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ZSINDELY TARTOZÉKOK ÁRJEGYZÉKE
Érvényes: 2017. március 1-től
Termék megnevezése

Nettó ár:

Bruttó ár:

685.- / db

870.- / db

6.660.- / db

8.458.- / db

Poliészter erősített alátétlemez

335.- / m2

425.- / m2

Zsindelyszeg 20, 25, 30 mm-es

680.- / kg

864.- / kg

OSB szeg 70 mm-es

680.- / kg

864.- / kg

Hófogó műanyag bevonatos alumínium fekete, zöld, vörös

220.- / db

280.- / db

Hófogó vörösréz

390.- / db

495.- / db

Tetőszellőző műanyag bevonatos alumínium fekete, zöld, vörös

2.205.- / db

2.800.- / db

Tetőszellőző vörösréz

3.500.- / db

4.445.- / db

Strang szellőző műanyag antracit színben

14.016.- / db

17.800.- / db

Gerincszellőző amerikai 122 cm-es

4.500.- / db

5.715.- / db

Antenna kivezető műanyag antracit színben

7.825.- / db

9.938.- / db

Madárrács műanyag 12 x 250 cm-es barna, fekete és fehér

800.- / db

1.016.- / db

Szellőző szalag 5 fm/tekercs fehér és fekete színben

280.- / fm

356.- / fm

20.000.- / db

25.400.- / db

Ereszszegélylemez alumínium 14 x 200 natúr

695.- / fm

883.- / fm

Ereszszegélylemez alumínium 14 x 200 fehér és fekete

950.- / fm

1.207.- / fm

Oromszegélylemez alumínium 20 x 200 cm-es natúr

750.- / fm

953.- / fm

1.195.- / fm

1.518.- / fm

750.- / fm

953.- / fm

Kéményszegély alumínium 38 x 38 cm-es natúr

4.900.- / db

6.223.- / db

Kéményszegély alumínium 38 x 51 cm-es natúr

5.600.- / db

7.112.- / db

301.-/m2

382.-/m2

275.- / m2

257.- / m2

195.- / m2

137.- / m2

55.- / fm

70.- / fm

Bitumenes hidegragasztó 400 g-os (0,33 literes)
Bitumenes hidegragasztó 6 kg-os kannás kivitelben

Tetőkibúvó ablak 50 x 55-ös antracit, barna, vörös színben

Oromszegélylemez alumínium 20 x 200 cm-es fehér és fekete
Falszegélylemez alumínium 20 x 200 cm-es natúr

Soflex Lélegző fólia 50 m2/tek
Soflex-NYÁR tetfólia 100 x 500 cm-es tető belsejébe behatoló
hősugarak ellen védő fólia kívülre
Soflex-TÉL párazáró alátétfólia 100 x 500 cm-es pára és a
hősugarak ellen védő fólia belülre
Soflex alumínium ragasztó szalag 5 x 500 cm-es az átlapolásokat
lezáró

