
DECK-DRY Polska Sp. z o.o. tel. 58-511-04-31
Abrahama 48 80-307 Gda ńsk fax. 58-511-04-32

deck-dry@deck-dry.com kom. 504-261-264

ważny do odwołania

netto brutto netto brutto

egzotyczna deska      tarasowa 
typ BANGKIRAI

powierzchnia:                         
drobny-gruby ryfel 25x145 182,59 zł 224,58 zł  m2. 26,50 zł 32,60 zł mb.

egzotyczna deska      tarasowa 
typ BANGKIRAI

powierzchnia:                         
drobny-gruby ryfel 21x145 163,98 zł 201,70 zł  m2. 23,80 zł 29,27 zł mb.

legar egzotyczny                    
typ BANGKIRAI

powierzchnia:                         
drobny ryfel/gładka 42x70 106,80 zł 47,66 zł    m2. 15,50 zł 19,07 zł mb.

profesjonalne wkr ęty tarasowe                                stal nierdzewna 5x50 1,72 zł 9,84 zł      m2. 0,25 zł 0,31 zł szt.

netto brutto netto brutto

egzotyczna deska      tarasowa 
typ BANGKIRAI

powierzchnia:                         
drobny-gruby ryfel 25x145 182,59 zł 224,58 zł  m2. 26,50 zł 32,60 zł mb.

egzotyczna deska      tarasowa 
typ BANGKIRAI

powierzchnia:                         
drobny-gruby ryfel 21x145 163,98 zł 201,70 zł  m2. 23,80 zł 29,27 zł mb.

klienci detalicznyCENNIK - PROMOCJA WIOSNA 2014

komplet z desk ą 25x145 - cena za m2 brutto:
komplet z desk ą 21x145 - cena za m2 brutto:

EGZOTYCZNA DESKA BANGKIRAI

DREWNO NAJLEPSZEJ JAKO ŚCI Z WŁASNEGO IMPORTU !!!

1. SYSTEM TRADYCJNY - DESKI MOCOWANE DO LEGARA DREW NIANEGO NA TARASOWE WKR ĘTY NIERDZEWNE

2. SYSTEM DECK-DRY - OPATENTOWANY SYSTEM NIEWIDOCZN EGO MONTAŻU DESEK ZAPOBIEGAJ ĄCY GNICIU

CENA BRUTTO ( 8% VAT ) przy zakupie elementów z usł ugą monta żu ( dot. budownictwa mieszkaniowego )
PODANE CENY BRUTTO ( 23% VAT ) 

282,08 zł
259,20 zł

typ BANGKIRAI drobny-gruby ryfel

legar tarasowy DECK-DRY  
PVC EKO

szary 40x40 24,00 zł 29,52 zł    m2. 9,60 zł 11,81 zł mb.

łącznik DECK-DRY connector 
145 h=15mm 45,54 zł 56,01 zł    m2. 2,53 zł 3,11 zł szt.

PODANE CENY WARTOŚĆ BRUTTO +23% VAT 
CENA BRUTTO ( 8% VAT ) przy zakupie elementów z usługą montażu ( dot. budownictwa mieszkaniowego )

komplet z desk ą 25x145 - cena za m2 brutto:

komplet z desk ą 21x145 - cena za m2 brutto:

Orientacyjna ilo ść materiałów potrzebnych do wykonania 1m2 tarasu ( zale ży od pow. tarasu, kształtu, podło ża )                                                                  
łączniki DECK-DRY 145- 18 szt. / m2, 120- 20 szt. / m2, 14 5m- 22 szt. / m2,                                                                                                                                                                                       
legar DECK-DRY PVC - 2,5 mb. / m2,                                                                                                                                                                                             
deska 145mm - 7,00 mb/m2,                                                                                                                                                                                                           
deska 120mm - 8,33mb./m2,                                                                                                                                                                                                           
deska 90mm - 11,11mb./m2                                                                                                                                                                                                                                        
- ceny nie zawierają kosztów transportu/wysyłki towaru                                                                                                                                                                                                            
- towar dostępny na zamówienie                                                                                                                                                                                                                                               
- niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

