Parapety venkovní hliníkové KLASIK 40
Ceník platný od 1.2.2015

Hliníkové tažené parapety KLASIK 40
Popis :

hliníkový tažený (extrudovaný) profil
povrchová úprava vypalovaný lak nebo elox
povrch parapetu opatřený krycí fólií
tloušťka profilu parapetu 1,4 až 3 mm
maximální délka parapetu 6000 mm

Ceny :

uvedené ceny jsou za parapety řezané na míru

Barvy:

stříbrná 02 (eloxovaný povrch)
bronzová 03 (eloxovaný povrch)
tm.hnědá 04 (lakovaný povrch)

bílá 01 (lakovaný povrch)
(RAL 9016)

ČÍSLO

ŠÍŘKA :

PA6050

šířka 050 mm

PA6070
PA6090

CENA:

bez DPH

vč. DPH 21%

bez DPH

vč. DPH 21%

89,26 Kč/m
100,83 Kč/m
112,40 Kč/m

108,00 Kč/m

135,54 Kč/m
160,33 Kč/m

164,00 Kč/m

170,25 Kč/m
181,82 Kč/m

206,00 Kč/m

195,04 Kč/m
214,88 Kč/m

236,00 Kč/m

226,45 Kč/m
259,50 Kč/m

274,00 Kč/m

292,56 Kč/m
350,41 Kč/m

354,00 Kč/m

386,78 Kč/m
424,79 Kč/m

468,00 Kč/m

456,20 Kč/m
466,12 Kč/m

552,00 Kč/m
610,00 Kč/m

742,00 Kč/m

504,13 Kč/m
642,98 Kč/m

826,00 Kč/m

717,36 Kč/m

868,00 Kč/m

85,95 Kč/m

104,00 Kč/m

šířka 070 mm

97,52 Kč/m

118,00 Kč/m

šířka 090 mm

105,79 Kč/m

128,00 Kč/m

PA6110

šířka 110 mm

128,93 Kč/m

156,00 Kč/m

PA6130

šířka 130 mm

153,72 Kč/m

186,00 Kč/m

PA6150

šířka 150 mm

163,64 Kč/m

198,00 Kč/m

PA6165

šířka 165 mm

171,90 Kč/m

208,00 Kč/m

PA6180

šířka 180 mm

185,12 Kč/m

224,00 Kč/m

PA6195

šířka 195 mm

204,96 Kč/m

248,00 Kč/m

PA6210

šířka 210 mm

216,53 Kč/m

262,00 Kč/m

PA6225

šířka 225 mm

249,59 Kč/m

302,00 Kč/m

PA6240

šířka 240 mm

279,34 Kč/m

338,00 Kč/m

PA6260

šířka 260 mm

328,93 Kč/m

398,00 Kč/m

PA6280

šířka 280 mm

365,29 Kč/m

442,00 Kč/m

PA6300

šířka 300 mm

401,65 Kč/m

486,00 Kč/m

PA6320

šířka 320 mm

433,06 Kč/m

524,00 Kč/m

PA6340

šířka 340 mm

444,63 Kč/m

538,00 Kč/m

PA6360

šířka 360 mm

479,34 Kč/m

580,00 Kč/m

PA6380

šířka 380 mm

613,22 Kč/m

PA6400

šířka 400 mm

682,64 Kč/m

122,00 Kč/m
136,00 Kč/m
194,00 Kč/m
220,00 Kč/m
260,00 Kč/m
314,00 Kč/m
424,00 Kč/m
514,00 Kč/m
564,00 Kč/m
778,00 Kč/m

Po dohodě je možné parapety vyrobit v libovolném odstínu dle RAL. Za odstíny RAL účtujeme příplatek v závislosti na rozsahu
zakázky. Dodací termín je 1-3 týdny. V odstínech RAL k parapetům dodáváme také hliníkové boční krytky a spojky.

