
MOC 2019.1     Dřevěné podlahy tWIN DESIGN 490

povrch. délka šířka tloušťka cena/m² akční cena/m²

úprava mm mm mm bez DPH bez DPH

dub kouřový Harmony OSMO olej/vosk 490 70 10 1 135 Kč 999 Kč doprodej

povrchová úprava: paleta: 42 balení á 1,543 m² = 64,81 m²   

v paletě je po 21 balení "levých a pravých" balení

skladba: dýha cca 3,6 mm, spodní část z měkkého dřeva (příčně k dýze) balení = 45 ks lamel

povrch. délka šířka tloušťka cena/m² akční cena/m²

úprava mm mm mm bez DPH bez DPH

Prime lak 900 90 10 1 205 Kč 999 Kč doprodej

Classic OSMO olej/vosk 900 90 10 1 175 Kč 999 Kč doprodej

dub kouřový Harmony OSMO olej/vosk 1000 90 10 1 445 Kč 1 099 Kč doprodej

merbau Prime OSMO olej/vosk 900 90 10 1 315 Kč 1 099 Kč doprodej

iroko Prime lak 900 90 10 1 275 Kč 1 099 Kč doprodej

teak Prime OSMO olej/vosk 900 90 10 1 975 Kč 1 699 Kč doprodej

povrchová úprava: paleta: 66 balení po 1,215 m² = 80,19 m²   

skladba: dýha cca 3,6 mm, spodní část z měkkého dřeva (příčně k dýze) balení = 15 ks lamel

povrch. délka šířka tloušťka cena/m² akční cena/m²

úprava mm mm mm bez DPH bez DPH

dub kouřový Harmony lak 1200 120 10 1 395 Kč 999 Kč doprodej

ořech americký Harmony lak 1200 120 10 1 695 Kč 1 299 Kč doprodej

javor kanadský Harmony lak 1200 120 10 1 495 Kč 999 Kč doprodej

povrchová úprava: 6 vrstev UV-akryl. laku KLUMP, anti-scratch paleta: 48 balení po 2,16 m² = 103,68 m²   

skladba: dýha cca 3,6 mm, spodní část z měkkého dřeva (příčně k dýze) balení = 15 ks lamel

prime - přírodní vzhled bez výrazných barevných kontrastů, součky povoleny classic - přírodní vzhled, velmi málo suků, běl povolena

harmony - mix třídění prime a classic rustik - rustikální vzhled, výrazné barevné rozdíly a suky

pokládka: celoplošné lepení k podkladu

 vzorkovna a výdej zboží:   platnost ceníku: 1.3.- 31.12.2019, změny vyhrazeny

 PARKET ATELIER s.r.o.  Ceny jsou uvedeny za m².

 Budějovická 1035  Možnost vrácení zboží po předchozí domluvě s dodavatelem,

 252 42    Jesenice  nejdéle však do 2 měsíců od jeho nákupu.

2-vrstvé dřevěné podlahy, povrchově upravené, určené k celoplošnému lepení

dub 

druh

druh třídění

2-vrstvé dřevěné podlahy, povrchově upravené, určené k celoplošnému lepení

poznámka

poznámka

2 vrstvy OSMO voskového oleje

info@parketatelier.cz                         www.parketatelier.cz                          objednavky@parketatelier.cz

  tel. vzorkovna: 241 404 735   

     tel. velkoobchod: 241 712 630   

Platí do vyprodání skladových zásob. Další dřeviny na poptávku.

druh třídění

nebo 2 vrstvy OSMO voskového oleje

6 vrstev UV-akryl. laku KLUMP, anti-scratch 

2-vrstvé dřevěné podlahy, povrchově upravené, určené k celoplošnému lepení

     fax.: 241 404 017   

Dřevěné podlahy tWIN DESIGN 900

Platí do vyprodání skladových zásob. Další dřeviny na poptávku.

Dřevěné podlahy tWIN DESIGN FINELINE

třídění

poznámka

Platí do vyprodání skladových zásob. Další dřeviny na poptávku.


