
CENÍK PRODUKTOV PLATNÝ OD 15.5.2018

TYP - DEZÉN VYUŽITIE
    m

2        

ks

    CENA    

(EUR)

vysoká záťaž pre priemyselné využitie - (Graphite, Black) m
2

27,6

vysoká záťaž pre priemyselné využitie - (Grey) m
2

30,3

vysoká záťaž pre priemyselné využitie - farby I-(Yellow, Blue, Green, Rosso Red) m
2

35,2

vysoká záťaž pre priemyselné využitie - farby II-(Orange, Red, Electric Blue, Light Green, Purple) m
2

37,7

extrémna záťaž - priemyselné priestory - (Graphite, Black) m
2

27,6

extrémna záťaž - priemyselné priestory - (Grey) m
2

30,3

extrémna záťaž - priemyselné priestory - (Yellow, Blue, Green, Rosso Red) m
2

35,2

stredná záťaž pre komerčné/občianske využitie - (Graphite, Black) m
2

24,6

stredná záťaž pre komerčné/občianske využitie - (Grey) m
2

25,9

stredná záťaž pre komerčné/občianske - farby I-(Yellow, Blue, Green, Rosso Red) m
2

28,7

stredná záťaž pre komerčné/občianske využitie - farby II-(Orange, Red, Electric Blue, Light Green, Purple) m
2

31,7

2015 (diamant) nájazd/roh (Grey, Graphite, Black) ks 4,1

225 (koža) nájazd/roh (Coloured) ks 4,7

245 (peniažky)

vysoká záťaž pre priemyselné využitie, ECO black m
2

18,6

vysoká záťaž pre priemyselné využitie, ECO grey m2
22.1

extrémna záťaž pre komerčné a priamyselné priestory, ECO Black m2
18,6

extrémna záťaž pre komerčné a priamyselné priestory, ECO Grey m2
22,1

DECOR-Bytove priestory - (Medium Wood) ks 35,6

DECOR-Komerčné priestory a ľahký priemysel - vysoké namáhanie - (Stone Beige) ks 41,2

DECOR-Komerčné priestory a ľahký priemysel - vysoké namáhanie - (Light Grey) ks 44,7

Nájazd/Roh m
2

8,6

VÝRAZNÉ MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY! - (treba konzultovať) 

Pri farbách orange, red, electric blue, light green, purple, bude ešte dofakturovaná čiastka 570 eur - (príprava výroby) pre akékoľvek množstvo

Možnosť rozšírenia záruky na dvojnásobnú dobu (príplatok 6% z fakturovanej sumy)

Ceny sú bez DPH

Dodacie lehoty: 1-3 týždne u čiernej a šedej farby, 2-6 týždňov u ostatných farieb

2010 (diamant) 

2020 (koža)      

2040 (peniažky)

2010 (diamant) 

2020 (koža)      

2040 (peniažky)

2050 (diamant) 

2060 (koža)      

2080 (peniažky)

2110 (Home) 

2120(Business) 

2130 (Solid)     

Nájazd/Roh       

2030 (hadia koža)

2030 (hadia koža)