Plastové boční krytky
Popis :

vyrobené z vysoce jakostního plastu (ASA) s UV stabilizátorem
vyrábí se v provedení pravá a levá, délky jsou přesně dle šířky parapetu 50-400 mm
tyto krytky jsou univerzální a dají se použít pod omítku i na omítku

Barvy :

bílá (01) | stříbrná (02) | bronzová (03) | tmavě hnědá (04)

ČÍSLO

POPIS

PA66XX pro parapety šířky

CENA :

bez DPH

vč. DPH 21%

50 až 130 mm

42,98 Kč/pár

52,00 Kč/pár

PA66XX pro parapety šířky 150 až 180 mm

51,24 Kč/pár

62,00 Kč/pár

PA66XX pro parapety šířky 195 až 240 mm

61,16 Kč/pár

74,00 Kč/pár

PA66XX pro parapety šířky 260 až 360 mm

77,69 Kč/pár

94,00 Kč/pár

PA66XX pro parapety šířky 380 až 400 mm

89,26 Kč/pár

108,00 Kč/pár

XX = odpovídající šířka parapetu v cm (např. PA6626 = krytka pro parapet š. 260 mm) | prodej pouze po celých párech (pravá + levá)

Objednávat můžete on-line na www.obchod.prostavbu.cz (e-shop) nebo e-mailem na obchod@prostavbu.cz
Podrobné informace o výrobcích, ceníky celého sortimentu a obchodní podmínky jsou na www.prostavbu.cz
Sklad, vzorkovna, osobní odběry: PROSTAVBU s.r.o. | Vídeňská 93a, 639 00 Brno | Po - Pá

8-12 a 13-17 hod

 prodejna a sklad Brno 543 242 111 | 733 531 592 | 733 531 593 |  obchodní zástupce 603 186 986

Hliníkové boční krytky na omítku (po omítková)
Popis :

vyrobené z hliníkové slitiny a povrchově upravené dle barvy parapetu
vyrábí se v provedení pravá a levá, délky jsou dle šířky parapetu 50-400 mm
krytky na omítku se používají, pokud jsou již omítky hotové nebo např. pro fasádní obklady

Barvy :

bílá (01) | stříbrná (02) | bronzová (03) | tmavě hnědá (00)

ČÍSLO

POPIS

PA76XX pro parapety šířky

CENA :

bez DPH

vč. DPH 21%

50 až 130 mm

104,13 Kč/pár

126,00 Kč/pár

PA76XX pro parapety šířky 150 až 180 mm

122,31 Kč/pár

148,00 Kč/pár

PA76XX pro parapety šířky 195 až 240 mm

142,15 Kč/pár

172,00 Kč/pár

PA76XX pro parapety šířky 260 až 360 mm

161,98 Kč/pár

196,00 Kč/pár

PA76XX pro parapety šířky 380 až 400 mm

244,63 Kč/pár

296,00 Kč/pár

XX = odpovídající šířka parapetu v cm (např. PA7619 = krytka pro parapet š. 195 mm) | prodej pouze po celých párech (pravá + levá)

Hliníkové boční krytky pod omítku (před omítková)
Popis :

vyrobené z hliníkové slitiny a povrchově upravené dle barvy parapetu
vyrábí se v provedení pravá a levá, délky jsou dle šířky parapetu 50-400 mm
krytky pod omítku se používají pro zapuštění do omítky a zajišťují nejlepší detail napojení na ostění

Barvy :

bílá (01) | stříbrná (02) | bronzová (03) | tmavě hnědá (00)

ČÍSLO

POPIS

PA86XX pro parapety šířky

CENA :

bez DPH

vč. DPH 21%

50 až 130 mm

104,13 Kč/pár

126,00 Kč/pár

PA86XX pro parapety šířky 150 až 180 mm

122,31 Kč/pár

148,00 Kč/pár

PA86XX pro parapety šířky 195 až 240 mm

142,15 Kč/pár

172,00 Kč/pár

PA86XX pro parapety šířky 260 až 360 mm

161,98 Kč/pár

196,00 Kč/pár

PA86XX pro parapety šířky 380 až 400 mm

244,63 Kč/pár

296,00 Kč/pár

XX = odpovídající šířka parapetu v cm (např. PA8626 = krytka pro parapet š. 260 mm) | prodej pouze po celých párech (pravá + levá)

