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ZÁHRADNÁ VANIČKA

BEZBARIÉROVÁ ZÁHRADNÁ SPRCHOVÁ VANIČKA

TYPY FRÉZOVANIA

CENNÍK

FRÉZOVANIE na 4 platne + ANTIKOROVÝ ŽĽAB 80,6 cm

Anti-šmyk frézovanie platní, alebo dlaždíc podľa Vášho voľného výberu z našej ponuky, zabezpečuje vyššie bezpečie proti pošmyknutiu, ľahšie

odvádza vodu do žľabu a ponúka atraktívny vzhľad.

Dodáva sa vo všetkých farbách

formátu 40 x 40 cm

Dodáva sa vo všetkých farbách

formátu 60 x 40 cm

Dodáva sa vo všetkých farbách

formátu 60 x 35 cm

Antišmykové frézovanie
na objednané platne

z ponuky podľa vlastného výberu

80,6 cm ( so 6 mm špárou )

Materiál antikor 1.4301

Elegantná forma a jednoduché prevedenie odvodnenia záhradnej sprchy.

Ľahká montáž bez ťažkého búrania alebo vŕtania betónu jednoducho s pokládkou dlažby.

Predpripravený otvor na odtok v priemere 30 mm je v každom žľabe.

Pozor zabrániť kontaktu so slanou vodou, žľab sa môže poškodiť.

Dôležité:

Abrazívne čistiace prostriedky vo väčšine prípadov poškodia antikorový povrch.

V každom prípade pred čistením Häusler základným čističom odstrániť mriežku žľabu aby

nedošlo ku kontaktu.      

šírka 40 mm, výška 30 mm, dĺžka 806 / 1206 mm

bez
DPH

s
DPH

inkluzív

B2/B3

dodacia
doba

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. 

120,6 cm ( so 6 mm špárou )

120,6 cm ( so 6 mm špárou )

FRÉZOVANIE na 4 platne + ANTIKOROVÝ ŽĽAB 120,6 cm

cenová
jednotka

ANTIKOROVÝ ŽĽAB

Príklad kalkulácie :

4 ks NOBLIT platne 40 x 40 x 3,5 cm po 8,10 € / ks                           32,40 €

1 x FRÉZOVANIE na 4 platne + ANTIKOROVÝ ŽĽAB 80,6 cm              166,80 €

Cena spolu s DPH                                                                                  199,20 €

166,80139,00

178,80149,00
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