Tento
systém máme

SKLADEM
k okamžitému
odebrání.

Ceník platný od 1.9.2014

Bezúdržbový variabilní systém oplocení z dřevoplastu (WPC)
Plné oplocení
(neprůhledné),
vytvořené
z desek pero-drážka
DF1B15

Lamelové oplocení
(neprůhledné),
vytvořené z desek
pero-drážka DF4B20

Ohradové oplocení,
vytvořené
z hladkých desek
DF3B12
s mezerami

DF1B15 Plotová deska pero+drážka

bez DPH

vč. DPH 21%

deska pro vytvoření plného (neprůhledného) oplocení
pro desky délky 6 m je nutné objednat výztuhy samostatně
š. 150 mm | tl. 27 mm | délka 2000 mm | vč. ocelové výztuhy
š. 150 mm | tl. 27 mm | délka 6000 mm | bez výztuhy *

1800 Kč/m2
446,30 Kč/ks

540,00 Kč/ks

1223,15 Kč/ks

1480,00 Kč/ks

* maximální instalovatelná délka je 2000 mm | tuto desku vám na přání rozřežeme | příplatek 10,90 Kč/řez
DF1SR

Ocelová pozinkovaná výztuha pro desky DF1B15 - samostatně
výztuha je určená pouze pro 6-ti metrové desky řezané na míru | délka 1960 mm

39,67 Kč/ks

48,00 Kč/ks

380,10 Kč/ks

460,00 Kč/ks

DF3B12 Plotová deska hladká
deska pro vytvoření ohradového oplocení
(mezi vodorovnými deskami jsou mezery)
š. 120 mm | tl. 27 mm | délka 1800 mm | vč. ocelové výztuhy

DF4B20 Plotová deska lamelová pero+drážka
deska pro vytvoření plného (neprůhledného) oplocení

2150 Kč/m2
710,70 Kč/ks

860,00 Kč/ks

bez DPH

vč. DPH 21%

269,40 Kč/ks

326,00 Kč/ks

319,00 Kč/ks

386,00 Kč/ks

309,10 Kč/ks

374,00 Kč/ks

rozměr 90 x 90 mm | délka 2700 mm

1519,00 Kč/ks

1838,00 Kč/ks

rozměr 90 x 90 mm | délka 3000 mm

1651,20 Kč/ks

1998,00 Kč/ks

246,30 Kč/ks

298,00 Kč/ks

398,40 Kč/ks

482,00 Kč/ks

š. 200 mm | tl. 40 mm | délka 2000 mm | vč. ocelové výztuhy

DF1U27 Plotový U-profil malý
pro desky hladké (DF3) a pro desky pero-drážka (DF1)
rozměr 39 x 40 mm (vnitřní 27 x 35 mm) | délka 2020 mm

DF4U40 Plotový U-profil velký
pro desky lamelové pero-drážka (DF4)
rozměr 55 x 40 mm (vnitřní 40 x 35 mm) | délka 2020 mm

DF3P27

Distanční profil
pro vymezení mezer mezi hladkými deskami v malém U-profilu
rozměr 27 x 35 mm | délka 1800 mm

DF1P90

Plotový sloupek
sloupek je uvnitř vyztužený hliníkovým profilem

DF1C11 Krytka plotového sloupku
rozměr 110 x 110 mm | tl. 27 mm

DFPS60 Kovová konzola pro plotový sloupek
kotevní deska 150x150 mm, výška 600 mm

Dodávané barevné provedení :

grafitová černá (GB)

kamenná šedá (SG)

tropická hnědá (TB)

Duofuse je velmi
kvalitní výrobek
z Belgie, který v sobě
kombinuje to nejlepší
z dřeva a plastu.

Desky i profily prodáváme pouze po celých KUSECH. Ceny platí pro odběr z našeho prodejního skladu Brno - Vídeňská.
KONTAKTY

Objednávat můžete on-line na stránkách www.obchod.prostavbu.cz (e-shop) nebo e-mailem na obchod@prostavbu.cz
Podrobné informace o výrobcích, kompletní ceníky celého sortimentu a obchodní podmínky jsou na www.prostavbu.cz
Sklad, vzorkovna, osobní odběry: PROSTAVBU s.r.o. | Vídeňská 93a, 639 00 Brno | Po - Pá

8-12 a 13-17 hod

 prodejna a sklad Brno: 543 242 111 | 733 531 592-3 |  obchodní zástupce Čechy: 733 531 591 | Morava: 603 186 986
Zboží si můžete osobně odebrat v Brně, nebo vám ho dovezeme naší dopravou, nebo zašleme přepravní službou kamkoliv v ČR
Ceny za dopravu zjistíte ihned po přidání zboží do objednávky v objednávkovém systému na www.obchod.prostavbu.cz
Prodejní ceny uvedené s DPH jsou zaokrouhlené. Přesná výše DPH je dána až výpočtem na daňovém dokladu na základě cen bez DPH.
Vydáním tohoto ceníku se automaticky ruší platnost všech předchozích ceníků a to i bez oznámení ze strany PROSTAVBU s.r.o. Změna
sortimentu, cen a dodacích podmínek vyhrazena. Pro veškeré odběry platí Všeobecné obchodní podmínky PROSTAVBU s.r.o.

E-SHOP

