EGGER ECLIC laminátové podlahy 2020.2
cena za m² bez / s DPH 21%
ECLIC 31

7 mm

PAEBL002 BUK PARKETA

265,--/321,--

31

zámkový spoj

balení

JUST clic!

2,48 m²

54001

PAEBL005 DUB PRKNO BÍLÝ

181

PAEBL006 DUB PRKNO BĚLENÝ

8530

PAEBL009 DUB PARKETA RUSTIK

2582

PAEBL011 SMRK PRKNO KANADSKÝ

3131

PAEBL033 JAVOR 2-PARKETA

23138

PAEBL018 DUB PRKNO PŘÍRODNÍ

13050

PAEBL020 DUB PRKNO STŘÍBRNÝ

3751

PAEBL038 DUB PRKNO ŠEDÝ

13118

PAEBL039 DUB PRKNO SVĚTLÝ

13209

PAEBL032 JAVOR ČERVENÝ PRKNO

56011

lišta

lišta

lišta

ke každému dekoru MDF obvodová lišta KP40

zboží bývá skladem

Možnost vrácení zboží po předchozí domluvě s dodavatelem, maximálně však do 2 měsíců od Vašeho nákupu.

technické údaje
ECLIC 7 / 31

třída

rozměry (v x š x d) mm

balení (m2 / ks)

paleta (balení / m2)

záruka (let)

31

7 x 192 x 1292

2,4806 / 10

52 / 128,99

10

vzorkovna a výdej zboží:
PARKET ATELIER s.r.o.

tel. vzorkovna: 241 404 735

Budějovická 1035

tel. velkoobchod: 241 712 630

platnost ceníku: 4.5. - 31.12.2020, změny vyhrazeny
ceny jsou uvedeny za m²

252 42 Jesenice
info@parketatelier.cz

www.parketatelier.cz

objednavky@parketatelier.cz

Na základě technického prověření a posouzení různých kombinací (EGGER Laminátových podlah a podložek, které pro ně jsou či nejsou vhodné ), bychom rádi podali následující
obecné doporučení:
Abychom předešli problémům po pokládce laminátových podlah, doporučujeme použití podložek vhodných pro laminátové podlahy s clik systémem – dle požadavků výrobce s
celkovou tloušťkou maximálně 3 mm. Kromě toho musí být použitá podložka stabilní co do tvaru a tlaku, co se týče stlačitelnosti, může být stlačitelná pouze lehce. Minimální
požadavek na pevnost v tlaku je 6,5 t/m² (65 KN/m²).
Při použití podložek, které nesplňují výše uvedené požadavky, hrozí riziko poškození položené laminátové podlahy. Tato možná poškození jsou výsledkem použití nestabilní vrstvy
složené z laminátové podlahy a příliš tlusté, nebo měkké podložky.
Díky našim zkušenostem a naší odpovědnosti ve vztahu k zákazníkům, můžeme akceptovat pouze podložky, které splňují výše popsaná kriteria. Abychom předešli zbytečným
reklamacím, žádáme Vás o pozornost k tomuto doporučení.

