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UCPÁVKY cena bez DPH / ks

ucpávka PVC 15x15 mm (bílá, černá, antracit, šedá) 2 Kč

ucpávka PVC 15x30 mm (bílá, černá, šedá) 3 Kč

ucpávka PVC 30x30 mm (bílá, černá,antracit, šedá) 3 Kč

ucpávka PVC 40x20 mm (bílá, černá,šedá, antracit) 4 Kč

ucpávka PVC 50x20 mm (bílá, černá,šedá) 8 Kč

ucpávka PVC 50x30 mm (bílá, hnědá, černá, šedá) 8 Kč

ucpávka PVC 60x20 mm (bílá, černá, šedá) 11 Kč

ucpávka PVC 60x40 mm (bílá, černá, šedá, antracit) 12 Kč

ucpávka PVC 60x60 mm (bílá, černá, antracit, šedá) 17 Kč

ucpávka PVC 65x65 mm (černá, šedá) 41 Kč

ucpávka PVC 80x20 mm (bílá, černá, šedá, antracit) 14 Kč

ucpávka PVC 80x80 mm (bílá, černá, šedá, antracit) 23 Kč

ucpávka PVC 100x20 mm (bílá, černá, šedá) 14 Kč

ucpávka PVC 100x100 mm (bílá, černá, šedá, antracit) 66 Kč

ucpávka PVC se stříškou 60x60 mm (černá, šedá) 16 Kč

ucpávka PVC se stříškou 80x80 mm (černá, šedá) 21 Kč

ucpávka PVC se stříškou 100x100 mm (černá, šedá) 54 Kč

ucpávka PVC vnější čtvercová 15x15 mm (hnědá, černá, šedá, antracit, zelená) 4 Kč

ucpávka PVC vnější čtvercová 30x30 mm (černá, šedá, zelená) 5 Kč

ucpávka PVC vnější čtvercová 60x60 mm (hnědá, černá, šedá, antracit, zelená) 19 Kč

ucpávka PVC vnější čtvercová 80x80 mm (hnědá, černá, šedá, antracit, zelená) 31 Kč

ucpávka PVC vnější čtvercová 100x100 mm (hnědá, černá, šedá, antracit, zelená) 63 Kč

ucpávka PVC vnější obdelníková 40x60 mm (hnědá, černá, šedá, zelená) 8 Kč

STŘÍŠKY cena bez DPH / ks

stříška ohýbaná plechová bez povrchové úpravy 60x60 mm 9 Kč

stříška ohýbaná plechová pozinkovaná 60x60 mm 17 Kč

stříška ohýbaná plechová pozinkovaná a lakovaná dle RAL 60x60 mm 37 Kč

stříška ohýbaná plechová bez povrchové úpravy 80x80 mm 11 Kč

stříška ohýbaná plechová pozinkovaná 80x80 mm 25 Kč

stříška ohýbaná plechová pozinkovaná a lakovaná dle RAL 80x80 mm 45 Kč

stříška ohýbaná plechová bez povrchové úpravy 100x100 mm 16 Kč

stříška ohýbaná plechová pozinkovaná 100x100 mm 35 Kč

stříška ohýbaná plechová pozinkovaná a lakovaná dle RAL 100x100 mm 55 Kč

stříška ohýbaná plechová bez povrchové úpravy 60x40 mm 13 Kč

stříška ohýbaná plechová pozinkovaná 60x40 mm 24 Kč

stříška ohýbaná plechová pozinkovaná a lakovaná dle RAL 60x40 mm 44 Kč

stříška kovová lisovaná bez povrchové úpravy 60x60 mm 26 Kč

stříška kovová lisovaná pozinkovaná 60x60 mm 38 Kč

stříška kovová lisovaná pozinkovaná a lakovaná dle RAL 60x60 mm 58 Kč

stříška kovová lisovaná bez povrchové úpravy 80x80 mm 33 Kč

stříška kovová lisovaná pozinkovaná 80x80 mm 46 Kč

stříška kovová lisovaná pozinkovaná a lakovaná dle RAL 80x80 mm 66 Kč

stříška kovová lisovaná bez povrchové úpravy 100x100 mm 40 Kč

stříška kovová lisovaná pozinkovaná 100x100 mm 57 Kč

stříška kovová lisovaná pozinkovaná a lakovaná dle RAL 100x100 mm 77 Kč

stříška čtvercová svařovaná zvýšená bez povrchové úpravy 60x60 mm 68 Kč

stříška čtvercová svařovaná zvýšená pozinkovaná 60x60 mm 88 Kč

stříška čtvercová svařovaná zvýšená pozinkovaná a lakovaná dle RAL 60x60 mm 108 Kč

