Árlista
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AR Decking WPC teraszburkolat-rendszer
Természet és technológia tökéletes egyensúlya – ezt nyújtja az AR Decking GmbH (Svájc)
Smart Deck teraszburkolata. A járófelület szabadalmaztatott profilkialakítása egyedülállóan
masszív burkolatot eredményez, mind a teljes terhelhetőség, mind a peremek esetén,
ezáltal gyakorlatilag kizárva a mechanikai hibák lehetőségét. A svájci precizitással tervezett
rendszer nemcsak a legmagasabb minőségre törekvő profilkialakításban, hanem a
burkolatelem kiemelkedően nagy szálhosszában is különleges, hiszen a 11,5 méteres
gyártási szálhossz által rendkívül gazdaságosan lehet az egyedi igényekhez igazodó,
toldásmentes felhasználói szálhosszt kialakítani. Kétirányú, középpontból induló dilatáció
biztosítása esetén akár 8 méteres szálhosszig is telepíthető.
A távol-keleti gyártásban készülő, német gyártósorokon előállított ARD termékek hosszú
élettartamát a masszív kialakítású egyedi profilokon túl a minőségi alapanyagok felhasználása is
elősegíti, köztük az élettartam-növelő LT+ formula is. A „Garantie ARD Schweiz” központi
háttérgarancia a vevők számára még nagyobb biztonságot nyújt.

Standard szálhossz: 11500 mm (+/-0,5%), ugyanakkor egyedi szálhosszra
vágva is megvásárolható vágási díj ellenében (a vágási veszteség nem
fizetendő).
Rendszermagasság: általános esetben: 25+32=57 mm, 35+32=67 mm,
2x25+32=82 mm, 60+32=92 mm, 2x35+32=102 mm, 2x60+32=152 mm
Garancia: 25 év a termeszek, gombák és más természetes károkozók által
az anyag szerkezetében okozott károsodás ellen, 10 év általános garancia,
az AR Decking Schweiz garanciaszabályzatának megfelelően.
Anyag: 55% faliszt, 35% polietilén, 10% egyéb anyagok (LT+ formulával)

Felhasználás: lakossági és közületi területeken egyaránt, akár nagy igénybevétel esetén is.
További információ: www.parkettandwpc.hu
Trüffel (01)

Datolyabarna (02)

Őzbarna (03)

Manhattan szürke (04)

Napos bézs (05)

AR Decking Smart Deck WPC teraszburkolat-rendszer
Megnevezés
(cikkszám)

Méret (mm)
(+/- 2 mm)

Szín

Bruttó
egységár

Kedvezményes
bruttó ár1 (20%)

Felület

Tömeg
(+/- 5%)

Csomagolási
egység, mód

Járófelület
Smart & Strong
Series (3 S)

165x32x11500
(11,5 méter, de
egyedi méretre
vágva elérhető)

Trüffel,
Őzbarna,
Datolyabarna,
Manhattan
szürke,
Napos bézs

4 290 Ft/m

3 430 Ft/m

1. Mikrobarázdált,
szálcsiszolt
2. (alsó oldal) Mikrobarázdált, szálcsiszolt

4,02 kg/m
(46,23 kg/szál)

Egyedi
szálhosszban
, vágási díj
ellenében

Fotó

1 A 20% mennyiségi kedvezmény 20 m2 feletti, komplett rendszerre vonatkozó megrendelés esetén érvényes.

Áraink a 27% áfát tartalmazzák. A feltüntetett képek illusztrációk, a megadott névleges méretek a felületi megmunkálás előtti, gyártási méretek.
Érvényes: 2016. november 2-től új árlista közzétételéig. A WPC járófelület és a hozzá tartozó alátétprofil kizárólag teraszburkolatként alkalmazhatók, teherviselőként, illetve szerkezeti célra nem alkalmasak.

Megjegyzés
Alátétprofilozás
legfeljebb 50 cm
tengelytávolsággal
1 m2 burkoláshoz 5,8
folyóméter szükséges.