310,11 zł

287,23 zł



DECK-DRY Polska Sp. z o.o. tel. 58-511-04-31
Abrahama 48 80-307 Gda ńsk fax. 58-511-04-32

deck-dry@deck-dry.com kom. 504-261-264

ważny do odwołania

netto brutto netto brutto

kompozytowa deska tarasowa 
WPC 25x145 dlg. 2400 mm

drobny ryfel (szczotkowana)                                        
gruby ryfel                                    
(pow. nieszczotkowana)

25x145 120,58 zł 148,31 zł  m2 17,50 zł 21,53 zł mb.

legar tarasowy kompozytowy   
40x40 dlg. 2400 mm

szary/brązowy 40x40 24,00 zł 29,52 zł    m2 9,60 zł 11,81 zł mb.

klipsy do montażu z 
wkrętem nierdzewnym

14,40 zł          17,71 zł m2   0,90 zł 1,11 zł szt.

netto brutto netto brutto

     22,51 zł      27,69 zł  szt.   9,38 zł       11,54 zł  mb. 

PODANE CENY BRUTTO ( 23% VAT ) 

CENA BRUTTO ( 8% VAT ) przy zakupie elementów z usł ugą monta żu ( dot. budownictwa mieszkaniowego )

                                                                      195,54 zł komplet cena za m2 brutto:

ELEMENTY DODATKOWE:

listwa maskująca  dlg. 2400 mm

TARASY KOMPOZYTOWE

dostępne kolory: jasny brąz, ciemny brąz, antracyt, szary

CENNIK - PROMOCJA WIOSNA 2014 klienci detaliczny do pow. 100 m2

     12,82 zł      15,76 zł  szt.   5,34 zł         6,57 zł  mb. 

       5,69 zł        7,00 zł  szt.   2,37 zł         2,92 zł  mb. 

       9,66 zł      11,88 zł  kpl. 

       6,41 zł        7,88 zł  kpl. 

PODANE CENY WARTOŚĆ BRUTTO +23% VAT 
CENA BRUTTO ( 8% VAT ) przy zakupie elementów z usługą montażu ( dot. budownictwa mieszkaniowego )

zaślepka do deski ( opak 10szt. )

zaślepka do ćwierćwałka ( opak 10szt. ) 

Orientacyjna ilo ść materiałów potrzebnych do wykonania 1m2 tarasu ( z ależy od pow. tarasu, kształtu, podło ża )                                                                  
łączniki DECK-DRY 145- 18 szt. / m2, 120- 20 szt. / m 2, 145m- 22 szt. / m2,                                                                                                                                                                                       
legar DECK-DRY PVC - 2,5 mb. / m2,                                                                                                                                                                                             
deska 145mm - 7,00 mb/m2,                                                                                                                                                                                                           
deska 120mm - 8,33mb./m2,                                                                                                                                                                                                           
deska 90mm - 11,11mb./m2                                                                                                                                                                                                                                        
- ceny nie zawierają kosztów transportu/wysyłki towaru                                                                                                                                                                                                            
- towar dostępny na zamówienie                                                                                                                                                                                                                                               
- niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

ćwierćwałek dłg. 2400 mm

łącznik krzyżakowy dłg. 2400 mm



DECK-DRY Polska Sp. z o.o. tel. 58-511-04-31
Abrahama 48 80-307 Gda ńsk fax. 58-511-04-32

deck-dry@deck-dry.com kom. 504-261-264

ważny I kw. 2014

strona obraz numer art.. nazwa opis wymiary netto brutto netto brutto

1
egzotyczna deska      tarasowa 

typ BANGKIRAI
powierzchnia:                         

drobny-gruby ryfel 25x145 185,50 zł 228,17 zł  m2 26,50 zł 32,60 zł mb.

2
egzotyczna deska      tarasowa 

typ BANGKIRAI
powierzchnia:                         

drobny ryfel lub gładka 21x145 166,60 zł 204,92 zł  m2 23,80 zł 29,27 zł mb.

3
egzotyczna deska                                 

tarasowa typ GARAPA
powierzchnia:                         

drobny-gruby ryfel 21x145 171,99 zł 211,55 zł  m2 24,57 zł 30,22 zł mb.

4
egzotyczna deska                                 

tarasowa typ PUNAH 
odpowiednik Bangkirai

powierzchnia:                        
gładka 21x145 147,00 zł 180,81 zł  m2 21,00 zł 25,83 zł mb.

5
egzotyczna deska                                 

tarasowa typ IROKO
powierzchnia:                         

drobny ryfel, gładka 19x120 184,09 zł 226,43 zł  m2 22,10 zł 27,18 zł mb.

