Venkovní fóliované palubky
Bezúdržbové foliované plastové palubky a profily.
Ceník platný od 1.4.2014
P570 Plastová palubka pero - drážka fóliovaná
velmi pevná palubka potažená z lícové strany odolnou fólií
rozměry lamely : tl. 10 mm, skladebná šířka 100 mm, délka lamely 6,0 m

CENA :

bez DPH

2
470,20 Kč/m

dekory klasik

2
495,00 Kč/m

dekory standard

2
519,80 Kč/m

2

dekory extra (min. obj. 10 m )

vč. DPH 21%

569,00 Kč/m2
599,00 Kč/m2
629,00 Kč/m2

Lamely P570 prodáváme pouze po celých kusech (min. odběr = 1 lamela délky 6 m), 1 lamela = 0,60 m2, 1m2 = 10,0 mb lamely.
Pro snažší přepravu vám lamely po dohodě nadělíme na požadované délky (na délky 2 nebo 3 m zdarma, jiné délky za poplatek).
Pokud dekor nemáme skladem, tak u dekorů klasik a standard je dodací termín 5-10 dnů a u dekorů extra 10-15 dnů od objednávky.

Dekory klasik
Zlatý dub (8001 Golden Oak)

Ořech (8007 Nussbaum)

Černá třešeň (2001 Black Cherry)

Tmavý dub (2089 Dark Oak)

Antracitová šedá (9003 Anthrazitgrau)

Přírodní dub (8076 Eiche Natur)

Macoré (2002 Macore)

Oregon (2091 Oregon)

Ořech Balsamico (3042 Sorrento Balsamico)

Třešeň Amaretto (3043 Cherry Amaretto)

Hnědá palisandr (7505 Chockobraun)

SKLADEM

Dekory standard

Dekory extra
V naší nabídce máme dalších více než 40 dekorů fólií Renolit, Hornschuch nebo Haogenplast.
Informace o aktuální nabídce si vyžádejte u našich obchodníků nebo na naší prodejně v Brně, kde
máme také kompletní vzorníky.

Doplňkové profily a příslušenství :
P509 Počáteční a koncový profil “U“

CENA :

bez DPH

vč. DPH 21%

rozměr celkový 11/35 mm, krycí 25 mm | délka 3 m
profil je potažený z lícové strany fólií
dekory klasik
dekory standard
dekory extra

54,50 Kč/m
56,20 Kč/m
57,90 Kč/m

66,00 Kč/m
68,00 Kč/m
70,00 Kč/m

64,50 Kč/m
66,10 Kč/m
67,80 Kč/m

78,00 Kč/m
80,00 Kč/m
82,00 Kč/m

71,10 Kč/m
72,70 Kč/m
74,40 Kč/m

86,00 Kč/m
88,00 Kč/m
90,00 Kč/m

71,10 Kč/m
72,70 Kč/m
74,40 Kč/m

86,00 Kč/m
88,00 Kč/m
90,00 Kč/m

120,70 Kč/m
125,60 Kč/m
130,60 Kč/m

146,00 Kč/m
152,00 Kč/m
158,00 Kč/m

P510 Spojovací profil “H“
rozměr celkový 11/50 mm, krycí 15+15 mm | délka 3 m
profil je potažený z lícové strany fólií
dekory klasik
dekory standard
dekory extra

P511 Rohový profil - flexibilní
rozměr celkový 11/70 mm, krycí 26+26 mm | délka 3 m
profil je potažený z lícové strany fólií
dekory klasik
dekory standard
dekory extra

P517 Rohový profil - vnější
rozměr celkový 35/35 mm, krycí 25+25 mm | délka 3 m
profil je potažený z lícové strany fólií
dekory klasik
dekory standard
dekory extra

P594 Rohový profil - vnější 2-dílný pevný

TLOUŠŤKA
STĚNY 2 MM

rozměr celkový 42/42 mm, krycí 40+40 mm | délka 3 m
profil je potažený z lícové strany fólií
dekory klasik
dekory standard
dekory extra

P872 Montážní úchyt pro plastové palubky - malý
pozinkovaný plech | 1 balení = 100 ks | spotřeba cca 30 ks/m2

38,00 Kč/bal.

46,00 Kč/bal.

UPOZORNĚNÍ :
Fóliované palubky P570 jsou určeny především k obložení střešních podhledů. Vzhledem k jejich větší pevnosti je lze použít také pro obložení
ploch na fasádách, k obložení soklů, apod. Palubky P570 se montují na rošt s roztečí latí maximálně 30 cm.
Při použití na plochách exponovaných slunečním zářením je bezpodmínečně nutné důsledně dbát na správné provedení dilatací, používat
palubky maximálně ve 3 metrových délkách, používat montážní klipy P872 a u tmavých odstínů zmenšit rozteč roštu na 15 cm. Při použití na
fasádách je nutné zajistit dostatečné odvětrání konstrukce fasády (za palubkami musí být odvětrávaná vzduchová mezera tl. min. 3 cm) a
doporučujeme používat pevné 2-dílné rohové profily P594.
Před montáží skladujte ve stínu a na rovném podkladu. Při montáži dodržujte montážní návod.

Kontaktní informace:
Email:
r.sverepa@seznam.cz
Telefon:
603 592 424

Adresa:
Radovan Sveřepa
Přístavní 428/23
170 00 Praha 7
www.plastove-palubky.com