Árlista

2. oldal, összesen: 29

AR Decking Smart Deck WPC teraszburkolat-rendszer (folytatás)
Megnevezés
(cikkszám)

Méret (mm)
(+/- 2 mm)

Szín

Bruttó
egységár

Kedvezményes
bruttó ár1 (20%)

Felület

Tömeg
(+/- 5%)

Csomagolási
egység, mód

Fotó

Járófelület
Unlimited Edition
(UE) „M”

114x25x11500
(11,5 méter, de
egyedi méretre
vágva elérhető)

2 690 Ft/méter

2 152 Ft/méter

1. Mikrobarázdált,
szálcsiszolt
2. (alsó oldal) Mikrobarázdált, szálcsiszolt

2,25 kg/m

Szál,
csomagolás
nélkül

Járófelület
Unlimited Edition
(UE) „L”

174x25x11500
(11,5 méter, de
egyedi méretre
vágva elérhető)

Trüffel,
Őzbarna,
Datolyabarna,
Manhattan
szürke,
Napos bézs

4 090 Ft/méter

3 272 Ft/méter

3,20 kg/m

Járófelület
Unlimited Edition
(UE) „XL”

234x25x11500
(11,5 méter, de
egyedi méretre
vágva elérhető)

5 490 Ft/méter

4 392 Ft/méter

4,22 kg/m

Alapidom beton
fogadó-felületre
[AR4025290004010401]

40x25x2900

Trüffel

3 190 Ft/szál

2 550 Ft/szál

Minden oldalán sima,
széles oldalain
szálcsiszolt, keskeny
oldalain felületi
megmunkálás nélküli

0,92 kg/m
(2,67 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

Nem teherhordó, min. 20
cm-enként alátámasztandó, 1 m2 burkoláshoz
2,2 fm, vagyis 0,76 szál
szükséges.

Alapidom
sóderágyra
[AR6035290004010401]

60x35x2900

Trüffel

7 490 Ft/szál

5 990 Ft/szál

Minden oldalán sima,
széles oldalain
szálcsiszolt, keskeny
oldalain felületi
megmunkálás nélküli

1,91 kg/m
(5,54 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

Nem teherhordó, min. 20
cm-enként alátámasztandó, 1 m2 burkoláshoz
2,2 fm, vagyis 0,76 szál
szükséges.

Alapidom
extra magas
teraszokhoz
[AR5098290004040404]

50x98x2900

Trüffel

9 490 Ft/szál

7 590 Ft/szál

Minden oldalán sima,
felületi megmunkálás
nélküli

2,99 kg/m
(8,67 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

Nem teherhordó, min. 20
cm-enként alátámasztandó, 1 m2 burkoláshoz
2,2 fm, vagyis 0,76 szál
szükséges.

Köztes klipsz
[ARSDIC-11]

–

Fekete

10 690 Ft/doboz

8 550 Ft/doboz

–

0,35 kg/doboz,
a csavar nem
tartozék

100 db/doboz

Rögzítéséhez 3,5x25 és
3x35 mm-es csavar
ajánlott. Legalább 11

Áraink a 27% áfát tartalmazzák. A feltüntetett képek illusztrációk, a megadott névleges méretek a felületi megmunkálás előtti, gyártási méretek.
Érvényes: 2016. november 2-től új árlista közzétételéig. A WPC járófelület és a hozzá tartozó alátétprofil kizárólag teraszburkolatként alkalmazhatók, teherviselőként, illetve szerkezeti célra nem alkalmasak.

Megjegyzés
Alátétprofilozás
legfeljebb 50 cm
tengelytávolsággal
1 m2 burkoláshoz
5,8 folyóméter
szükséges.

