kompletný sortiment materiálov a doplnkov pre okná a dvere

Pevné protihmyzové siete
Pevné protihmyzové sieťky na okná sú vyrábané z extrudovaného hliníkového profilu s lemom 33x9
mm a inteligentným upínaním na okenný rám bez potreby zásahu do okna. Montáž a demontáž je
možná z interiéru.
Protihmyzové siete na dvere sú vyrábané z extrudovaného hliníkového profilu 20x50 mm
s kartáčom na ochranu dverí pri zatváraní siete a samozatváracími pántmi.
Moderná technológia výroby umožňuje spájať jednotlivé profily do uhla tak, že spoj je takmer
neviditeľný. Sieťovina je vyrobená zo skleného vlákna, ktoré je povrchovo upravené odolným PVC
materiálom. Plastová úprava zaručuje farebnú stálosť a atraktívny vzhľad. Sieťovina je ťažko
horľavá a je odolná voči poveternostným vplyvom.
štandardná farba: biela, hnedá a zlatý dub
neštandardná farba: laminácia, RAL
Názov
Mj

Farba

Eur/m2

Pevná protihmyzová sieť

m2

biela/hnedá

16,40

Pevná protihmyzová sieť zlatý dub

m2

zlatý dub

21,31

Pevná protihmyzová sieť laminácia

m2

vzorkovník laminácia, RAL

27,95

Názov

Mj

Farba

Eur/m2

Protihmyzová sieť na dvere

m2

biela/hnedá

45,64

m2

zlatý dub

49,64

m2

vzorkovník laminácia, RAL

55,64

Mj

Farba

Eur/m2

Samozatvárací pánt

ks

biela/hnedá

3,27

Štandardný pánt

ks

biela/hnedá

1,96

Magnet

ks

biela/hnedá

0,60

Madielko PVC

ks

biela/hnedá

1,17

Madielko ALU vnútorné

ks

biela/hnedá

4,74

Madielko ALU vonkajšie

ks

biela/hnedá

5,52

Minimálny účtovný rozmer je 0,5 m2.

Protihmyzová sieť na dvere zlatý dub
Pevná protihmyzová sieť na dvere
laminácia
Minimálny účtovný rozmer je 0,5 m2.
Príslušenstvo:
Názov

Pri rozmere dvernej siete do 80 cm šírky, alebo do 180 cm výšky sa používajú dva samozatváracie
pánty, pri väčších rozmeroch sa pridáva jeden štandardný pánt do stredu.
Termín dodania do sídla objednávateľa je maximálne 5 pracovných dní na štandardné farebné
prevedenie a 10 pracovných dní na neštandardné prevedenie od zaslania objednávky.
Pri objednávke nad 10 ks sieťok dovoz v rámci celej SR zdarma.
Pri platbe vopred, alebo platbe v hotovosti (nutné uviesť v objednávke) skonto - 2%.
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