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DASZKI CERAMICZNE NA SŁUPKI OGRODZENIOWE  

OFERTA   2012 luty    
Ilość szt
na palecie

Waga
w kg

c.netto
od 600zł

c.netto od
½ palety

c.netto
1paleta

/ VAT 23 % /    na palecie moŜe być
mix asortymentów ceramicznych.

     1.Kształtka ogrodzeniowa 44 x 44

1

wymiar zewnętrzny          44x44 cm
kolory  :  jak niŜej
odpowiedni na słupek z cegły o wym.
                                      38x38 cm
tj. (1 i pół cegły) x (1 i pół cegły)
mocowanie na zaprawę klejową
opakowanie zbiorcze paleta    40 szt.
waga 1 szt.                          12,5 kg

40 12

,

      2.Kształtka ogrodzeniowa 44 x 32

2

wymiar zewnętrzny          44x32 cm
kolory  :  jak niŜej
odpowiedni na słupek z cegły o wym.
                                      38x25 cm
tj. (1 i pół cegły) x (1 cegła)
mocowanie na zaprawę klejową
opakowanie zbiorcze paleta    60 szt.
waga 1 szt.                          11,0 kg

60 11

     3.Kształtka ogrodzeniowa 32 x 32

3

wymiar zewnętrzny          32x32 cm
kolory  :  jak niŜej
odpowiedni na słupek z cegły o wym.
                                      25x25 cm
tj. (1 cegła) x (1 cegła)
mocowanie na zaprawę klejową
opakowanie zbiorcze paleta    80 szt.
waga 1 szt.                            7,0 kg

80 7

      4.Łącznik 44 x 25 

4

wymiar zewnętrzny          44x25 cm
kolory  :  jak niŜej
odpowiedni na murek z cegły o szer.
                                             38 cm
mocowanie na zaprawę klejową
opakowanie zbiorcze paleta    40 szt.
waga 1 szt.                          10,0 kg

40  10    

      5.Łącznik 32 x 25

5

wymiar zewnętrzny          44x44 cm
kolory  :  jak niŜej
odpowiedni na słupek z cegły o wym.
                                             25 cm
mocowanie na zaprawę klejową
opakowanie zbiorcze paleta    75 szt.
waga 1 szt.                            7,0 kg

 75 7
        

 

kolory  BRĄZ   CZERWIEŃ   CEGLASTY    CIENIOWANY (KOSMO)   BURGUND   BURGUND CIENIOWANY
wykonanie  kształtki i łączniki ceramiczne angobowane

Dostawy realizowane są na koszt dostawcy. Cennik określa ceny ostateczne dla odbiorcy przy wartości zakupu od
600 zł   netto.   PoniŜej  tej  kwoty istnieje  równieŜ  moŜliwość realizacja  zamówienia,  poprzez uzgodnienie  i  zakup
innych oferowanych asortymentów w dostawach paletowych, tak aby koszt dostawy nie obciąŜał zamawiającego.  
W razie potrzeb zamawiającego ustalamy indywidualne warunki współpracy stałej lub obiektowej.


