
rozmiar rozmiar

[mm] netto brutto [mm] netto brutto

60 – 102 62,40 zł 76,75 zł 152 – 280 120,00 zł 147,60 zł

76 – 152 74,40 zł 91,51 zł 178 – 330 170,40 zł 209,59 zł

102 – 178 85,20 zł 104,80 zł 254 – 467 240,00 zł 295,20 zł

127 – 228 92,40 zł 113,65 zł

cena jedn. cena jedn.

brutto brutto

wkręt farmerski poliester, ocynk 4,8x22; 4,8x35 0,30 zł wkręt TORX poliester, ocynk 4,8x35    NOWOŚĆ! 0,50 zł

wkręt farmerski poliester, ocynk 4,8x55 0,50 zł adapter montażowy z magnesem do TORX   NOWOŚĆ! 50,00 zł

wkręt farmerski aluminium 5,5x35 1,81 zł

wkręt samowiertny 5,5x32/5mm 0,60 zł 3B folia MSL 98 2,62 zł

wkręt samowiertny 5,5x19/5mm 0,60 zł 3B membrana 90 4,03 zł

wkręt samowiertny 5,5x32/12mm 0,71 zł 3B membrana 115 4,54 zł

wkręt samowiertny 5,5x50/5mm 0,71 zł 3B membrana 135 5,55 zł

wkręt do cienkich blach i drewna 4,2x32* 0,15 zł 3B membrana 155 6,55 zł

wkręt do cienkich blach i drewna 4,2x40* 0,17 zł Ekran Włochaty 265 17,50 zł

taśma W1 50,41 zł N-35 FAKRO 7,85 zł

taśma kalenicowa 3B IZOVENT [1mb] 15,12 zł

gwoźdź obróbkowy poliester, ocynk 0,28 zł SOUDAL specj.uszczel.dekar. 310 ml 29,20 zł

SOUDAL uszczel. do blach colozinc 39,29 zł

lakier zaprawkowy RAL 400 ml 37,81 zł SOUDAL uszczel. dekarski 310 ml 17,12 zł

marker zaprawkowy 15 ml  NOWOŚĆ!! 19,90 zł SOUDAL taśma dekarska 10 cm 52,41 zł

SOUDAL taśma dekarska 15 cm 78,61 zł

DR uszczelka typu klin uniwersalna - [mb] 4,64 zł SOUDAL taśma dekarska 30 cm 161,21 zł

DR uszczelka typu klin rozprężna - [mb] 9,50 zł DR taśma dekarska 10 cm 44,78 zł

DR uszczelka typu taśma rozprężna [mb] 12,50 zł DR taśma dekarska 15 cm 63,96 zł

DR uszczelka profilowana D/T - [kpl] 6,05 zł DR taśma dekarska 30 cm 127,92 zł

cena jedn. cena jedn.

netto brutto netto brutto

grzebień okapowy z kratką wentylacyjną 2,93 zł 3,60 zł zaczep ruchomy ZK-0 (blacha na rąbek) 0,65 zł 0,80 zł

grzebień okapowy płaski 2,27 zł 2,79 zł zaczep stały  ZK-1 (blacha na rąbek) 0,45 zł 0,55 zł

wywietrznik kalenicowy  WK 75 13,28 zł 16,33 zł lawa AL. kominiarska  (cena za 1 mb.) 70,50 zł 86,72 zł

wspornik łaty kalenicy GW - gwóźdź 1,29 zł 1,59 zł lawa Stal. kominiarska (cena za 1mb.) 60,00 zł 73,80 zł

wspornik łaty kalenicy BL - blaszka 1,29 zł 1,59 zł stopnień kominiarski 24,00 zł 29,52 zł

spinka uniw. do dach. cer.MD-PL 250szt. 72,20 zł 88,81 zł mocownik ławy 11,25 zł 13,84 zł

spinka do dach. beton "U" INOX 100 szt. 10,50 zł 12,91 zł wspornik ławy "U","DB-350"."DB-400" 12,00 zł 14,76 zł

spinka do dach. ciętej matalowa 100 szt. 169,10 zł 207,99 zł wspornik ławy "U","DB-420"."DB-460" 15,00 zł 18,45 zł

klamra do gąsiora ROBEN 0,50 zł 0,61 zł wspornik ławy "DB i DC","KARPÓWKA" 24,00 zł 29,52 zł

klamra do gąsiora BRAAS (beton) 0,50 zł 0,61 zł lącznik ławy kominiarskiej 4,50 zł 5,54 zł

klamra do gąsiora BRAAS (ceramika) 0,50 zł 0,61 zł plotek przeciwśn. 155 mm x 2 mb 40,50 zł 49,82 zł

kosz dach. AL. tł. podłóżnie 2mb. 50,00 zł 61,50 zł plotek przeciwśn. 155 mm x 3 mb 60,00 zł 73,80 zł

kosz dach. AL. tł. poprzecznie 2mb. 50,00 zł 61,50 zł uchwyt płotka przeciwśniegowego 12,00 zł 14,76 zł

sniegolap do dachówki karpówki 3,50 zł 4,30 zł uchwyt bala przeciwśniegowego 12,00 zł 14,76 zł

sniegolap do dachówki ceramicznej 3,50 zł 4,30 zł łącznik płotka przeciwśniegowego 1,80 zł 2,21 zł

sniegolap do dachówki betonowej 3,50 zł 4,30 zł

taśma Vent-Roll AL. 240-300mm(5mb.) 3,50 zł 50,00 zł

taśma ołowiana EUROTEC PB 5mb. 195,00 zł 240,00 zł
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WKRĘTY / LAKIERY / FOLIE / USZCZELNIENIA

M/F-3/C czarny  

nazwa towaru nazwa towaru

cena za sztukę nazwa towaru/kolor cena za sztukę

Niniejsze cenniki są jedynie informacją handlową w rozumieniu art. 71. kodeksu cywilnego i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa w myśl art. 66. ust.1 

kodeksu cywilnego. Ceny podane w cenniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

AKCESORIA MDM
nazwa towaru nazwa towaru

M/F-5/C czarny

min logistyczne MDM 500zł netto - poniżej dopłata 25pln netto do paczki

Do kolorów niestandardowych dopłata 20%

M/F-9/C czarny 

M/F-6/C czarny 

 Ceny dotyczą koloru STANDARD !!! 

3B m/f KOELNER

M/F-4/C czarny M/F-8/C czarny 

M/F-7/C czarny

nazwa towaru/kolor


