Ceník obkladů BRICK (aktualizace 1.1.2011)
Obkladové panely :

DB 100 obkladový panel BRICK(1 balení = 10 ks = 4,40 m 2)-baleno v kartonu
rozměry jednoho balení : 114 x 48 x 22 cm
celkové rozměry : 1110 x 460 mm, tl. 20 mm

skladebné rozměry : 1000 x 440 mm
barevné provedení :001 - červená,P01 - červená "antik"
P03 - hnědá "antik",005 - krémová,006 - béžová

cena za panel :
cena za 1 m2 obložené plochy:

Cena:

Kč bez DPH

Kč vč.DPH

za ks

319 Kč

383 Kč

725 Kč

870 Kč

Doplňkové profily :
číslo:

DB 101
DB 103
DB 105
DB 107
DB 109
DBS 30

popis:

Cena:

Kč bez DPH Kč vč.DPH

římsový profil (100 x 900 mm,dodává se v barvě obkladu (001, P03, 005, 006)
vnější roh.prof.(105 x 440 mm,dodává se v barvě obkladu (001, P03, 005, 006)
vnitř. roh.prof.(105 x 440 mm,dodává se v barvě obkladu (001, P03, 005, 006)
ukončovací profil-délka 3000 mm/barv.:červená,hnědá,béžová-dle spáry
zakládací profil-délka 3000 mm,barva:bílá
nerezový šroub - 5,0 x 30 MM-s válcovou,zaoblenou hlavou,drážka:křížová

244,00 Kč
244,00 Kč
244,00 Kč
175,00 Kč
175,00 Kč
3,00 Kč

293 Kč
293 Kč
293 Kč
210 Kč
210 Kč
4 Kč

DB101-1 balení = 10 ks (baleno v kartonu 92 x 23 x 14 cm),skladebná šířka 900 mm, výška 100 mm
DB103-1 balení = 4 ks (baleno v kartonu 48 x 27 x 16 cm),skladebná výška 440 mm, krycí šířka 70 mm, pohledová šířka 105 mm
DB105-1 balení = 4 ks (baleno v kartonu 48 x 23 x 16 cm)skladebná výška 440 mm, krycí šířka 140 mm, pohledová šířka 105 mm
DB107-1 balení = 10 ks (baleno v PE folii)
DB109-1 balení = 10 ks (baleno v PE folii)
DBS30-1 balení = 200 ks
Pozn.:Při objednávce je nutno objednat vždy celé balení od jednotlivých položek.Zboží vyřizujeme a expedujeme do 5 dní
po obdržení zálohové platby ve výši 50%.Doplatek při předání.Ceny jsou pro odběr - sklad Brno.Cena za dopravu
individuálně-dle množství a hmotnosti zboží.
Ceny stanoveny pro rok I/2011.Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen v závislosti na směnném kurzu CZK.

Informace a objednávky :
e-mail : design.studioBDS@gmail.com, aktuální ceníky a informace: http://obklady-fasadni.euweb.cz/
MORAVA:Jan Jaroš,Boršice 68709,ul. Hradská 44,tel.732 502 983
ČECHY:GROUND SPEED s.r.o.,Tigridova 1501/6, 140 00 Praha 4,-Michle,tel:608 020 739,774 486 830,
bds.design@seznam.cz
Více informací o podmínkách a cenách dopravy na http://www.radialka.cz/vypocet/prepravne.php
Vydáním tohoto ceníku se ruší platnost všech předchozích ceníků a to i bez oznámení ze strany BDS DESIGN.
Změna sortimentu, cen a dodacích podmínek vyhrazena.

