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Obróbka Balkonu/ Tarasu
Cena

9,46 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Wyświetlana Cena

Cena za 1 metr bieżący

Opis produktu
Obróbka balkonu\tarasu zapobiegająca zaciekaniu wody pod balkon oraz chroniąca front wylewki betonowej przed szkodliwym
działaniem czynników atmosferycznych. Bez zastosowania pasów balkonowych\tarasowych obrzeża wylewki płyty balkonów
będą pękać oraz pod materiał elewacji będzie zaciekała woda powodując jego odpadnięcie. Obróbki wykonane są tylko z
najwyższej jakości blachy ocynkowanej powlekanej powłoką poliestrową lub laminowane okleiną drewnopodobną.
Standardowe długości poszczególnych odcinków pasa balkonowego to 2mb, możliwe inne wymiary według zapotrzebowanie
klienta.

Szerokość półki pasa standardowa to 15cm , jest możliwość również innych wymiarów od 4,5cm do 45cm w tym calu należy
odpowiednią szerokość wybrać w zakładce pola wyboru szerokości pasa.
Standardowy kapinos (nosek) pasa balkonowego to 4cm lecz jego długość również można dowolnie modyfikować
Długość pasów balkonowych jest od 30cm do 600cm W celu wybrania innych długości niż standardowe 2mb
należy napisać jak zakupiona ilość ma być podzielona w oknie dodatkowe informacje dla produktu ,należny przy
tym pamiętać iż podstawowa cena za wysyłkę jest do długości 250cm.
jeżeli jeden z elementów jest od 260 do 300cm +30 PLN(do ceny całego zamówienia)
jeżeli jeden z elementów jest od 300 do 400cm +100 PLN(do ceny całego zamówienia)
jeżeli jeden z elementów jest od 400 do 600cm należy się skontaktować z biurem

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Szerokość półki pasa : 15cm , 16cm (+ 2,46 zł), 17cm (+ 2,46 zł), 18cm (+ 2,46 zł), 19cm (+ 2,46 zł), 20 cm (+ 2,46 zł),
21cm (+ 4,92 zł), 22cm (+ 4,92 zł), 23cm (+ 4,92 zł), 24 cm (+ 4,92 zł), 25 cm (+ 4,92 zł), 26 cm (+ 4,92 zł), 27 cm (+ 4,92
zł), 28 cm (+ 6,15 zł), 29 cm (+ 6,15 zł), 30 cm (+ 7,38 zł), 31 cm (+ 7,38 zł), 32 cm (+ 8,61 zł), 33 cm (+ 8,61 zł), 34 cm (+
8,61 zł), 35 cm (+ 8,61 zł)
Wysokość noska/ kapinos pasa: 2 cm , 3 cm , 4 cm , 5 cm (+ 1,23 zł), 6 cm (+ 1,23 zł), 7 cm (+ 2,46 zł), 8 cm (+ 2,46 zł),
9 cm (+ 3,69 zł), 10 cm (+ 3,69 zł), 11 cm (+ 3,69 zł), 12 cm (+ 4,92 zł)
Kolor Obróbki: Brąz 8017 , Grafit 7016 , Czarne 9005 , Silwer 9006 (- 2,09 zł), Białe 9010 , Cegła 8004 (- 2,09 zł), Wiśnia
3011 (- 2,46 zł), Złoty Dąb (+ 6,15 zł), Orzech (+ 6,15 zł), Weege (+ 6,15 zł), Mahoń (+ 6,15 zł), Winchester (+ 7,38 zł)
Rodzaj kapinosa obróbki balkonu: Nosek Kątowy , Nosek Łamany (+ 1,23 zł)
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