stříška čtvercová svařovaná zvýšená bez povrchové úpravy 80x80 mm 136 Kč

stříška čtvercová svařovaná zvýšená pozinkovaná 80x80 mm 156 Kč

stříška čtvercová svařovaná zvýšená pozinkovaná a lakovaná dle RAL 80x80 mm 176 Kč

stříška čtvercová svařovaná zvýšená bez povrchové úpravy 100x100 mm 193 Kč

stříška čtvercová svařovaná zvýšená pozinkovaná 100x100 mm 218 Kč

stříška čtvercová svařovaná zvýšená pozinkovaná a lakovaná dle RAL 100x100 mm 243 Kč

stříška čtvercová s koulí bez povrchové úpravy 60x60 mm 159 Kč

stříška čtvercová s koulí pozinkovaná 60x60 mm 179 Kč

stříška čtvercová s koulí pozinkovaná a lakovaná 60x60 mm 199 Kč

stříška čtvercová s koulí bez povrchové úpravy 80x80 mm 183 Kč

stříška čtvercová s koulí pozinkovaná 80x80 mm 203 Kč

stříška čtvercová s koulí pozinkovaná a lakovaná 80x80 mm 227 Kč

stříška čtvercová s koulí bez povrchové úpravy 100x100 mm 257 Kč

stříška čtvercová s koulí pozinkovaná 100x100 mm 321 Kč

stříška čtvercová s koulí pozinkovaná a lakovaná 100x100 mm 347 Kč
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PATKY cena bez DPH / ks

patka sloupku pozinkovaná 60x40  mm 187 Kč

patka sloupku pozinkovaná a lakovaná dle RAL 60x40  mm 322 Kč

patka sloupku pozinkovaná 60x60  mm 218 Kč

patka sloupku pozinkovaná a lakovaná dle RAL 60x60  mm 353 Kč

patka sloupku pozinkovaná 80x80  mm 333 Kč

patka sloupku pozinkovaná a lakovaná dle RAL 80x80  mm 483 Kč

patka sloupku pozinkovaná 100x100  mm 470 Kč

patka sloupku pozinkovaná a lakovaná dle RAL 100x100  mm 610 Kč

DRŽÁKY cena bez DPH / ks

držák PVC na šikmé kotvení LEVÝ (hnědý, antracit, černý) 49 Kč

držák PVC na šikmé kotvení PRAVÝ (hnědý, antracit, černý) 49 Kč

držák PVC na šikmé kotvení STŘEDOVÝ (hnědý, antracit, černý) 49 Kč

držák kovový na šikmé kotvení LEVÝ lakovaný (černý lak) 40 Kč

držák kovový na šikmé kotvení PRAVÝ lakovaný (černý lak) 40 Kč

držák kovový na šikmé kotvení LEVÝ lakovaný dle RAL 65 Kč

držák kovový na šikmé kotvení PRAVÝ lakovaný dle RAL 65 Kč

MONTÁŽNÍ ROŽKY, ÚCHYTKY A KONZOLE cena bez DPH / ks

montážní rožek pozinkovaný 50x55x30 mm 20 Kč

montážní rožek pozinkovaný a lakovaný dle RAL 50x55x30 mm 32 Kč

montážní rožek hliníkový 60x40x6 mm 55 Kč

montážní rožek hliníkový a lakovaný dle RAL 60x40x6 mm 70 Kč

montážní úchytka "U" pozinkovaná 75x35x30 mm 65 Kč

montážní úchytka "U" pozinkovaná HNĚDÁ 75x35x30 mm 79 Kč

montážní úchytka "U" pozinkovaná a lakovaná dle RAL 75x35x30 mm 89 Kč

úchytky ostatní (motýlkové, úhelníkové) dle poptávky

KOTVÍCÍ SADY (podložka límcová, šroub s předvrtem, krytka plastová) cena bez DPH / sada

kotvící sada PŠK (bílá, hnědá, černá, šedá, antracit, tmavě šedá, piniová, týková) 5 Kč


