
KRYCIE PLATNE www.hausler.sk

MODERN KRYCIE PLATNE 

CENNÍK

KRYCIA PLATŇA 80 x šírka 36 x 3 cm ks 20,6 37
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L = tieto produkty sú skladom vo Wr.Neudorf (A). 
B1 / B2 / B3 / B4 = tieto produkty budú vyrobené na základe objednávky do 1 / 2 / 3 / 4 / týždňov.

 Ceny platia pri odbere zo závodu vo Wr.Neudorf v Rakúsku. 

Poznámka: 
Schodiskové platne MODERN

s technológiou LeichtRein 
je dôležité lepiť vždy na pásy lepiacej malty.

 Tento spôsob lepenia vyrovnáva pohyby
 materiálu pri teplotných zmenách.
Zamedzuje vzniku vlasových trhlín.

 Všetky styčné špáry medzi platňami 
utesniť elastickou dilatačnou škárou.

REZ PLATNE

76

krycia platňa 67,05 € / bm s DPH  
  

LEPIACA MALTA (KLEBER)

DILATAČNÁ ŠKÁRA

25 kg bal.

tuba

L

L

spotreba: 1 balenie = cca 8 - 10 bm / lepidlo nanášať na pásy 

biela - šedá - čierna spotreba: 1 tuba = cca 5 bm

24,84

7,98

20,70

6,65

inkluzív
INOVATÍVNA TECHNIKA PRE
TERASY, SCHODY & BAZÉNY

FAREBNÁ ŠKÁLA 

Biela Šedá Čierna

Kies SandStein

POHĽADOVÁ HRANA 36 cm príp. B1 9,968,30

REZ PLATNE do 80 cm príp. B1 11,889,90

L 29,8824,90

IMPREGNÁCIA technológia výroby LeichtRein - Inklusive zaručuje doživotnú ochranu. Dodatočná impregnácia je zakázaná.  

ZÁKLADNÝ ČISTIČ kan.1 l kanister - cca 20 - 35 m²

Polkruhový profil
s okapovou drážkou

1,5 1,50,5 0,532 cm

KRYCIA PLATŇA 80 x variabilný rozmer x 3 cm s 1 pohľadovou hranou ks - 37 L 62,1651,80

pohľadová hrana

Krycia platňa MODERN sa upravuje z formátu platne 80 x 40 cm, preto si môžete zvoliť ľubovoľnú šírku platne. 

FAREBNÁ KOMBINÁCIA
TERASOVÁ PLATŇA - s. 4
SCHODISKOVÁ PLATŇA - s. 50
BAZÉNOVÁ OBRUBA - s. 54 

NOVINKA
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