RadovanSveřepa

PLOTOVÉ PROFILY Z PVC

Plotovky z UV stabilizovaného tvrzeného PVC, doplňky k plotovým profilům.
Ceník platný od 1.1.2013
Plotové plaňky i ostatní profily vám dodáme nařezané na míru a plotové plaňky také osazené koncovýma krytkami.
Maximální délka všech profilů je 6 m. Ceny jsou uvedené za 1 metr běžný, respektive u krytek a konzolek za 1 kus.
Na objednávku vám z uvedených profilů také vyrobíme kompletní plotová pole nebo bránu přesně dle vašeho zadání.
ČÍSLO

POPIS

bez DPH

CENA :

vč. DPH 21%

P6058 Plotový profil 80x32 mm (plotovka) - probarvená
80,00 Kč/m
bílá (001) | zlatý dub (160) | třešeň (111) | ořech (154) | palisandr (008)

96,80 Kč/m

P6058 Plotový profil 80x32 mm (plotovka) - foliovaná
180,00 Kč/m
profil kašírovaný fólií - zlatý dub (8001) | další fólie na objednávku

217,80 Kč/m

P1807 Koncová krytka pro P 6058 - rovná - probarvená
13,00 Kč/ks
bílá (001) | zlatý dub (160) | třešeň (111) | ořech (154) | palisandr (008)

15,80 Kč/ks

P1807 Koncová krytka pro P 6058 - rovná - foliovaná
63,00 Kč/ks
krytka polepená fólií - zlatý dub (8001) | další fólie na objednávku

76,30 Kč/ks

P4130 Koncová krytka pro P 6058 - oblá - probarvená
13,00 Kč/ks
bílá (001) | zlatý dub (160) | třešeň (111) | ořech (154) | palisandr (008)

15,80 Kč/ks

P4130 Koncová krytka pro P 6058 - oblá - foliovaná
63,00 Kč/ks
krytka polepená fólií - zlatý dub (8001) | další fólie na objednávku

76,30 Kč/ks

P6114 Zakrývací profil s uzávěrem 40x40mm (nosník) - probarvený 95,00 Kč/m
bílá (001) | zlatý dub (160) | třešeň (111) | ořech (154) | palisandr (008)

115,00 Kč/m

P6114 Zakrývací profil s uzávěrem 40x40mm (nosník) - foliovaný 195,00 Kč/m
profil kašírovaný fólií - zlatý dub (8001) | další fólie na objednávku

236,00 Kč/m

P1302 Hliníkový nosník 30x30x2 mm - pro zakrývací profil
(pro plotová pole šířky cca < 2 m)

145,00 Kč/m

175,50 Kč/m

P1303 Hliníkový nosník 30x30x2 mm - pro zakrývací profil
zesílený žebrováním (pro plotová pole šířky cca > 2 m)

145,00 Kč/m

175,50 Kč/m

P6200 Konzolka s víčkem pro nosník 40x40
65,00 Kč/ks
78,70 Kč/ks
P6250 Konzolka s víčkem pro nosník 40x40 mm - zkrácená
65,00 Kč/ks
78,70 Kč/ks
objedává se PRAVÁ / LEVÁ | povrch. úprava pozinkování + lak dle barvy plastového profilu
bílá | zlatý dub | třešeň | ořech | palisandr

Výroba plotových planěk a nosníků na míru (plotovky) :
řezání profilů na požadované délky

zdarma

nalepení ploché krytky

6,00 Kč/ks

7,30 Kč/ks

nalepení oblé krytky (hlavu profilu je nutné frézovat do oblouku)

8,00 Kč/ks

9,70 Kč/ks

Výroba kompletních plotových polí, bran a branek na míru :
zpracujeme vám individuální kalkulaci dle požadovaných rozměrů - kontaktujte nás
Obvyklý dodací termín u samostatných profilů je do 10 pracovních dnů, u plotových polí 15 - 20 pracovních dnů.
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