FLEXIBILNÍ KAMENNÉ OBKLADY - PRODEJNÍ CENY
m2 objednávka
jednorázová objednávka 150m2
do 1 000m2
nad 1 000m2
nad 3 000m2
nad 5 000m2
název materiálu
flexibilní lepidlo bílé 1kg
flexibilní lepidlo šedé 1kg
flexibilní lepidlo bílé 25kg
flexibilní lepidlo šedé 25kg
nůžky na flexibilní obklady
hloubková penetrace 1l
hloubková penetrace 5l

Kč/m² bez DPH
Kč/m² s DPH
359,30 Kč
434,75 Kč
379,30 Kč
458,95 Kč
350,00 Kč
423,50 Kč
325,00 Kč
393,25 Kč
300,00 Kč
363,00 Kč
Kč/balení bez DPH Kč/balení s DPH Kč/MJ bez DPH Kč/MJ s DPH
19,83 Kč
23,99 Kč
19,83 Kč
23,99 Kč
14,87 Kč
17,99 Kč
14,87 Kč
17,99 Kč
453,72 Kč
549,00 Kč
18,15 Kč
21,96 Kč
189,26 Kč
229,00 Kč
7,57 Kč
9,16 Kč
205,79 Kč
249,01 Kč
205,79 Kč
249,01 Kč
57,02 Kč
68,99 Kč
57,02 Kč
68,99 Kč
242,15 Kč
293,00 Kč
48,43 Kč
58,60 Kč

FLEXIBILNÍ KAMENNÉ OBKLADY – jsou vhodné zejména pro:
₪ krby
₪ povrchové úpravy stěn v interiéru
₪ komíny
₪ špalety kolem oken a dveří
₪ překlady a stropy
₪ zasády a zateplení
₪ ploty a sloupky
₪ studny a skruže
₪ sokly a zídky
₪ sloupy a výčnělky
₪ květináče a ozdoby
FLEXIBILNÍ KAMENNÉ OBKLADY - univerzálním vlastnosti:
₪ jsou vyrobeny z drceného mramoru, přírodního křemičitého písku a pojiv speciální technologií
₪ jsou v základních 70 odstínech a v 11 tvarech tj.770 vzorů provedení
₪ každý kus obkladu má ochrannou folii proti zašpinění při lepení.
₪ každý kus se dá ohýbat a stříhat ale po nalepení zkamení.
₪ každý kus je paropropustný a mrazu i teplu odolný po nalepení.
₪ ekologický výrobek z přírodních materiálů.
₪ po nalepení jednoduchá údržba a čištění-omyvatelný
₪ obklad je tenký 2-4mm, je lehký a nezatíží zdivo, 1m2 / 4,5 kg.
₪ koupit pouze v sídle společnosti a provozovně ASSEMBLY UNIT s.r.o. a u jejich obchodních partnerů.
₪ jednoduchá pokládka svépomocí a zvládne to i nezkušený obkladač.
₪ je cenově nejlevnější od 1 do 49m2 / 459Kč i s DPH. Nikdo není levnější.
₪ vylepšená technologie lepení na nesavé materiály.
₪ každá zakázka je vyrobena na míru zákazníka.
₪ komplexní servis, takže pokud vám pochybí třeba 1 ks koupíte jen 1 ks a nemusíte kupovat nic zbytečně navíc.

Poznámka

Tvary obkladů O, B, A, S, K, H, V, P, R, M

Poznámka
kbelík
kbelík
pytel
pytel
profesionální
litrová láhev
pětilitrový kanystr