6
deska tarasowa typ                     

MODRZEW SYBERYJSKI klasa 
A

powierzchnia:                         
drobny-gruby ryfel 24x145 112,35 zł 138,19 zł  m2 16,05 zł 19,74 zł mb.

7
legar egzotyczny                    
typ BANGKIRAI

powierzchnia:                         
drobny ryfel/gładka 42x70 38,75 zł   47,66 zł    m2 15,50 zł 19,07 zł mb.

strona obraz numer art.. nazwa opis wymiary netto brutto netto brutto

6

łącznik tarasowy               
DECK-DRY connector 145                     

do deski 136-145mm      opak. 
100szt.

łącznik tarasowy do montażu 
w systemie DECK-DRY               
z kompletem wkrętów

H=15mm 45,54 zł 56,01 zł m2 2,53 zł 3,11 zł szt.

7

łącznik tarasowy              DECK-
DRY connector 120          do 
deski 112-120mm      opak. 

100szt.

łącznik tarasowy do montażu 
w systemie DECK-DRY               
z kompletem wkrętów

H=15mm 48,40 zł 59,53 zł m2 2,42 zł 2,98 zł szt.

8

łącznik tarasowy              DECK-
DRY connector 90          do 
deski 83-90mm          opak. 

100szt.

łącznik tarasowy do montażu 
w systemie DECK-DRY               
z kompletem wkrętów

H=15mm 50,60 zł 62,24 zł m2 2,30 zł 2,83 zł szt.

9
element startowy/ko ńcowy           element służący do rozpoczęcia i 

zakończenia tarasu w systemie -- -- m2 1,12 zł 1,38 zł szt.

CENNIK detaliczny LUTY-MARZEC 2014

UWAGA! Z uwagi na anizotropową strukturę drewna oraz jego właściwości higroskopijne podane wymiary mogą różnić się do rzeczywistych.                                                                                                        DESKA 
GŁADKA - na zamówienie specjalne klienta ( dot. pos zczególnych gatunków )                                                                                                                                                                                          DOSTĘPNE 
INNE GATUNKI DESKI TARASOWEJ - IPE, CUMARU, TATAJUB A, JATOBA, MERBAU, SUCUPIRA, D ĄB  - prosimy o przesłanie zapytania.                                                                                
TARCICA: TEAK, IROKO, WENGE

DESKI TARASOWE

DECK-DRY DETAL

PODANE CENY BRUTTO ( 23% VAT ) 
CENA BRUTTO ( 8% VAT ) przy zakupie elementów z usł ugą monta żu ( dot. budownictwa mieszkaniowego )

9
element startowy/ko ńcowy           

DECK-DRY connector
zakończenia tarasu w systemie 

DECK-DRY opak. 10szt.
-- -- m2 1,12 zł 1,38 zł szt.

10

na zamówienie 4-6 tyg

łącznik tarasowy            DECK-
DRY inox 145               do deski 

136-145mm      opak. 100szt.

łącznik tarasowy do montażu 
w systemie DECK-DRY               
z kompletem wkrętów

H=15mm 64,80 zł 79,70 zł m2 3,60 zł 4,43 zł szt.

11

na zamówienie 4-6 tyg

łącznik tarasowy             DECK-
DRY inox 120                          do 

deski 112-120mm      opak. 
100szt.

łącznik tarasowy do montażu 
w systemie DECK-DRY               
z kompletem wkrętów

H=15mm 59,58 zł 73,28 zł m2 3,31 zł 4,07 zł szt.

12

na zamówienie 4-6 tyg

łącznik tarasowy            DECK-
DRY inox 90                 do deski 

83-90mm          opak. 100szt.

łącznik tarasowy do montażu 
w systemie DECK-DRY z 

kompletem wkrętów
H=15mm 53,64 zł 65,98 zł m2 2,98 zł 3,67 zł szt.

13

na zamówienie 4-6 tyg

element startowy/ko ńcowy           
DECK-DRY inox

element służący do rozpoczęcia i 
zakończenia tarasu w systemie 

DECK-DRY opak. 10szt.
H=15mm -- m2 3,98 zł 4,90 zł szt.

14
legar DECK-DRY PVC EKO 

40x40, 30x60, inne

legar z tworzywa sztucznego do 
montazu tarasow w systemie 

DECK-DRY opak. 2,4 mb.
40x40 24,00 zł 29,52 zł m2 9,60 zł 11,81 zł mb.

