Árlista

5. oldal, összesen: 28

BO BPC terasz- és falburkolat, kerítés- és pergolaelemek
A BO bambusz-műanyag kompozit (BPC) rendszer négy színben áll rendelkezésre.
A rendszer legnépszerűbb termékcsaládja a teraszburkolat, melyet a kerítés- és
pergolaelemekkel, valamint falburkolattal kiegészítve egységes megjelenésű, harmonikus
környezet alakítható ki. Egyes elemek kiválóan használhatók például ülőkék, kiemelt
virágágyások, pergolák, növényrácsok, térelválasztók és kerítések kialakítására.
A BO termékek természetesanyag-tartalma egyedülállóan magas, ugyanis 60 %-a
bambusz, a világ egyik leggyorsabban növekvő növénye.
Mivel a BO termékek nem építési anyagok, így azok - a falburkolatot is beleértve kizárólag kerti objektumokon alkalmazhatóak, épületekhez nem rögzíthetőek.

Standard szálhossz: 5700 mm (+/-0,5%)
Rendszermagasság: általános esetben 30+25=55 mm
Garancia: a vásárlástól számított 10 év,
a márka garanciaszabályzatának megfelelően
Anyag: 60% bambusz, 30% polietilén, 10% egyéb anyagok

Felhasználás: lakossági megrendelők részére ajánlott.
További információ: www.parkettandwpc.hu
Umbra (01)

BO Trend-Line BPC teraszburkolat-rendszer

Avarvörös (02)

Mediterrán okker
(04)

Megnevezés
(cikkszám)

Méret (mm)
(+/- 2 mm)

Szín

Bruttó
egységár

Kedvezményes
bruttó ár (20%)1

Felület

Tömeg
(+/- 5%)

Csomagolási
egység, mód

Járófelület
[BOTL14625570
0-01040104]

146x25x5700

Umbra,
avarvörös,
mediterrán
okker

17 990 Ft/szál

14 390 Ft/szál

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

2,70 kg/m
(15,39 kg/szál)

3 szál/csomag
(megbontható)
, fóliázva

Alátétprofil
[BO5030570004040404]

50x30x5700

Umbra

8 490 Ft/szál

6 790 Ft/szál

Minden oldalán sima,
felületi megmunkálás
nélkül

1,08 kg/m
(6,16 kg/szál)

6 szál/csomag
(megbontható)
, fóliázva

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 35 cm
tengelytávolsággal
1 m2 burkoláshoz 6,61
folyóméter, vagyis 1,16
szál szükséges.
Nem teherhordó, teljes
felületén alátámasztandó;
rövidebb oldalára állítva
nem használható, egymásra nem tehető.
1 m2 burkoláshoz 3,2
folyóméter, vagyis 0,56
szál szükséges.

Árlista

6. oldal, összesen: 28

BO Trend-Line BPC teraszburkolat-rendszer (folytatás)
Megnevezés
(cikkszám)

Méret (mm)
(+/- 2 mm)

Szín

Bruttó
egységár

Kedvezményes
bruttó ár (20%)1

Felület

Tömeg
(+/- 5%)

Csomagolási
egység, mód

Fotó

Klipsz [BOTLIC11; BOTLIC-12]

–

Fekete, acél

10 690 Ft/doboz

8 550 Ft/doboz

–

0,33 kg/doboz

100 db/doboz,
a csavar nem
tartozék

Egyenes profilú
oldaltakaró
[BO10705700-S04030403]

10x70x5700

Minden színben

6 490 Ft/szál

5 190 Ft/szál

A hosszú oldalakon sima
és erezett, a rövid oldalon
felületi megmunkálás
nélküli

0.82 kg/m
(4,67 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

Magasított
egyenes profilú
oldaltakaró
[BO101405700S-04030403]
L alakú
oldaltakaró
[BO30585700-S01010404]

10x140x5700

Minden színben

12 990 Ft/szál

10 390 Ft/szál

A hosszú oldalakon sima
és erezett, a rövid oldalon
felületi megmunkálás
nélküli

1,75 kg/m
(9,98 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

Rögzítéséhez 4x60 mm
méretű csavar ajánlott.

30x58x5700

Minden színben

7 990 Ft/szál

6 390 Ft/szál

Látszó (külső) oldalakon
sima, szálcsiszolt, belső
oldalon sima, felületi
megmunkálás nélküli

0,70 kg/m
(3,99 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

Díszítőelem: nem
terhelhető, nem
lépésálló.