Árlista
Indító és záró
klipsz
[ARSDSC-11]
Egyenes profilú
oldaltakaró
[AR10722900-S04010401]

–

Fekete

1 490 Ft/doboz

1 080 Ft/doboz

–

10x72x2900

Minden színben

3 990 Ft/szál

2 890 Ft/szál

Egyik hosszanti oldalon
makrobarázdált és
szálcsiszolt, másik
hosszanti oldalon sima és
szálcsiszolt, rövid
oldalakon sima, felületi
megmunkálás nélküli

3. oldal, összesen: 29

0,10 kg/doboz,
a csavar nem
tartozék
1,06 kg/m
(3,07 kg/szál)

10 db/doboz
Szál,
csomagolás
nélkül

1 A 20% mennyiségi kedvezmény 20 m2 feletti, komplett rendszerre vonatkozó megrendelés esetén érvényes.

Áraink a 27% áfát tartalmazzák. A feltüntetett képek illusztrációk, a megadott névleges méretek a felületi megmunkálás előtti, gyártási méretek.
Érvényes: 2016. november 2-től új árlista közzétételéig. A WPC járófelület és a hozzá tartozó alátétprofil kizárólag teraszburkolatként alkalmazhatók, teherviselőként, illetve szerkezeti célra nem alkalmasak.

db/m2 (fuga táv. 8-9 mm).
Rögzítéséhez 3,5x25 és
3x35 mm-es csavar
ajánlott.
Rögzítéséhez 4x60 mm
méretű csavar ajánlott,
előfúrással
alkalmazandó.
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AR Decking Smart Deck WPC teraszburkolat-rendszer (folytatás)
Megnevezés
(cikkszám)

Méret (mm)
(+/- 2 mm)

Szín

Bruttó
egységár

Kedvezményes
bruttó ár1 (20%)

Felület

Tömeg
(+/- 5%)

Csomagolási
egység, mód

Fotó

Magasított
egyenes profilú
oldaltakaró
[AR101302900S-04010401]

10x130x2900

Minden színben

7 490 Ft/szál

5 430 Ft/szál

1,73 kg/m
(5,20 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

Rögzítéséhez 4x60 mm
méretű csavar ajánlott,
előfúrással
alkalmazandó.

L alakú WPC
oldaltakaró
[AR3575290001010404]
Alumínium
lépcső él profil
[AR5050300004040404]

35x75x2900

Minden színben

8 490 Ft/szál

6 790 Ft/szál

0,82 kg/m
(2,40 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

Díszítőelem: nem
terhelhető, nem
lépésálló.

50x50x3000

Alumínium

26 990 Ft/szál

21 590 Ft/szál

Egyik hosszanti oldalon
makrobarázdált és
szálcsiszolt, másik
hosszanti oldalon sima és
szálcsiszolt, rövid
oldalakon sima, felületi
megmunkálás nélküli
Látszó oldalakon sima és
szálcsiszolt, belső
oldalakon felületi
megmunkálás nélküli
Furatolt vagy furatolás
nélküli kivitel

0,40 kg/m
(1,20 kg/szál)

Szál

–

Alapidom
összekötő
[ARA03]

100x25x1,5
mm

Acél

400 Ft/db

320 Ft/db

Rozsdamentes acél

0,027 kg/db

Darab

Csavarok nélkül.

Alapidom
sarokösszekötő
[ARA04]

50/50x25x1,5
mm

Acél

635 Ft/db

508 Ft/db

Rozsdamentes acél

0,025 kg/db

Darab

Csavarok nélkül.

1 A 20% mennyiségi kedvezmény 20 m2 feletti, komplett rendszerre vonatkozó megrendelés esetén érvényes.

Áraink a 27% áfát tartalmazzák. A feltüntetett képek illusztrációk, a megadott névleges méretek a felületi megmunkálás előtti, gyártási méretek.
Érvényes: 2016. november 2-től új árlista közzétételéig. A WPC járófelület és a hozzá tartozó alátétprofil kizárólag teraszburkolatként alkalmazhatók, teherviselőként, illetve szerkezeti célra nem alkalmasak.