15 legar DECK-DRY PVC uniepal
legar z tworzywa sztucznego do 

montazu tarasow w systemie 
DECK-DRY opak. 10mb.

50x30 40,25 zł 49,51 zł m2 16,10 zł 19,80 zł mb.

PODANE CENY WARTOŚĆ NETTO, BRUTTO +23% VAT 
CENA BRUTTO ( 8% VAT ) przy zakupie elementów z usługą montażu ( dot. budownictwa mieszkaniowego )
Orientacyjna ilo ść materiałów potrzebnych do wykonania 1m2 tarasu ( z ależy od pow. tarasu, kształtu, podło ża )                                                                  
łączniki DECK-DRY 145- 18 szt. / m2, 120- 20 szt. / m 2, 145m- 22 szt. / m2,                                                                                                                                                                                       
legar DECK-DRY PVC - 2,5 mb. / m2,                                                                                                                                                                                             
deska 145mm - 7,00 mb/m2,                                                                                                                                                                                                           
deska 120mm - 8,33mb./m2,                                                                                                                                                                                                           
deska 90mm - 11,11mb./m2                                                                                                                                                                                                                                        
wkręty O 6,00 mm ocynk mocujące łączniki tarasowe DECK-DRY do desek ( wkręty nie stykają się z wodą ),                                                                                
wkręty O 5,00mm geomet mocujące łączniki DECK-DRY do legara montażowego; stal nierdzewna 0,18zł netto do ceny łącznika                                                                                                                       
- lacznik DECK-DRY PAFG uniepal +25% ceny                                                                                                                                                                                                                     
- deska nieolejowana; olejowanie kąpielowe dopłata - 1,50zł netto/mb.                                                                                                                                                                          
- szerokość deski niekalibrowana ; możliwość kalibracji szerokości dopłata - 1,70zł netto/mb.                                                                                                                       
- możliwość szlifowania górnej pow. deski - dopłata 1,75zł netto/mb.                                                                                                                                                                              
- ceny nie zawierają kosztów transportu/wysyłki towaru                                                                                                                                                                                                            
- towar dostępny na zamówienie                                                                                                                                                                                                                                               
- niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego



DECK-DRY Polska Sp. z o.o. tel. 58-511-04-31
ul. Abrahama 48 80-307 Gda ńsk fax. 58-511-04-32

deck-dry@deck-dry.com kom. 504-261-264

strona obraz numer art.. nazwa opis wymiary waga jednostka netto brutto

16 bit torx
bit wkrętarki                                  

do wkrętów DECK-DRY torx szt. 19,50 zł    23,99 zł       

17 olej UV bezbarwny 5l
olej do tarasów z filtrem UV        

kolor: bezbarwny opak 190,00 zł  233,70 zł     

18 olej UV bezbarwny 20l
olej do tarasów z filtrem UV        

kolor: bezbarwny opak 398,00 zł  489,54 zł     

19 odszarzacz 2,5l 
przywraca naturalny kolor 
spatynowanego drewna opak 120,00 zł  147,60 zł     

strona obraz numer art.. nazwa opis wymiary jednostka netto brutto

podkład gumowy 1mm opak. 20szt. gr. 1mm szt. 0,30 zł      0,37 zł         
podkład gumowy 3mm opak. 20szt. gr. 3mm szt. 0,50 zł      0,62 zł         
podkład gumowy 5mm opak. 20szt. gr. 5mm szt. 0,80 zł      0,98 zł         
podkład gumowy 10mm opak. 20szt. gr. 10mm szt. 0,95 zł      1,17 zł         
podkład gumowy 15mm opak. 20szt. gr. 15mm szt. 1,78 zł      2,19 zł         
podkład gumowy 20mm opak. 20szt. gr. 20mm szt. 2,64 zł      3,25 zł         
podkład gumowy 30mm opak. 20szt. gr. 30mm szt. 3,53 zł      4,34 zł         

