Cennik nr 2
obowiązuje od 01.03.2017
podane ceny zawierają podatek VAT

Ogrodzenia betonowe – płyty
Płyta ogrodzeniowa

sztuka
dł. 200cm, wys. 50cm, gr. 4cm
dł. 200cm, wys. 50cm, gr. 4cm (nr 5)
dł. 200cm, wys. 50cm, gr. 4,5cm (nr 19)
dł. 200cm, wys. 25cm, gr. 4cm

Ogrodzenia betonowe – słupki

33,21 zł
38,13 zł
47,97 zł
24,60 zł
sztuka

Słupek pośredni

wys. 150cm
wys. 195cm
wys. 218cm
wys. 238cm
wys. 270cm
wys. 306cm
wys. 336cm

do przęsła o wysokości

100cm
134cm
150cm
175cm
200cm
225cm
250cm

32,60 zł
37,52 zł
39,36 zł
40,59 zł
41,82 zł
52,89 zł
62,73 zł

Słupek rogowy

wys. 210cm
wys. 260cm

do przęsła o wysokości

150cm
200cm

60,27 zł
67,65 zł

Słupek bramowy

wys. 210cm
wys. 270cm

do przęsła o wysokości

150cm
200cm

60,27 zł
67,65 zł

Ogrodzenia betonowe – przęsła
Przęsło (płyty + słupek)*

komplet
wys. 100cm, dł. 205cm
wys. 150cm, dł. 205cm
wys. 175cm, dł. 205cm
wys. 200cm, dł. 205cm
wys. 225cm, dł. 205cm
wys. 250cm, dł. 205cm

99,02 zł
138,99 zł
164,82 zł
174,66 zł
210,33 zł
228,78 zł

* podane ceny nie dotyczą przęseł ogrodzeniowych, w skład których wchodzą płyty ogrodz. nr 5 lub 19
Ogrodzenia betonowe – wykończenia
Daszek na płytę ogrodzeniową
Daszek na słupek ogrodzeniowy
Daszek na słupek ogrodzeniowy
Kula na słupek

sztuka

dł. 193cm, wys. 10cm, szer. 19cm
podstawa 21x21cm, wys. 8cm
podstawa 21x33cm, wys. 12cm
podstawa 13x15cm, wys. 18cm

19,07 zł
4,92 zł
6,15 zł
4,92 zł

System rabatowy za zakup ogrodzenia betonowego
Klient otrzymuje jednorazowy rabat za zakup elementów ogrodzenia betonowego za określoną kwotę.
Progi rabatowe są następujące:
zakup powyżej 1.000 zł
2.000 zł
3.000 zł
4.000 zł
5.000 zł

1%
2%
3%
4%
5%

Elementy betonowe do ogrodzenia z siatki
Słupek do siatki

sztuka
150cm
175cm

34,44 zł
36,90 zł
36,29 zł

Płyta podwalinowa
Stopa do słupka metalowego

dł. 250cm, wys. 30cm, gr. 4,5cm
(faktura: cegła lub kamień)
dł. 250cm, wys. 29cm, gr. 4cm
wys. 32cm, otwór Ø 7cm

Płyta podwalinowa
Stopa do słupka metalowego

dł. 250cm, wys. 20cm, gr. 6cm
wys. 19cm

31,98 zł
15,99 zł

wys. 230cm
wys. 250cm

Płyta podwalinowa

Beton towarowy
Beton towarowy klasy C 8/10
Beton towarowy klasy C 12/15
Beton towarowy klasy C 16/20
Beton towarowy klasy C 20/25
Beton towarowy klasy C 25/30

do siatki o wysokości

30,75 zł
19,68 zł

m³
226,32 zł
254,61 zł
276,75 zł
280,44 zł
316,11 zł
sztuka

Cement workowany (worek = 25kg)

11,50 zł

W oparciu o nasze wyroby
świadczymy usługi w zakresie montażu ogrodzeń betonowych.

1.
2.

3.

Ważne informacje
Za palety transportowe pobierana jest kaucja w wysokości 45,00 zł/szt.
Wypłata kaucji następuje po dostarczeniu nieuszkodzonych palet do biura handlowego firmy Komat w Piekarach Śl.
w terminie do 30 dni od daty zakupu.
Rozładunek u Klienta wyrobów dostarczanych przez firmę Komat:
wyroby spaletyzowane
– rozładunek mechaniczny dźwigiem (w zakresie firmy Komat)
wyroby sypkie luzem
– rozładunek mechaniczny (w zakresie firmy Komat)
pozostałe wyroby
– rozładunek ręczny (w zakresie Klienta)
Informacje zawarte w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