Megjegyzés

Árlista
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Csavarok, segédanyagok
A legtöbb esetben az egyes WPC termékek kötőelemeket nem tartalmaznak (amely esetekben igen, a megjegyzésben látható). Ennek oka, hogy igen sokféle lehetőség adódik a különböző fogadófelületekre alkalmazandó, eltérő
magasságú és erősségű alátétprofilok esetén, így ezen kötőelemeket az alábbiakban kínáljuk. Segédanyagként szinte minden esetben szükség van szintező lapok alkalmazására, melyek az egyenetlen vagy nem megfelelő
lejtésű fogadófelületek esetén az alátétprofilok alá kerülnek elhelyezésre.
Bruttó ár
Alátétprofil rögzítéséhez kereszthornyos, SF, A2 minőségű, 6x60 mm-es facsavar (100 db/doboz)

7 990 Ft/doboz

Alátétprofil rögzítéséhez kereszthornyos, félgömbfejű, A2 minőségű, 5x60 mm-es facsavar (100 db/doboz)

7 990 Ft/doboz

8x40 mm-es Selbo dübel 6x60 vagy 5x60 méretű csavarokhoz (100 db/doboz)

1 490 Ft/doboz

M6, A2 anyagminőségű alátét (100 db/csomag)

590 Ft/csomag

Tömör (50x17 mm-es) alátétprofil rögzítéséhez 6x60 mm-es beütő ék, lapos peremmel (100 db/csomag)

17 990 Ft/doboz

Acélklipszek rögzítéséhez kereszthornyos, SF, A2 minőségű, 3,5x16 mm-es facsavar (elsősorban 50x17 mm-es AeroWood alátétprofil alkalmazása esetén - 200 db/csomag)

2 490 Ft/doboz

Acélklipszek rögzítéséhez kereszthornyos, SF, A2 minőségű, 3,5x25 mm-es facsavar (elsősorban 40x25 mm-es AR Decking alátétprofil alkalmazása esetén - 200 db/csomag)

3 200 Ft/doboz

Acélklipszek rögzítéséhez kereszthornyos, SF, A2 minőségű, 3,5x30 mm-es facsavar (elsősorban 40x30 mm-es AeroWood alátétprofilokhoz – 200 db/csomag)

3 290 Ft/doboz

Acélklipszek rögzítéséhez kereszthornyos, SF, A2 minőségű, 3x35 mm-es csavar (elsősorban 60x35 mm-es AR Decking és a 38x38 mm-es MyWPC alátétprofilokhoz – 200 db/csomag)

3 290 Ft/doboz

Egyenes profilú oldaltakaró elemek rögzítéséhez 4x60 mm-es, A2 minőségű acélcsavar (100 db/csomag)

5 990 Ft/doboz

Látszó csavarozáshoz, rozsdamentes keményfa csavar, antikbarna, 5,5x35 mm-es

140 Ft/db

Látszó csavarozáshoz, rozsdamentes keményfa csavar, antikbarna, 5,5x60 mm-es

200 Ft/db

Látszó csavarozáshoz, rozsdamentes keményfa csavar, antikbarna, 5,5x80 mm-es

260 Ft/db

Szintező lapok, 1 mm-es (100 db/csomag)

1 850 Ft/csomag

Szintező lapok, 2 mm-es (100 db/csomag)

1 850 Ft/csomag

Szintező lapok, 3 mm-es (100 db/csomag)

1 850 Ft/csomag

Szintező lapok, 4 mm-es (100 db/csomag)

1 850 Ft/csomag

Szintező lapok, 5 mm-es (100 db/csomag)

1 850 Ft/csomag

Áraink a 27% áfát tartalmazzák. A feltüntetett képek illusztrációk, a megadott névleges méretek a felületi megmunkálás előtti, gyártási méretek.
Érvényes: 2016. november 2-től új árlista közzétételéig. A WPC járófelület és a hozzá tartozó alátétprofil kizárólag teraszburkolatként alkalmazhatók, teherviselőként, illetve szerkezeti célra nem alkalmasak.

