blachodachówki niski i wysoki, blacha płaska; gont bitumiczny
1 szt 120,00 zł ---

Kominek wentylacyjny wraz z rurą przyłączeniową elastyczną

Profil blachodachówki niski i wysoki; blacha płaska; gont bitumiczny
1 szt 120,00 zł ---

Kominek wentylacyjny z taśmą Blach-vent Plus 15mb

profil blachodachówki niski i wysoki; blacha płaska; gont bitumiczny
1 szt 120,00 zł ---

Kominek wentylacyjny uniwersalny z gumą EPDM 1 szt 130,00 zł ---

Kominek wentylacyjny Ø150 mm z taśmą Blach-vent Plus 15mb *

profil blachodachówki niski i wysoki; blacha płaska; gont 
1 szt 140,00 zł ---

Kominek wentylacyjny do blachodachówki i pokryć płaskich

profil blachodachówki niski i wysoki, blacha płaska; gont bitumiczny
1 szt 150,00 zł ---

Kominek wentylacyjny wraz z rurą przyłączeniową elastyczną

Profil blachodachówki niski i wysoki; blacha płaska; gont bitumiczny
1 szt 150,00 zł ---

Kominek wentylacyjny z taśmą Blach-vent Plus 15mb

profil blachodachówki niski i wysoki; blacha płaska; gont bitumiczny
1 szt 150,00 zł ---

Kominek wentylacyjny uniwersalny z gumą EPDM 1 szt 175,00 zł ---

Kominek wentylacyjny Ø150 mm z taśmą Blach-vent Plus 15mb *

profil blachodachówki niski i wysoki; blacha płaska; gont 
1 szt 170,00 zł ---

Wywietrznik połaciowy do gontów bitumicznych 10 szt 11,00 zł ---

Kominek wentylacyjny 10 szt 39,50 zł ---

Kominek wentylacyjny wysoki 10 szt 49,50 zł ---

Nasadka antenowa 10 szt 42,30 zł ---

Przyłącze wężowe elastyczne 10 szt 20,50 zł ---

Przyłącze wężowe czarne 10 szt 7,00 zł ---

Element świetlikowy 10 szt 22,00 zł ---

Dachówka przejściowa do dachówek cementowych

Braas Frankfurter; Podwójne S; Celtycka; Grecka Euronit Ekstra; Nelskamp Kronen; Finkenberger

10 szt

24,50 zł

---

- okres oczekiwania do 14 dni

Taker młotkowy Stinger CH38 1 szt 154,00 zł ---

Komplet podkładek i zszywek Stinger (2016 szt) 1 kpl 70,00 zł ---

Klej butylowy 1,5x15 (rolka 50 mb) 10 rolka 36,00 zł ---

Taśma do łączenia membran i folii  Ventia i Vaxo (taśma dwustronnie klejąca 20mmx25m) 12 rolka 10,50 zł ---

Taśma do łączenia membran i folii  Ventia i Vaxo (taśma dwustronnie klejąca 50mmx25m) 20 rolka 33,00 zł ---

Taśma reperacyjna Ventia i Vaxo (taśma jednostronnie klejąca 50mmx25m) 12 rolka 21,00 zł ---

Taśma reperacyjna Ventia i Vaxo (taśma jednostronnie klejąca 100mmx25m) 12 rolka 42,50 zł ---

Taśma reperacyjna Ventia VB Reflex 50mmx25m

taśma jednostronnie klejąca z powłoką refleksyjną 16
rolka 19,80 zł ---
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* Uwaga! Dla akcesoriów z grupy "klamry" obowiązuje skonto za zakup w pełnych opakowaniach w wysokości 7%

dostępne są na zamówienie klamry nie wymienione powyżej
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* Uwaga! Dla akcesoriów z grupy "spinki" obowiązuje skonto za zakup w pełnych opakowaniach w wysokości 7%

dostępne są na zamówienie spinki nie wymienione powyżej (spinki sprzedawane w jednostkach podanych powyżej)
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Taśma reperacyjna Ventia VB Reflex 60mmx25m

taśma jednostronnie klejąca z powłoką refleksyjną 16
rolka 23,70 zł ---

Taśma reperacyjna Ventia VB Reflex 100mmx25m

taśma jednostronnie klejąca z powłoką refleksyjną 8
rolka 40,00 zł ---
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Nazwa produktu

opak

.

