Ceny poliwęglanu

Cennik płyt z poliwęglanu komorowego
Standardowy wymiar płyt komorowych: szer.2095mm x dł.6000mm
komory biegną wzdłuż długiego boku płyty komorowej.
Grubość płyty i ilość komór

Cena netto
[zł/m²]

Współczynnik "K"
[W/m²/K]

4,0 mm jednokomorowy

28,-

4,1

6,0 mm jednokomorowy

38,-

3,7

8,0 mm jednokomorowy

44,-

3,6

10,0 mm jednokomorowy

46,50

3,1

10,0 mm wielokomorowy

46,50

2,5

16,0 mm wielokomorowy, 9X

69,50

1,77

20,0 mm wielokomorowy, 9X

86,50

1,59

25,0 mm wielokomorowy, 9X

89,50

1,4

Uwagi:
Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z naszym Regulaminem Sprzedaży .
Wykonanie zakupów oznacza zaakceptowanie warunków sprzedaży zawartych w wymienionym Regulaminie oraz zapoznanie
się z informacjami o produktach zawartymi na naszych stronach.
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
Płyty o grubości od 10mm są dostępne również o długości 7m oraz opcjonalnie 12m i 13m
Niektóre płyty mogą być dostępne w szerokości: 2100mm i 1250mm
Dopłaty za kolor:
mleczny lub brąz + 5%
inne kolory + 10%

Powyższy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa
Sprzedawca ma prawo do zmiany powyższych cen
Oferta cenowa oraz terminowa jest ustalana indywidualnie przez pisemną ofertę opracowywaną indywidualnie na przesłane
zapytanie ofertowe
Przy zamawianiu usługi cięcia należy pamiętać o szerokości ostrza narzędzia tnącego - z reguły wynosi ono około 3mm
Pozostałości cięcia płyt poliwęglanowych lub profili aluminiowych, jeśli nie zostały zamówione, ulegają utylizacji

Cennik płyt z poliwęglanu litego
Wymiar standardowy 2050mm x 3050mm
Grubość płyty
[mm]

Cena netto
[zł/m²]
bezbarwne

mleczne,brąz,szary

4

112,-

123,- *

5

139,-

153,- *

6

167,-

184,- *

8

222,-

244,- *

10

278,-

*

12

334,-

*

15

417,-

*

Uwagi:
Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z naszym Regulaminem Sprzedaży .
Wykonanie zakupów oznacza zaakceptowanie warunków sprzedaży zawartych w wymienionym Regulaminie oraz zapoznanie
się z informacjami o produktach zawartymi na naszych stronach.
* oznacza towar na zamówienie
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT
Powyższy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa
Sprzedawca ma prawo do zmiany powyższych cen
Oferta cenowa oraz terminowa jest ustalana indywidualnie przez pisemną ofertę opracowywaną indywidualnie na przesłane
zapytanie ofertowe
Przy zamawianiu usługi cięcia należy pamiętać o szerokości ostrza narzędzia tnącego - z reguły wynosi ono około 3mm
Pozostałości cięcia płyt poliwęglanowych lub profili aluminiowych, jeśli nie zostały zamówione, ulegają utylizacji
* Wykonując nasze realizacje dostosowujemy je do mozliwości wykonawczych, w razie potrzeby wprowadzając konieczne zmiany.
Gwarancja na wszystkie nasze produkty wynosi 24 miesiące o ile strony pisemnie nie ustalą inaczej, z wyłączeniem elementów elektrycznych,
których gwarancja wynosi 12 miesięcy.
Jeżeli w pisemnym zamówieniu nie ustalono ilości komór płyt poliwęglanowych, sprzedane zostaną płyty będące na stanie magazynowym.

Zapraszamy:

tel/fax:
dojazd:

ESKADE-SYSTEM

32 42 21 521

44-203 Rybnik

32 42 38 955

ul.Boguszowicka 69a

32 42 26 064

8.00 - 16.00

32 42 34 073

pn - pt

email:

eskade@eskade.pl

Produkty
Usługi
Producent świetlików

Copyright © ESKADE-SYSTEM. Wszystkie prawa zastrzeżone.