Lépcsőprofil
[BOTL12055252
850010104040404]

120x55/25x
2850

Minden színben

13 990 Ft/szál

11 190 Ft/szál

Mikrobarázdált, külső
oldalon szálcsiszolt, belső
oldalon felületi
megmunkálás nélküli

2,87 kg/m
(8,18 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

Kizárólag a belső oldal
csiszolását követően
használható.

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
Rögzítéséhez 3,5x30
mm csavar ajánlott
Legalább 21 db/m2
(fugatávolság 4-5 mm).
Rögzítéséhez 4x60 mm
méretű csavar ajánlott.

Árlista

7. oldal, összesen: 28

BO Prestige WPC falburkolat-rendszer
Megnevezés
(cikkszám)

Méret (mm)
(+/- 2 mm)

Szín

Bruttó
egységár

Kedvezményes
bruttó ár (20%)1

Felület

Tömeg
(+/- 5 %)

Csomagolási
egység, mód

Fotó

Falburkolat kerti
objektumokhoz
[BOPR1613857
00-04030403]

16x138x5700

Umbra,
avarvörös

14 490 Ft/szál

11 590 Ft/szál

Mindkét oldalán sima,
erezett

1,80 kg/m
(10,26 kg/szál)

5 szál/csomag
(megbontható)
, fóliázva

Nem teherhordó,
szerkezeti célra nem
alkalmas,
alátétprofilozás 30 cm
tengelytávolsággal.

Alátétprofil
[BO5030570004040404]

50x30x5700

Umbra

8 490 Ft/szál

6 790 Ft/szál

Minden oldalán sima,
felületi megmunkálás
nélkül

1,08 kg/m
(6,16 kg/szál)

6 szál/csomag
(megbontható)
, fóliázva

Nem teherhordó,
szerkezeti célra nem
alkalmas.

Sarokelem
[BOPR4040570
0-S-01010404]

40x40x5700

Umbra

5 990 Ft/szál

4 790 Ft/szál

Látszó (külső) oldalakon
sima, szálcsiszolt, belső
oldalon sima, felületi
kezelés nélküli

0,65 kg/m
(3,72 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

Díszítőelem:
nem terhelhető.

Klipsz
[BOPRIC-4-14]

–

Alumínium

14 990 Ft/csom.

11 990 Ft/csom.

–

0,30
kg/csomag

100
db/csomag

–

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

8. oldal, összesen: 28

BO Stream-Line WPC kerítés- és pergolaelemek
Megnevezés
(cikkszám)

Méret (mm)
(+/- 2 mm)

Szín

Bruttó
egységár

Kedvezményes
bruttó ár (20%)3

Felület

Tömeg
(+/- 5 %)

Csomagolási
egység, mód

Kerítés- és
pergolaelem
[BOSL20140570
0-01030103]
Kerítés- és
pergolaelem
[BOSL20140570
0-S-01030103]
Kerítéselem
egymásra
tehető
[BOSL21169570
0-04030403]
Pergolaelem
[BOSL40140570
0-S-01030103]

20x140x5700

Umbra,
avarvörös

12 490 Ft/szál

9 990 Ft/szál

Sima, hosszú oldalain
erezett, rövid oldalakon
szálcsiszolt

2,03 kg/m
(11,57 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

20x140x5700

Umbra,
avarvörös

23 990 Ft/szál

19 190 Ft/szál

Sima, hosszú oldalain
erezett, rövid oldalakon
szálcsiszolt

3,60 kg/m
(20,52 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

21x169x5700

Umbra,
avarvörös

15 490 Ft/szál

12 390 Ft/szál

Mindkét oldalán sima,
erezett

2,50 kg/m
(14,25 kg/szál)

5 szál/
csomag
(megbontható)
, fóliázva

40x140x5700

Umbra,
avarvörös

34 990 Ft/szál

27 990 Ft/szál

Sima, hosszú oldalain
erezett, rövid oldalakon
szálcsiszolt

7,20 kg/m
(41,04 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

Oszlop
(90x90 mm)
[BOSL90905700
-01010101]
Tető 90x90
oszlophoz
[BOSL10810820
-S-01010101]