[j.m.]

j.m.
Cena 

[zł/j.m.]

*Cena przy 

opakowaniu

Ława kominiarska aluminiowa 250 mm (cena za 1mb)

0,4m, 0,6m, 0,8m, 1,0m, 1,2m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m (dopłata 5% do ławy 0,4m)
mb 29,00 zł ---

Ława kominiarska stalowa 250 mm (cena za 1mb)

0,4m, 0,6m, 0,8m, 1,0m, 1,2m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m (dopłata 5% do ławy 0,4m)
mb 29,00 zł ---

Stopień kominiarski 5 szt 13,00 zł ---

Mocownik ławy kominiarskiej 10 szt 6,50 zł ---

Wspornik mocownika ławy kominiarskiej "U", "BD-350", "BD-400" 10 szt 7,00 zł ---

Wspornik mocownika ławy kominiarskiej "BD-420", "BD-460", przyścienny 10 szt 8,50 zł ---

Wspornik mocownika ławy kominiarskiej "DB i DC", "KARPIÓWKA", "KARPIÓWKA D" 10 szt 13,50 zł ---

Uniwersalny wspornik mocownika ławy kominiarskiej „D” i „L” 10 szt 10,00 zł ---

Łącznik ławy kominiarskiej 10 szt 2,50 zł ---

Ława kominiarska aluminiowa 250 mm (cena za 1mb)

0,4m, 0,6m, 0,8m, 1,0m, 1,2m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m (dopłata 5% do ławy 0,4m)
mb 40,00 zł ---

Ława kominiarska stalowa 250 mm (cena za 1mb)

0,4m, 0,6m, 0,8m, 1,0m, 1,2m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m (dopłata 5% do ławy 0,4m)
mb 40,00 zł ---

Stopień kominiarski 5 szt 16,00 zł ---

Mocownik ławy kominiarskiej 10 szt 7,50 zł ---

Wspornik mocownika ławy kominiarskiej "U", "BD-350", "BD-400" 10 szt 8,00 zł ---

Wspornik mocownika ławy kominiarskiej "BD-420", "BD-460", przyścienny 10 szt 10,00 zł ---

Wspornik mocownika ławy kominiarskiej "DB i DC", "KARPIÓWKA", "KARPIÓWKA D" 10 szt 16,00 zł ---

Uniwersalny wspornik mocownika ławy kominiarskiej „D” i „L” 10 szt 13,00 zł ---

Łącznik ławy kominiarskiej 10 szt 3,00 zł ---

Ława kominiarska stalowa 0,4 m z kompletem mocującym i wspornikami „D” lub „L” 1 kpl 57,80 zł ---

Ława kominiarska stalowa 0,4 m z kompletem mocującym i wspornikami „DB i DC” 1 kpl 63,80 zł ---

Ława kominiarska stalowa 0,8 m z kompletem mocującym i wspornikami „D” lub „L” 1 kpl 73,00 zł ---

Ława kominiarska stalowa 0,8 m z kompletem mocującym i wspornikami „DB i DC” 1 kpl 79,00 zł ---

Ława kominiarska aluminiowa 250 mm (cena za 1mb)

0,4m, 0,6m, 0,8m, 1,0m, 1,2m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m (dopłata 5% do ławy 0,4m)
mb 45,00 zł ---

Ława kominiarska stalowa 250 mm (cena za 1mb)

0,4m, 0,6m, 0,8m, 1,0m, 1,2m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m (dopłata 5% do ławy 0,4m)
mb 45,00 zł ---

Stopień kominiarski 5 szt 18,00 zł ---

Mocownik ławy kominiarskiej 10 szt 8,50 zł ---

Wspornik mocownika ławy kominiarskiej "U", "BD-350", "BD-400" 10 szt 10,00 zł ---

Wspornik mocownika ławy kominiarskiej "BD-420", "BD-460", przyścienny 10 szt 12,00 zł ---

Wspornik mocownika ławy kominiarskiej "DB i DC", "KARPIÓWKA", "KARPIÓWKA D" 10 szt 17,00 zł ---

Uniwersalny wspornik mocownika ławy kominiarskiej „D” i „L” 10 szt 14,00 zł ---

Łącznik ławy kominiarskiej 10 szt 4,00 zł ---

Śniegołapy  do pokryć płaskich, dachówki cementowej i karpiówki 100 szt 1,80 zł ---