22
wspornik regulowany                  

DD PEDESTALS                                 
30-45 mm

srubowy wspornik regulowany do 
tarasow i podlog podniesionych

30-45              
mm opak 100 8,98 zł    11,05 zł    

23
wspornik regulowany                  

DD PEDESTALS                                 
45-70 mm

srubowy wspornik regulowany do 
tarasow i podlog podniesionych

45-70      
mm opak 50 9,72 zł    11,96 zł    

24
wspornik regulowany             

DD PEDESTALS                        
70-120 mm

srubowy wspornik regulowany do 
tarasow i podlog podniesionych

70-120     
mm opak 50 10,92 zł  13,43 zł    

25
wspornik regulowany                

DD PEDESTALS                            
120-220 mm

srubowy wspornik regulowany do 
tarasow i podlog podniesionych

120-220                     
mm opak 50 12,60 zł  15,50 zł    

26
tuleja dystansowa              DD 

PEDESTALS 100 mm
srubowy wspornik regulowany do 
tarasow i podlog podniesionych

100 mm opak 50 7,04 zł    8,66 zł      

AKCESORIA DODATKOWE

ELEMENTY POZIOMUJĄCE

CENNIK detaliczny LUTY-MARZEC 2014

21

26 PEDESTALS 100 mm tarasow i podlog podniesionych
100 mm opak 50 7,04 zł    8,66 zł      

27

28

PODANE CENY WARTOŚĆ NETTO, BRUTTO 23% VAT 
CENA BRUTTO ( 8% VAT ) przy zakupie elementów z usługą montażu ( dot. budownictwa mieszkaniowego )
Orientacyjna ilość materiałów potrzebnych do wykonania 1m2 tarasu ( zależy od pow. tarasu, kształtu, podłoża )                                                                  
łączniki DECK-DRY - 18 szt. / m2,                                                                                                                                                                                                                                 
legar DECK-DRY PVC - 2,5 mb. / m2,                                                                                                                                                                                                                              
deska 145mm - 7,14 mb/m2,                                                                                                                                                                                                                                       
deska 120mm - 8,33mb./m2,                                                                                                                                                                                                                                       
deska 90mm - 11,11mb./m2                                                                                                                                                                                                                                        
wkręty O 6,00 mm ocynk mocujące łączniki tarasowe DECK-DRY do desek ( wkręty nie stykają się z wodą ),                                                                            
wkręty O 5,00mm geomet mocujące łączniki DECK-DRY do legara montażowego; stal nierdzewna 0,18zł netto do ceny łącznika                                                                                                                       
- deska nieolejowana; olejowanie kąpielowe dopłata - 1,50zł netto/mb.                                                                                                                                                                    
- szerokość deski niekalibrowana ; możliwość kalibracji szerokości dopłata - 1,70zł netto/mb.                                                                                                                    
- możliwość szlifowania górnej pow. deski - dopłata 1,75zł netto/mb.                                                                                                                                                                        
- ceny nie zawierają kosztów transportu/wysyłki towaru                                                                                                                                                                                                  
- towar dostępny na zamówienie                                                                                                                                                                                                                                               
- niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

zapraszamy na stron ę                                                                                                                                                                      

www.ddpedestals.eu                                                                                                                                                                                           
gdzie zapozna ć się można z wieloma informacjami o rególowanychh wspornika ch a tak że złożyć zapytanie o                                      

atrakcyjne rabaty dla wykonawców i odbiorców hurtowych                                                                                                                        



DECK-DRY Polska Sp. z o.o. tel. 58-511-04-31
ul. Abrahama 48 80-307 Gda ńsk fax. 58-511-04-32

deck-dry@deck-dry.com kom. 504-261-264

strona obraz numer art.. nazwa opis wymiary waga jednostka cena za m2 cena za opak.

28 ŚWIERK SKANDYNAWSKI deska elewacyjna opak.6szt 18,5x121 m2 43,65 zł    261,90 zł

29 ŚWIERK SKANDYNAWSKI deska elewacyjna opak.6szt 18,5x121 m2 43,65 zł    261,90 zł

30 MODRZEW SYBERYJSKI deska elewacyjna opak.6szt     21x121 m2     99,00 zł 594,00 zł

31 SOSNA TERMOWANA deska elewacyjna opak 1szt 18x145 m2 98,10 zł    98,10 zł    

32 ŚWIERK SKANDYNAWSKI deska elewacyjna opak.4szt 21x146     m2 61,20 zł    244,80 zł  

33 MODRZEW SYBERYJSKI deska elewacyjna opak.4szt 21x144 m2 112,00 zł  448,00 zł  

34 ŚWIERK SKANDYNAWSKI deska elewacyjna opak.4szt 26x146  m2 71,10 zł    284,40 zł  

35 MODRZEW SYBERYJSKI deska elewacyjna opak.4szt 26x144 m2 106,20 zł  424,80 zł  

strona obraz numer art.. nazwa opis wymiary waga jednostka cena za szt. cena za opak.

