PLASTOVÉ PALUBKY
Označené
dekory míváme

SKLADEM

Venkovní bezúdržbové fóliované plastové palubky a profily.

k okamžitému
odebrání.

Ceník platný od 1.4.2018
Objednávat můžete pohodlně na www.obchod.prostavbu.cz

P550 Plastová palubka Prostavbu Decor - fóliovaná
tloušťka 10 mm | skladebná šířka 100 mm | délka 6 m
systém pero-drážka | klasický profil s "V" drážkou | Click systém usnadňující montáž
profesionální pevná palubka potažená z lícové strany odolnou fólií Renolit nebo Hornschuch

Cena:

Dekory klasik
Dekory standard

bez DPH

vč. DPH 21%

492,56 Kč/m

2

2
596,00 Kč/m

517,36 Kč/m

2

2
626,00 Kč/m

Palubky P550 prodáváme pouze po celých kusech (min. odběr = 1 palubka délky 6 m), 1 palubka = 0,60 m 2, 1m2 = 10,0 mb palubky.
Pro snažší přepravu vám palubky po dohodě zdarma nadělíme na délky 2 m nebo 3 m.

Dekory klasik - cenově výhodná nabídka zahrnuje 6 nejprodávanějších dekorů:
Zlatý dub (2178001 Golden Oak)

Ořech (2178007 Nussbaum)
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Třešeň Amaretto (4363043 Cherry Amaretto)

Tmavý dub (2052089 Eiche Dunkel )

Černá třešeň (3202001 Black Cherry)

SKLADEM

Antracitová šedá (4365003 Anthrazitgrau)
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Dekory standard - nabídka zahrnuje dalších 60 dekorů, zde je ukázka 10 nejoblíbenějších:
Sapeli (2065021 Sapeli)

Macoré (3162002 Macore)

Ořech Balsamico (4363042 Sorrento Balsamico)

Winchester (49240 Winchester)

Douglaska (3152009 Streifen Douglasie)

Horská borovice (3069041 Bergkiefer)

Oregon (1192091 Oregon)

Přírodní dub (3118076 Eiche Natur)

Růžová bříza (4363031 Birke Rose)

Hnědá palisandr (887505 Schokobraun)

V nabídce máme dalších 50 dekorů standard
od výrobců fólií Renolit a Hornschuch.
Kompletní vzorník si můžete prohlédnout
na našich stránkách, nebo vám ho zašleme
e-milem. Na prodejně máme také všechny
dekory vystavené.

U všech dekorů, které nemáme skladem, je obvyklý dodací termín cca 5-10 dnů.

Sklad, vzorkovna, osobní odběry: PROSTAVBU s.r.o. | Vídeňská 93a, 639 00 Brno | Po - Pá 7-12 a 13-17 hod
 prodejna a sklad Brno 543 242 111 | 733 531 592 | 733 531 593 |  obchodní zástupce 603 186 986

Doplňkové profily a příslušenství :
P509 Ukončovací profil “U“

Cena:

bez DPH

vč. DPH 21%

délka 3 m
profil je potažený z lícové strany fólií

dekory klasik
dekory standard

56,20 Kč/m
57,85 Kč/m

68,00 Kč/m
70,00 Kč/m

66,12 Kč/m
67,77 Kč/m

80,00 Kč/m
82,00 Kč/m

72,73 Kč/m
74,38 Kč/m

88,00 Kč/m
90,00 Kč/m

72,73 Kč/m
74,38 Kč/m

88,00 Kč/m
90,00 Kč/m

130,58 Kč/m
132,23 Kč/m

158,00 Kč/m
160,00 Kč/m

31,40 Kč/ks

38,00 Kč/ks

38,02 Kč/bal.

46,00 Kč/bal.

2,31 Kč/ks

2,80 Kč/ks

P510 Spojovací profil “H“
délka 3 m
profil je potažený z lícové strany fólií

dekory klasik
dekory standard

P511 Univerzální profil (flexibilní)
délka 3 m
profil je potažený z lícové strany fólií

dekory klasik
dekory standard

P517 Vnější rohový profil
délka 3 m
profil je potažený z lícové strany fólií

dekory klasik
dekory standard

P594 Vnější rohový profil 2-dílný (fasádní)
délka 3 m
profil je potažený z lícové strany fólií

dekory klasik
dekory standard

P239 Fasádní kruhová větrací mřížka 90 mm ABS
pro odvětrání obkladu fasády nebo střešního podhledu
vyrobené z kvalitního UV odolného plastu (ABS)

01 bílá | 02 šedá | 03 grafitová | 04 béžová
06 zlato hnědá | 07 světle hnědá | 08 tmavě hnědá

P872 Montážní sponka pro plastové palubky - malá
pozinkovaný plech | 1 balení = 100 ks | pro P550 cca 30 ks/m 2

V5143 Upevňovací vrut pro doplňkové profily TORX A2
nerezový vrut 4,0x30 mm s extra plochou hlavou, s drážkou TORX

UPOZORNĚNÍ :
Fóliované Profi palubky P550 jsou určeny především k obložení podhledů podbití krovu, střešních konstrukcí nebo částí fasád. Tyto palubky
jsou potažené kvalitní, UV odolnou fólií. Tyto palubky je možné použít na plochách vystavených slunečnímu záření.
Profi palubky P550 se do sebe navzájem zasunují systémem pero-drážka s Click systémem a přiznané spoje vytváří takzvaný klasický profil
s "V" drážkou. Skladebná šířka palubek je 10 cm. Palubky se montují na rošt s maximální osovou roztečí 30 cm.
Při použití na plochách exponovaných slunečním zářením je bezpodmínečně nutné důsledně dbát na správné provedení dilatací, používat
palubky maximálně ve 3 metrových délkách, používat montážní klipy P872 a u tmavých odstínů zmenšit rozteč roštu na 15 cm. Při použití na
fasádách je nutné zajistit dostatečné odvětrání konstrukce fasády (za palubkami musí být odvětrávaná vzduchová mezera tl. min. 3 cm) a také
doporučujeme používat pevné 2-dílné rohové profily P594.
Před montáží skladujte ve stínu a na rovném podkladu. Při montáži dodržujte montážní návod.
Nikdy nenechávejte palubky ani profily ležet na přímém slunci, mohlo by dojít k jejich deformaci!

Objednávat můžete on-line na www.obchod.prostavbu.cz (e-shop) nebo e-mailem na obchod@prostavbu.cz

KONTAKTY

Podrobné informace o výrobcích, ceníky celého sortimentu a obchodní podmínky jsou na www.prostavbu.cz
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