Śniegołapy  do dachówek ceramicznych zakładkowych 100 szt 1,95 zł ---

Płotek przeciwśniegowy 155 mm – 2 mb 10 / 5 szt 20,00 zł ---

Płotek przeciwśniegowy 155 mm x 3 mb 10 / 5 szt 30,00 zł ---

Płotek przeciwśniegowy 200 mm x 2 mb 10 / 5 szt 22,00 zł ---

Płotek przeciwśniegowy 200 mm x 3 mb 10 / 5 szt 33,00 zł ---

Łącznik płotka przeciwśniegowego 10 szt 1,00 zł ---

Uchwyt płotka przeciwśniegowego 155 mm (wszystkie typy) 10 szt 7,00 zł ---

Uchwyt płotka przeciwśniegowego 200 mm * (tylko karpiówka) 10 szt 8,00 zł ---

Uchwyt bala przeciwśniegowego (wszystkie typy) 10 szt 7,00 zł ---

Bariera przeciwśniegowa aluminiowa (rura aluminiowa 25x2x3000) 1 szt 30,50 zł ---

Uchwyt pojedynczy bariery przeciwśniegowej (przeznaczony do blach na rąbek) 30 szt 13,00 zł ---

Uchwyt podwójny bariery przeciwśniegowej (przeznaczony do blach na rąbek) 20 szt 21,00 zł ---

Haki rynnowe 125 typ blaszka-nosek (BN) i blaszka-blaszka (BB) 10 szt 2,60 zł ---

Haki rynnowe 150  typ blaszka-nosek (BN) i blaszka-blaszka (BB) 10 szt 2,70 zł ---

Płotek przeciwśniegowy 155 mm – 2 mb 10 / 5 szt 27,00 zł ---

Płotek przeciwśniegowy 155 mm x 3 mb 10 / 5 szt 40,00 zł ---

Płotek przeciwśniegowy 200 mm x 2 mb 10 / 5 szt 30,00 zł ---

Płotek przeciwśniegowy 200 mm x 3 mb 10 / 5 szt 45,00 zł ---

Łącznik płotka przeciwśniegowego 10 szt 1,20 zł ---

Uchwyt płotka przeciwśniegowego 155 mm (wszystkie typy) 10 szt 8,00 zł ---

Uchwyt płotka przeciwśniegowego 200 mm * (tylko karpiówka) 10 szt 9,00 zł ---

Uchwyt bala przeciwśniegowego (wszystkie typy) 10 szt 8,00 zł ---

Bariera przeciwśniegowa aluminiowa (rura aluminiowa 25x2x3000) 1 szt 43,50 zł ---

Uchwyt pojedynczy bariery przeciwśniegowej (przeznaczony do blach na rąbek) 30 szt 18,00 zł ---

Uchwyt podwójny bariery przeciwśniegowej (przeznaczony do blach na rąbek) 20 szt 30,00 zł ---

Haki rynnowe 125 typ blaszka-nosek (BN) i blaszka-blaszka (BB) 10 szt 3,60 zł ---

Haki rynnowe 150  typ blaszka-nosek (BN) i blaszka-blaszka (BB) 10 szt 3,70 zł ---

Płotek przeciwśniegowy 155 mm – 2 mb 10 / 5 szt 32,00 zł ---

Płotek przeciwśniegowy 155 mm x 3 mb 10 / 5 szt 47,50 zł ---

Płotek przeciwśniegowy 200 mm x 2 mb 10 / 5 szt 36,00 zł ---

Płotek przeciwśniegowy 200 mm x 3 mb 10 / 5 szt 53,50 zł ---

Łącznik płotka przeciwśniegowego 10 szt 1,50 zł ---

Uchwyt płotka przeciwśniegowego 155 mm (wszystkie typy) 10 szt 10,00 zł ---

Uchwyt płotka przeciwśniegowego 200 mm * (tylko karpiówka) 10 szt 11,00 zł ---

Uchwyt bala przeciwśniegowego (wszystkie typy) 10 szt 10,00 zł ---

Bariera przeciwśniegowa aluminiowa (rura aluminiowa 25x2x3000) 1 szt 49,00 zł ---

Uchwyt pojedynczy bariery przeciwśniegowej (przeznaczony do blach na rąbek) 30 szt 20,00 zł ---

Uchwyt podwójny bariery przeciwśniegowej (przeznaczony do blach na rąbek) 20 szt 34,00 zł ---

Haki rynnowe 125 typ blaszka-nosek (BN) i blaszka-blaszka (BB) 10 szt 3,90 zł ---

Haki rynnowe 150  typ blaszka-nosek (BN) i blaszka-blaszka (BB) 10 szt 4,00 zł ---

- uchwyty do płotka 200 mm inne niż „karpiówka” dostępne na indywidualne zamówienie po uzgodnieniu ceny i terminu
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Nazwa produktu

opak

.

