Vinylové podlahy AURA - MOC 2021.5
cena za m² bez DPH / s DPH 21%

AURA 40 lepená, prkna

482,--/583,--

2 x 184 x 1219 mm, V4 mikrofáze

použití

balení

0,4 mm / třída 23/32/41

3,364 m2

DUB autumn honey

60001822

DUB spring honey

60001819

DUB winter dark brown

60001823

DUB autumn nude

60001821

DUB spring light grey

60001809

DUB winter grey

60001824

DUB spring brown

60001820

DUB spring nude

60001818

Zboží bývá skladem.

cena za m² bez DPH / s DPH 21%

AURA 40 CLICK COMFORT RIGID, prkna

822,--/995,--

4 + 1 x 176,6 x 1210 mm, V4 mikrofáze

balení

použití

1,709 m2

0,4 mm / třída 23/32

DUB autumn honey

60001806

DUB spring honey

60001803

DUB winter dark brown

60001807

DUB autumn nude

60001805

DUB spring light grey

60001801

DUB winter grey

60001808

DUB spring brown

60001804

DUB spring nude

60001802

Zboží bývá skladem.

Ke každému dekoru podlah AURA:
- originální VODĚODOLNÁ obvodová lišta 60 x 12 x 2400 mm

MOC - 131,-/bm bez DPH (159,-/bm vč. DPH)

- příchytky k obvodovým lištám (bal. = 30ks)

MOC - 361,-/bal bez DPH (437,-/bal vč. DPH)

počet dekorů

rozměry (v x š x d) mm

balení (m² / ks)

paleta (balení / m2)

záruka (let) *

AURA 40 lepená prkna

technické údaje

8

2 x 184 x 1219

3,364 / 15

95 / 319,62

20

AURA 40 CLCF prkna

8

4+1 x 176,6 x 1210

1,709 / 8

80 / 136,76

20
*

pro bytové prostory

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

Vinylové podlahy SPC RIGID - MOC 2021.5
cena za m² bez DPH / s DPH 21%

SPC RIGID 55 vinylové podlahy, prkna

822,--/995,--

4 + 1 x 220 x 1220 mm, V4 mikrofáze, s integrovanou podložkou

SPC001 DUB rustikal přírodní

SPC002 DUB rustikal medový

SPC004 DUB rustikal šedý

SPC005 DUB rustikal hnědý

použití

balení

0,55 mm / třída 23/33

2,147 m2

SPC003 DUB rustikal bělený

Zboží bývá skladem.

Ke každému dekoru podlah SPC RIGID:
- obvodová lišta DÖLKEN EP60 (60 x 13 x 2500 mm)

MOC - 108,-/bm bez DPH (131,-/bm vč. DPH)

technické údaje

počet dekorů

rozměry (v x š x d) mm

balení (m² / ks)

paleta (balení / m2)

záruka (let) *

SPC RIGID 55 prkna

5

4+1 x 220 x 1220

2,147 / 8

60 / 128,832

15
*

pro bytové prostory

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

vzorkovna a výdej zboží:
tel. vzorkovna: 241 404 735

PARKET ATELIER s.r.o.

tel. velkoobchod: 241 712 630

Budějovická 1035

platnost ceníku: 6.12.2021 - 31.3.2022, změny vyhrazeny
ceny jsou uvedeny za m²

252 42 Jesenice
info@parketatelier.cz

www.parketatelier.cz

objednavky@parketatelier.cz