36 łącznik do elewacji
90 szt. klipsow Alu-Zink                

180 szt. wkretow 4,2 x 17mm           
90 szt. Wkretow 4,5x40

opak. 3,04 zł      273,79 zł   

37 łącznik do elewacji
360 szt. klipsow Alu-Zink                

720 szt. wkretow 4,2 x 17mm           
360 szt. Wkretow 4,5x40

opak. 2,58 zł      927,96 zł   

CENNIK detaliczny LUTY-MARZEC 2014

DESKA ELEWACYJNA

NIEWIDOCZNY SYSTEM MONTAŻOWY

38 łącznik do elewacji
400 szt. klipsow Alu-Zink                

800  szt. wkretow 4,2 x 17mm           
400 szt. Wkretow 4,5x40

opak. 2,19 zł      877,80 zł   

39 łącznik do elewacji
90 szt. klipsow Alu-Zink                

180 szt. wkretow 4,2 x 22mm           
90 szt. Wkretow 4,5x40

opak. 3,11 zł      280,06 zł   

40 łącznik do elewacji
360 szt. klipsow Alu-Zink                

720 szt. wkretow 4,2 x 22mm           
360 szt. Wkretow 4,5x40

opak. 2,65 zł      953,04 zł   

41 łącznik do elewacji
400 szt. klipsow Alu-Zink                

800 szt. wkretow 4,2 x 22mm           
400 szt. Wkretow 4,5x40

opak. 2,25 zł      898,70 zł   

42 łącznik do elewacji
90 szt. klipsow Alu-Zink                

180 szt. wkretow 4,2 x 28mm           
90 szt. Wkretow 4,5x40

opak. 3,18 zł      286,33 zł   

43 łącznik do elewacji
360 szt. klipsow Alu-Zink                

720 szt. wkretow 4,2 x 28mm           
360 szt. Wkretow 4,5x40

opak. 2,71 zł      973,94 zł   

44 łącznik do elewacji
400 szt. klipsow Alu-Zink                

800 szt. wkretow 4,2 x 28mm           
400 szt. Wkretow 4,5x40

opak. 2,30 zł      919,60 zł   

malowanie desek 
elewacyjnych

trzywarstwowe malowanie        
desek elewacyjnych

m2 65,00 zł    

PODANE CENY WARTOŚĆ NETTO, BRUTTO 23% VAT 
CENA BRUTTO ( 8% VAT ) przy zakupie elementów z usługą montażu ( dot. budownictwa mieszkaniowego )
Orientacyjna ilość materiałów potrzebnych do wykonania 1m2 tarasu ( zależy od pow. tarasu, kształtu, podłoża )                                                                  
łączniki DECK-DRY - 18 szt. / m2,                                                                                                                                                                                                                                 
legar DECK-DRY PVC - 2,5 mb. / m2,                                                                                                                                                                                                                              
deska 145mm - 7,14 mb/m2,                                                                                                                                                                                                                                       
deska 120mm - 8,33mb./m2,                                                                                                                                                                                                                                       
deska 90mm - 11,11mb./m2                                                                                                                                                                                                                                        
wkręty O 6,00 mm ocynk mocujące łączniki tarasowe DECK-DRY do desek ( wkręty nie stykają się z wodą ),                                                                            
wkręty O 5,00mm geomet mocujące łączniki DECK-DRY do legara montażowego; stal nierdzewna 0,18zł netto do ceny łącznika                                                                                                                       
- deska nieolejowana; olejowanie kąpielowe dopłata - 1,50zł netto/mb.                                                                                                                                                                    
- szerokość deski niekalibrowana ; możliwość kalibracji szerokości dopłata - 1,70zł netto/mb.                                                                                                                    
- możliwość szlifowania górnej pow. deski - dopłata 1,75zł netto/mb.                                                                                                                                                                        
- ceny nie zawierają kosztów transportu/wysyłki towaru                                                                                                                                                                                                  
- towar dostępny na zamówienie                                                                                                                                                                                                                                               
- niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego


