Platnost ceníku od: 01.08.2021

Ceník kompozitních plotovek WPC
Typ

Rozměr

Provedení

Zakončení

Barva

Cena / m

Váha

plotovka PRW

90x15 mm

plná

rovné

cihla, tmavý kaštan, třešeň, světlý dub,
šedý kámen, eben, slonová kost

165 Kč

1,9 kg / m

plotovka PRW

120x15 mm

komůrková

rovné

cihla, tmavý kaštan, třešeň, světlý dub,
šedý kámen, eben, slonová kost

165 Kč

1,9 kg / m

krytka plotovky PRW

120x15 mm

-

-

černá

13 Kč / ks

-

plotovka CPL PROFI

80x15 mm

plná

rovné

šedá, světlý dub, teak, ořech, antique

223 Kč

1,4 kg / m

plotovka CPL PROFI

80x15 mm

plná

oblouček

šedá, světlý dub, teak, ořech, antique

235 Kč

1,4 kg / m

plotovka CPL PRM

85x13 mm

plná

rovné

palisandr, černá, červenohnědá, teak
(délky: 1000, 1500, 2000, 3000 mm)

160 Kč

1,3 kg / m

plotovka CPL
DŘEVOPLUS

70x15x mm

plná

rovné

světlé dřevo, tmavé dřevo

136 Kč

1,4 kg / m

plotovka CPL
DŘEVOPLUS

70x15x mm

plná

oblouček,
jednostranné
zkosení

světlé dřevo, tmavé dřevo

146 Kč

1,4 kg / m

MINIMÁLNÍ OBJEDNACÍ MNOŽSTVÍ JE 20 m
jekl pozinkovaný poplastovaný 50x30 x1,8 mm (hnědá, antracit, cihlová, šedá, písková, bílá)

192 Kč / m

2,7 kg / m

jekl pozinkovaný 50x30x1,8 mm

152 Kč / m

2,45 kg / m

8 Kč / ks

-

5 Kč / sada

-

montážní rožek pozinkovaný

20 Kč / ks

-

montážní rožek pozinkovaný a lakovaný

32 Kč / ks

-

držák kovový pro šikmé kotvení LEVÝ/PRAVÝ (černý lak)

36 Kč / ks

-

držák kovový pro šikmé kotvení LEVÝ/PRAVÝ (lak dle RAL)

48 Kč / ks

-

držák PVC pro šikmé kotvení LEVÝ/PRAVÝ/STŘEDOVÝ (černý, hnědý, antracit)

45 Kč / ks

-

úchytka jeklu 75x35x30 mm (POZINK)

59 Kč / ks

-

úchytka jeklu 75x35x30 mm (lak dle RAL)

77 Kč / ks

-

úpravy latí (sražení hran, řez pod úhlem)

13 Kč / ks

-

5 Kč / ks

-

ucpávka PVC 50x30 mm (hnědá, černá, červenohnědá, šedá, bílá)
kotvící sada PŠK - podložka, šroub s předvrtem, krytka (hnědá, černá, šedá, písková, bílá)

formátování typových plotovek

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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