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Parapet Venge
Cena

11,80 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

101

Wyświetlana Cena

ZA 1 METR BIEŻĄCY brutto

Opis produktu
Parapet laminowany okleiną drewnopodobną wenge grubość całkowita 0,8mm . Oleina z filtrem UV i i strukturą moletu
Zabezpieczony folią ochronną.
Występują w trzech rodzajach wykończeń noska parapety/okapnika.
o długości 2,5cm kontowy
o długości 4cm kontowy
0 długości 4cm soft (półokrągły)

Rodzaj wykończenia parapetu nie wpływa na cenę, ani an właściwości parapetu , wybór noska uzależniane jest od gustu
klienta.
Wywinięcie pod okno ma standardowo 1cm(jest możliwość zmiany tego parametru w tym calu należy to napisać w zakładce
dodatkowa informacja do sprzedającego.
Szerokość półki parapetu od 4,5cm do 40cm, jest możliwość również innych wymiarów w tym calu należy to napisać w
zakładce dodatkowa informacja do sprzedającego
Długość parapetów jest od 30cm do 600cm ,należny przy tym pamiętać iż podstawowa cena za wysyłkę jest do długości
260cm
jeżeli jeden z parapetów jest od 250 do 350cm +70 PLN(do ceny całego zamówienia)
jeżeli jeden z parapetów jest od 350 do 400cm +100 PLN(do ceny całego zamówienia)
jeżeli jeden z parapetów jest od 400 do 600cm należy się skontaktować z biurem

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Szerokość półki prapetu w cm: 5 cm , 6 cm , 7 cm (+ 2,70 zł), 8 cm (+ 3,38 zł), 9 cm (+ 4,95 zł), 10 cm (+ 6,83 zł), 11 cm
(+ 6,83 zł), 12 cm (+ 6,83 zł), 13 cm (+ 9,10 zł), 14 cm (+ 9,10 zł), 15 cm (+ 9,10 zł), 16 cm (+ 9,10 zł), 17 cm (+ 9,10 zł), 18
cm (+ 11,62 zł), 19 cm (+ 11,62 zł), 20 cm (+ 11,62 zł), 21 cm (+ 13,51 zł), 22 cm (+ 13,51 zł), 23 cm (+ 16,78 zł), 24 cm (+
16,78 zł), 25 cm (+ 16,78 zł), 26 cm (+ 18,17 zł), 27 cm (+ 18,17 zł), 28 cm (+ 19,93 zł), 29 cm (+ 19,93 zł), 30 cm (+ 19,93
zł), 31 cm (+ 23,00 zł), 32 cm (+ 23,00 zł), 33 cm (+ 23,00 zł), 34 cm (+ 23,00 zł), 35 cm (+ 23,00 zł), 36 cm (+ 25,97 zł), 37
cm (+ 25,97 zł), 38 cm (+ 25,97 zł), 39 cm (+ 25,97 zł), 40 cm (+ 25,97 zł)
Rodzaj noska/okapu parapetu: Nosek parapetu na 4cm , Nosek parapety 4cm soft (+ 1,23 zł), Nosek parapetu na 2,5cm
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Specyfikacja
Parapety wykonane z blachy ocynkowanej z maksymalnie grubą warstwą cynku , zabezpieczone przed korozją powlekane
laminatem zewnętrznym. blacha rdzeń stalowy 0,5mm ocynkowana 275g/m2 + laminat 0,2mm z filtrem UV odporny + folia
ochronna 40u grubość całkowita parapetu 0,8mm.

Blacha rdzeń stalowy cynkowany ogniowo grubość 0,5mm DX51 Zn 275g/m2
Folia okleinowa Złoty dąb Renolit 86 grubość 0,2mm z filtrom UV Akryl, moletowana
klej Henkel
folia ochronna przezroczysta 40u
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