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Wiatrownica
Cena

10,80 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Wyświetlana Cena

Cena za 1 metr bieżący

Opis produktu
Wiatrownica z blachy 0,5mm DX 51 lakierowana powłoka poliester 3 watsrtwy.
Jest jednym z niezbędnych elementów wykończenia dachu , i to niezależnie czy mamy do czynienia z dachem pokrytym
dachówką , blachodachówką czy papą.
Jej prawidłowe zamontowanie zapewnia ochroną wrażliwej konstrukcji dachu przed deszczem i śniegiem.
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Standardowo wiatrownice występują w dwóch rozmiarach „mała i duża” oczywiście jest możliwość wygięcia jej na wymiary
dostarczone przez klienta.
Standardowa długość to 2 metry w celu podzielenia zakupionej ilości na inne odcinki należy napisać to w okienku dodatkowe
informacje o produkcie.

Wkręty montażowe gratis
Długość płotków śniegowych 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:
Kolor Obróbki: Brąz 8017 , Grafit 7016 , Czarne 9005 , Silwer 9006 (- 1,23 zł), Białe 9010 , Cegła 8004 (- 2,09 zł), Wiśnia
3011 (- 2,09 zł), Złoty Dąb (+ 4,92 zł), Orzech (+ 4,92 zł), Weege (+ 4,92 zł), Mahoń (+ 4,92 zł), Winchester (+ 4,92 zł),
Czarny Mat 7700 (- 2,46 zł), Zielony 6029 (- 2,09 zł), Niebieski 5010 (- 2,09 zł)
Rozmiar: Mały , Duży (+ 3,69 zł)
Rodzaj wiatrownicy: Na blachodachówkę , Na blachę trapez , Na dach płaski , Na dach papowy
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