MONTÁŽNÍ materiál - ceník
Ceník platný od 1.1.2011
(vhodné např. pro vytvoření podkladního roštu pro montáž lamelových obkladů, panelů BRICK /STONE/ nebo
podlah TWINSON TERRACE)

Plastové hranoly odolné proti vlhkosti, hnilobě, plísním, houbám,
nenasákavé lze je snadno řezat, vrtat, spojovat vruty a opracovávat, barva hnědá
Montážní profily:
TR = plastové profily odolné proti vlhkosti, hnilobě, plísním, houbám, nenasákavé lze je snadno řezat, vrtat,
a opracovávat, barva hnědá.
Kč bez DPH
Kč vč.DPH

T35302 plastový profil 50x30 mm, délka 2 m ,cena za ks
T45502 plastový profil 50x50 mm, délka 2 m ,cena za ks
T46402 plastový profil 60x40 mm, délka 2 m ,cena za ks

79,00 Kč
117,00 Kč
112,50 Kč

95 Kč
140 Kč
135 Kč

Profesionální ruční sponkovač a sponky
(ideální pro montáž PVC obklad. lamel a ukončovacích profilů k podkladnímu roštu z dřev. nebo plast. latí)
Silný profesionální sponkovač s krytem ze zinkového tlakového odlitku vyznačující se dlouhou životností
a obzvlášť nízkým zpětným rázem. Nastavení síly úderu. Lícující zatloukání všech spojovacích prostředků
díky funkci dodatečného úderu.Hmotnost 940 g. Doporučené sponky "A" 53/14 mm.
číslo:

popis:

J-19
*
*

ruční sponkovač J-19 (EADHG)
1000 ks spon typ "A" 53 / 14 mm - super tvrdé
5000 ks spon typ "A" 53 / 14 mm - super tvrdé

Kč bez DPH

1 125,00 Kč
125,00 Kč
375,00 Kč

Kč vč.DPH

1 350 Kč
150 Kč
450 Kč

Pozn.:Zboží vyřizujeme a expedujeme do 5 dní
po obdržení zálohové platby ve výši 50%.Doplatek při předání.Ceny jsou FCO 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

Distribuce zboží:zasilatelství - výp.ceny:
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.