Hliníkové spojky
Popis :

vyrobené z hliníkové slitiny, barva dle barvy parapetu
délky jsou dle šířky parapetu 50-400 mm
spojky slouží pro vzájemné napojení parapetů K40

Barvy :

bílá (01) | stříbrná (02) | bronzová (03) | tmavě hnědá (00)

ČÍSLO

POPIS

bez DPH

vč. DPH 21%

360,00 Kč/ks

PA98XX spojka rohová vnější - úhel 90° nebo 135°, pro š. parapetu 50-400 mm

297,52 Kč/ks
429,75 Kč/ks

PA99XX spojka rohová vnitřní - úhel 90° nebo 135°, pro š. parapetu 50-400 mm

429,75 Kč/ks

520,00 Kč/ks

CENA :

PA97XX spojka průběžná pro šířku parapetu 50-400 mm

520,00 Kč/ks

XX = odpovídající šířka parapetu v cm (např. PA9322/135 = spojka rohová vnější pro parapet š. 225 mm, úhel 135 °)

Upevňovací příslušenství pro parapety
CENA :

bez DPH

vč. DPH 21%

ČÍSLO

POPIS

PA6001

upevňovací vrut k parapetu

1,49 Kč/ks

1,80 Kč/ks

PA6002

plastová krytka na vrut (barva dle parapetu)

1,49 Kč/ks

1,80 Kč/ks

není-li v objednávce uvedeno jinak, krytky na vruty jsou dodávány automaticky v potřebném množství a v barvě parapetu
pro uchycení parapetu k oknu nebo k podkladnímu profilu slouží oválné otvory v zadním lemu parapetu, jejichž rozteč je 300 mm
na každý 1 m parapetu potřebujete cca 4 ks vrutů a krytek (příklad výpočtu: parapet dlouhý 1,20 m => 1,2 x 4 ks = 4,8 => 5 ks vrutů a krytek)

Všechny parapety dodáváme v délkách dle vašich požadavků, řezání je již zahrnuto v ceně.
Všechny boční krytky se prodávají pouze po párech (pravá + levá)
Běžný dodací termín na sklad Brno (Vídeňská) je 4-6 pracovních dnů od závazné objednávky.
Za expresní příplatek 363,- Kč (300,- bez DPH) je možné dodání do 1-2 pracovních dnů.
U hliníkových bočních krytek a spojek může být dodací termín až 15 pracovních dnů.
KONTAKTY

Objednávat můžete on-line na www.obchod.prostavbu.cz (e-shop) nebo e-mailem na obchod@prostavbu.cz
Podrobné informace o výrobcích, ceníky celého sortimentu a obchodní podmínky jsou na www.prostavbu.cz
Sklad, vzorkovna, osobní odběry: PROSTAVBU s.r.o. | Vídeňská 93a, 639 00 Brno | Po - Pá

8-12 a 13-17 hod

 prodejna a sklad Brno 543 242 111 | 733 531 592 | 733 531 593 |  obchodní zástupce 603 186 986
Zboží si můžete osobně odebrat v Brně nebo vám ho dovezeme naší dopravou nebo zašleme přepravní službou, kamkoliv v ČR
C e n y za d o p r a v u zj i s t í t e i h n e d p o p ř i d á n í z b o ž í do o b j e d n á v k y v o b j e d n á v k o v é m s y s t é m u na www. o b c h o d . p r o s t a v b u .c z
Prodejní ceny uvedené s DPH jsou zaokrouhlené. Přesná výše DPH je dána až výpočtem na daňovém dokladu na základě cen bez DPH. Vydáním
tohoto ceníku se automaticky ruší platnost všech předchozích ceníků a to i bez oznámení ze strany PROSTAVBU s.r.o. Změna sortimentu, cen a
dodacích podmínek vyhrazena. Pro veškeré odběry platí Všeobecné obchodní podmínky PROSTAVBU s.r.o.

E-SHOP