90x90x5700

Umbra

24 990 Ft/szál

19 990 Ft/szál

Barázdált, szálcsiszolt

3,97 kg/m
(22,65 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

108x108x20

Umbra

990 Ft/db

790 Ft/db

Sima, szálcsiszolt

0,29 kg/db

Darab,
csomagolás
nélkül

Fotó

3 A kedvezményes ár bruttó 300 000 Ft feletti rendelés 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
Légkamrás profil;
kerítésként kizárólag
függőleges alkalmazása
javasolt.
Tömör profil;
kerítésként kizárólag
függőleges alkalmazása
javasolt.
Egymásra tehető
kerítéslécek, alumínium
kiegészítők nélkül. Nem
teherhordó, szerkezeti
célra nem alkalmas.
Tömör profil.

Légkamrás profil;
nem teherhordó,
acél belső alkalmazása
szükséges.
–

Árlista

9. oldal, összesen: 28

BO Stream-Line WPC kerítés- és pergolaelemek (folytatás)
Megnevezés
(cikkszám)

Méret (mm)
(+/- 2 mm)

Szín

Bruttó
egységár

Kedvezményes Felület
bruttó ár (20%)3

Tömeg
(+/- 5 %)

Csomagolási
egység, mód

Fotó

Oszlop
(120x120 mm)
[BOSL12012057
00-01010101]

120x120x5700

Umbra,
avarvörös

42 490 Ft/szál

33 990 Ft/szál

Barázdált, szálcsiszolt

7,00 kg/m
Szál,
(39,90 kg/szál) csomagolás
nélkül

Nútolt oszlop
(120x120 mm)
[BOSL12012057
00B-01010101]

120x120x5700

Bazaltszürke

44 900 Ft/szál

35 900 Ft/szál

Sima, szálcsiszolt

7,50 kg/m
Szál,
(42,75 kg/szál) csomagolás
nélkül

Tető 120x120
oszlophoz
[BOSL13913920S-01010101]

139x139x20

Umbra,
avarvörös,
bazaltszürke

1 290 Ft/db

1 030 Ft/db

Sima, szálcsiszolt

0,43 kg/db

Darab,
csomagolás
nélkül

Függőleges
tagoló elem
[BO5030570003010301]

50x30x5700

Umbra

8 490 Ft/szál

6 790 Ft/szál

Sima, erezett

1,13 kg/m
(6,44 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

Légkamrás profil;
nem teherhordó, opc.
rejtett rögzítőelemmel
telepíthető.

Rejtett rögzítő
tagoló elemhez
[BOF50305700]

–

Fekete

290 Ft/db

230 Ft/db

–

0,01 kg/db

Darab,
csomagolás
nélkül

Műanyag.

Záróelem
[BOSL9040570001010401]

90x40x5700

Umbra

15 990 Ft/szál

12 790 Ft/szál

Külső oldalain sima és
szálcsiszolt, belső oldalán
sima, felületi megmunkálás
nélküli

2,10 kg/m
(11,97 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

Légkamrás profil;
nem teherhordó,
szerkezeti célra nem
alkalmas.

3 A kedvezményes ár bruttó 300 000 Ft feletti rendelés 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
Légkamrás profil;
nem teherhordó,
acél belső
alkalmazása
szükséges.
Légkamrás, nútolt
profil; nem
teherhordó, 40x40
mm-es zártszelvény
belső alkalmazása
szükséges.
–

Árlista

10. oldal, összesen: 28

BO Stream-Line WPC kerítés- és pergolaelemek (folytatás)
Megnevezés
(cikkszám)

Méret (mm)
(+/- 2 mm)

Szín

Bruttó
egységár

Kedvezményes Felület
bruttó ár (20%)3

Tömeg
(+/- 5 %)

Csomagolási
egység, mód

Fotó

Rögzítő fül
záróelemhez
[BOSLF9040570
0-13]
Kerítés- és
pergolaelem
[BOSL18080570
0-01010101]

–

Barna

690 Ft/db

550 Ft/db

–

0,05 kg/db

Darab,
csomagolás
nélkül

Acél.

180x80x5700

Umbra

34 990 Ft/szál

27 990 Ft/szál

Sima és szálcsiszolt

4,70 kg/m
(26,80 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

Légkamrás profil.

3 A kedvezményes ár bruttó 300 000 Ft feletti rendelés 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

11. oldal, összesen: 28

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.