[j.m.]

j.m.
Cena 

[zł/j.m.]

*Cena przy 

opakowaniu

Blacha aluminiowa 0,58 - arkusze 1000 x 2000 mm 100 szt 52,00 zł ---

Blacha aluminiowa 0,48 - arkusze 1000 x 2000 mm 100 szt 46,00 zł ---

Blacha aluminiowa 0,58 - kręgi ok. 1000kg 1000 kg 15,50 zł ---

Blacha miedziana 0,55 - arkusze 1000 x 2000 mm 100 szt

Blacha miedziana 0,57 - kręgi ok. 300kg 300 kg

Zaczep kątowy ZK-0 (przesuwny) 250 szt 0,46 zł ---

Zaczep kątowy ZK-1 (nieprzesuwny) 500 szt 0,31 zł ---

Zaczep kątowy ZK-2 (przesuwny) 200 szt 0,62 zł ---

Zaczep kątowy ZK-3 i ZK-4 (wraz z kołkiem i wkrętem) 100 szt 2,95 zł ---

Kratka ochronna na rynnę 30 szt 10,00 zł ---

Kolce zabezpieczające przed ptactwem wersja V (dł.elementu 50 cm) 100 szt 7,00 zł 6,51 zł

Kolce zabezpieczające przed ptactwem wersja X (dł.elementu 50 cm) 100 szt 8,00 zł 7,44 zł

Wyłaz dachowy mdm  45x55 11 szt 198,75 zł ---

Wyłaz dachowy mdm  45x75 11 szt 225,00 zł ---

Mata drenażowa 600 m.kw 9,60 zł 8,93 zł

Taśma pod kontrłaty 40mmx30m 24 rolka 17,20 zł 16,00 zł

Taśma pod kontrłaty 50mmx30m 10 rolka 21,50 zł 20,00 zł

Uwaga! Dla kolców zab.p.ptactwem oraz maty drenażowej obowiązuje skonto za zakup w pełnych opakowaniach w wysokości 7%

Fakro - okna i kołnierze i schody

Fakro - elektronika

Fakro - rolety

Fakro - dodatki

Fakro - zestawy solarne

Odgrom - grupa produktów wg osobnego cennika

Cennik przygotował:

<<imię i nazwisko>>

Regionalny Przedstawiciel Handlowy

tel. 

e-mail: @mdmsa.com

Cieszyn, dnia 2013-03-01

Uwagi

1. Zmiana cen możliwa jest z 14-to dniowym wyprzedzeniem.

2. Istnieje możliwość lakierowania proszkowego wybranych akcesoriów wg palety kolorów RAL, za dopłatą: 

1. taśma kalenicowa aluminiowa (w odcinkach 3mb) 10,00  zł/mb

2. klamry do dachówki 0,30  zł/szt

3. uchwyt odgromu typu L 0,30  zł/szt

4. elementy systemu odgromowego 2,50  zł/szt

5. listwa kominowa 6,00  zł/szt

6. pas okapowy 15,00  zł/szt

7. kosz 30,00  zł/szt

8. śniegołapy 0,70  zł/szt

3. Istnieje możliwość produkowania taśm kalenicowych i kominowych oraz koszy w innych długościach - prosimy o kontakt

4. Dostępne są klamry do gąsiorów nie wymienione w cenniku z limitem produkcyjnym 3000 szt łącznie w różnych kolorach

5. Realizujemy na zamówienie spinki w wersjach nierdzewnych, z powłoką alucynkową z indywidualnie ustalonym limitem

6. Realizujemy na zamówienie membrany i folie dachowe w niestandardowych gramaturach i kolorach z indywidualnie ustalonym limitem

7. W związku ze stałym rozwojem zastrzegamy sobie prawo do zmian zakresu oferty, w tym wycofywania i wprowadzania nowych produktów
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