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 AKCESORIA BUDOWLANE

OFERTA   2012  Marzec

Cena netto dla Hurtowni po rabacie              /VAT 23 %/

Opakow. Cena netto

     1.Kotwy do murow i ścian trójwarstwowych

1

Kotwa do muru warstwowego
– do wmurowania ze stali ocynkowanej dł. 30 cm średnica drutu fi 4 mm.

W komplecie z kotwą stalową jest dystans do szczeliny powietrznej.

      

50 szt.

                        

2 Kotwa do muru war.do wmurow.ze stali nierdzewne dł. 30 cm szt.

3 Dystans do szczeliny powietrznej Troy na drut fi 4 mm 50 szt.

4 Kotwa do muru war.do wbijania ze stali nierdzewnej dł. 27,5 cm szt.

5 Kotwa do muru war.do wbijania ze stali nierdzewnej dł. 25,0 cm szt.

6 KrąŜek dociskowy Clip na drut fi 3-6 mm szt.

7 Kołek rozporowy fi 8 mm dł. 55 mm szt.

      2.Kratki wentylacyjne do ścian trójwarstwowych
8 Kratka wentylacyjna do muru warstwowego

– /czarna grafitowa szara biała ceglasta brązowa/ 100 szt.

     3.Dystanse i listwy do równomiernego układania cegły klinkierowej
9 Dystans do układania klinkieru

– umoŜliwia uzyskanie równomiernych spoin,  jest wykonany z tworzywa
sztucznego, pozostaje w murze.

100 szt.

10
11
Listwa dystansowa do układania klinkieru      10 x 10 mm dł 2 m
Listwa dystansowa do układania klinkieru      10 x 8   mm dł 2 m 100 szt.

      4.Łączniki termoizolacji do mocowania styropianu
12 Łącznik izolacji biały   60/10  z trzpieniem tworzywowym 100 szt.

13 Łącznik izolacji biały   100/10 z trzpieniem tworzywowym 100 szt.

14 Łącznik izolacji biały   120/10 z trzpieniem tworzywowym 100 szt.

15 Łącznik izolacji biały   140/10 z trzpieniem tworzywowym 100 szt.

16 Łącznik izolacji biały   160/10 z trzpieniem tworzywowym 100 szt.

17 Łącznik izolacji biały   180/10 z trzpieniem tworzywowym 100 szt.

18 Łącznik izolacji biały   200/10 z trzpieniem tworzywowym 100 szt.

19 Łącznik izolacji biały   240/10 z trzpieniem tworzywowym 100 szt.

20 Talerzyk pomocniczy do wełny mineral. fi zew.12cm /do łącznika/ 100 szt.

21 Talerzyk pomocniczy do wełny mineral. fi zew.  7cm /do wkręta/ 100 szt.

      5.KrzyŜyki do układania glazury, płytek elewacyjnych i pustaków szklanych
22 KrzyŜyk do układania glazury 1,5 mm 100 szt.

23 KrzyŜyk do układania glazury 2 mm 100 szt.

24 KrzyŜyk do układania glazury 3 mm 100 szt.

25 KrzyŜyk do układania glazury 4 mm 100 szt.

26 KrzyŜyk do układania glazury 5 mm 100 szt.

27 KrzyŜyk „T” do układania płytek elewacyjnych 10mm 50 szt.

28 KrzyŜyk /ramka/ dystansowa do pustakow szklanych  6 mm 25 szt.

29 KrzyŜyk /ramka/ dystansowa do pustakow szklanych 10 mm 25 szt.

30 Klin do glazury duŜy
100 szt.

    6.Inne
31 Podkładka do zbrojenia poziomego TURM S 15/20/25

500 szt.

 Dostawy są realizowane na koszt dostawcy od kwoty 200 zł netto. PoniŜej tej kwoty realizujemy zamówienia z
dopłatą 20zł netto. W razie potrzeb zamawiającego ustalamy indywidualne warunki współpracy stałej lub obiektowej.


