Ceník
Polykarbonátové WT desky

Trapézové a vlnité polykarbonátové desky WT
Nerozbitné desky z polykarbonátu pro Vaše přístřešky a pergoly

Charakteristika

Profil

Barva

Tloušťka

Šířka

Délka

Trapéz

76/18

bronz, čiřá

0,8

1265

Vlna*

76/18

bronz, čirá

0,8

Trapéz strukt. krupička

76/16

čirá

0,8

Trapéz strukt. krupička

76/16

bronz

0,8

Cena Kč/ m2
bez DPH

s DPH

2000, 3000, 4000, 5000, 6000

252

305

1265

3000, 4000, 6000

252

305

1260

2000, 3000, 4000, 5000, 6000

294

356

1260

2000, 3000, 4000, 5000, 6000

294

356

Nestandardní materiál: označen (*) pouze na objednávku, dostupnost, množství a cena na dotázání.
Ceny jsou uvedeny v Kč exv sklad Příbram. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Vlastnosti vlnitých a trapézových desek WT
• vysoká odolnost vůči nárazu, včetně krupobití (záruka 10 let);
• vysoká mechanická odolnost;
• dlouhodobá životnost i při extrémě nízkých teplotách a prudkých změnách teploty.
Další vlastnosti:
• odolnost vůči vlivům okolního prostředí, která je daná výrobním postupem – metodou koextruze (UV
filtr);
• odolnost vůči ohni – desky WT jsou charakterizovány jako samozhášivý a neskapávající materiál (B–s2, d0;
dříve C1);
• homogenita – vysoce hladký povrch zabraňující zachytávání nečistot a zajišťující silnou rezisteni vůči
námraze;
• možnost ohýbání za studena (respektujte doporučený minimální poloměr ohybu);
• odolává teplotám v rozmezí -40 až +120 °C;
• odolnost vůči agresivnímu prostředí a chemikáliím (seznam k dispozici na vyžádání).
Použití:

PORADÍME! : Využijte zkušeností našich pracovníků školených přímo výrobci.
DOPRAVA: Dohodou (za poplatek)
FORMÁTOVÁNÍ: Nestandardní rozměry nařežeme na základě dohody (za příplatek)
Ceny jsou uvedeny v Kč, sklad Příbram. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.
úpravy ceníku jsou plně vyhrazeny
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