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CCeennííkk  ppřříísslluuššeennssttvvíí  hhlliinnííkkoovvýýcchh  pplloottůů  

Platnost ceníku od: 01.04.2020 

 PŘÍSLUŠENSTVÍ CENA BEZ DPH

 nosník hl iníkový 40x20 mm PŘÍRODNÍ HLINÍK 87 Kč / m

 nosník hl iníkový 40x20 mm LAKOVANÝ DLE RAL 142 Kč / m

 nosník hl iníkový 30x30 mm PŘÍRODNÍ HLINÍK 84 Kč / m

 nosník hl iníkový 30x30 mm LAKOVANÝ DLE RAL 139 Kč / m

 nosník hl iníkový 50x30 mm PŘÍRODNÍ HLINÍK 112 Kč / m

 nosník hl iníkový 50x30 mm LAKOVANÝ DLE RAL 186 Kč / m

 nosník hl iníkový 50x30 mm s  krycí l i š tou PŘÍRODNÍ HLINÍK 224 Kč / m

 nosník hl iníkový 50x30 mm s  krycí l i š tou LAKOVANÝ DLE RAL 298 Kč / m

 nosník hl iníkový 60x18 mm s  krycí l i š tou LAK, DŘEVODEKOR dle poptávky

 nosník pozinkovaný poplastovaný 50x30 mm (bílá , hnědá, šedá, antraci t, cihlová, písková) 145 Kč / m

 s loupek hl iníkový 60x60x3 mm PŘÍRODNÍ HLINÍK 335 Kč / m

 s loupek hl iníkový 60x60x3 mm LAKOVANÝ DLE RAL 511 Kč / m

 s loupek hl iníkový 80x80x3 mm PŘÍRODNÍ HLINÍK 460 Kč / m

 s loupek hl iníkový 80x80x3 mm LAKOVANÝ DLE RAL 607 Kč / m

 "U" profi l  pozink 20x25x2 mm 51 Kč / m

 "U" profi l  pozink 35x35x2 mm 96Kč / m

 "U" profi l  pozink 20x33x20x2000 mm 131 Kč / ks

 "U" profi l  pozink 25x50x25x2000 mm 149 Kč / ks

 "U" profi l  pozink 25x60x25x2000 mm 174 Kč / ks

 "U" profi l  hl iníkový PŘÍRODNÍ / LAKOVANÝ dle poptávky

 krytka  plotovky 90x18 plochá LAKOVANÁ DLE RAL 10 Kč / ks

 krytka  plotovky 90x18 plochá DŘEVODEKOR 11 Kč / ks

 krytka  plotovky 78x19 mm plochá, oblá , špičatá  PŘÍRODNÍ HLINÍK 56 Kč / ks

 krytka  plotovky 78x19 mm plochá, oblá , špičatá  LAKOVANÁ DLE RAL 68 Kč / ks

 krytka  plotovky 98x19 mm oblá , špičatá  PŘÍRODNÍ HLINÍK 56 Kč / ks

 krytka  plotovky 98x19 mm oblá , špičatá  LAKOVANÁ DLE RAL 68 Kč / ks

 krytka  plotovky 80x19 mm plochá PŘÍRODNÍ HLINÍK 39 Kč / ks

 krytka  plotovky 80x19 mm plochá LAKOVANÁ DLE RAL 51 Kč / ks

 krytka  plotovky 80x19 mm oblá  PŘÍRODNÍ HLINÍK 49 Kč / ks

 krytka  plotovky 80x19 mm oblá  LAKOVANÁ DLE RAL 61 Kč / ks

 krytka  pa l i sád Ø 26 mm kulatá , kuželovi tá dle poptávky

 krytka  pa l i sád Ø 30 mm plochá, kulatá , kuželovi tá dle poptávky

 krytka  PVC pro Ø 30 mm, Ø 26 mm dle poptávky

 krytka  PVC plochá 15x15 mm (černá, bílá , antraci t) 2 Kč / ks

 krytka  PVC vnějš í 15x15 mm (černá, šedá, hnědá, zelená) 4 Kč / ks

 krytka  špička  15x15 mm č.1 PŘÍRODNÍ 50 Kč / ks

 krytka  špička  15x15 mm č.2 PŘÍRODNÍ 50 Kč / ks

 krytka  špička  15x15 mm č.3 PŘÍRODNÍ 50 Kč / ks

 montážní rožek hl iníkový 60x40x6 mm PŘÍRODNÍ HLINÍK 56 Kč / ks

 montážní rožek hl iníkový 60x40x6 mm LAKOVÁNÝ DLE RAL 66 Kč / ks

 montážní rožek pozinkovaný 50x55x30 mm PŘÍRODNÍ POZINK 20 Kč / ks

 montážní rožek pozinkovaný 50x55x30 mm LAKOVANÝ DLE RAL 27 Kč / ks

držák PVC na š ikmé kotvení LEVÝ (hnědý, antraci t, černý) 36 Kč / ks

držák PVC na š ikmé kotvení PRAVÝ (hnědý, antraci t, černý) 36 Kč / ks

držák PVC na š ikmé kotvení STŘEDOVÝ (hnědý, antraci t, černý) 36 Kč / ks

držák kovový na  š ikmé kotvení LEVÝ lakovaný (černý lak) 16 Kč / ks

držák kovový na  š ikmé kotvení PRAVÝ lakovaný (černý lak) 16 Kč / ks

držák kovový na  š ikmé kotvení LEVÝ lakovaný dle RAL 26 Kč / ks

držák kovový na  š ikmé kotvení PRAVÝ lakovaný dle RAL 26 Kč / ks


