Árlista

11. oldal, összesen: 27

MyWPC teraszburkolat- és kerítésrendszer
A MyWPC egy prémium kategóriás márka, Provence teraszburkolat-rendszere és Neo
kerítése méltán népszerű Európa-szerte. A gyár specialitása az általuk kifejlesztett és
szabadalmaztatott DuoTone technológia, amely révén a teraszburkolat vagy kerítéselem több
színkomponensűvé válik. Az eredmény ezáltal az, hogy teljes keresztmetszetében két vagy
több színből álló, természetes hatást keltő, tartós szálanyag jön létre. A teraszburkolat
járófelülete akár mikrobarázdált, akár sima oldalával is alkalmazható, masszív, kis
fugatávolsággal telepíthető.
A zárt, teljesen betekintésgátló kerítésrendszer WPC és alumínium oszlopokkal egyaránt
telepíthető.

Standard szálhossz: 5800 mm (+/-0,5 %)
Rendszermagasság: általános esetben 38+25=63 mm
Garancia: a vásárlástól számított 10 év,
a márka garanciaszabályzatának megfelelően
Anyag: 52% faliszt, 36% polietilén, 12% egyéb anyagok

Felhasználás: lakossági és közületi területeken egyaránt.
További információ: www.parkettandwpc.hu
Homok mandala (01)

MyWPC Provence WPC teraszburkolat-rendszer
Megnevezés
(cikkszám)

Méret (mm)
(+/- 2 mm)

Szín

Járófelület
[MYPR1402558
00-02040104]

140x25x5800

Járófelület
tömör
[MYPR1402558
00-S-02040104]
Alátétprofil
[MYPR3838290
0-04040404-03]

Bruttó
egységár

Fahéjas latte (02)

Kedvezményes
bruttó ár (20%)1

Felület

Tömeg
(+/- 5 %)

Csomagolási
egység, mód

Homok mandala, 23 490 Ft/szál
fahéjas latte

18 790Ft/szál

1. Mikrobarázdált, enyhén
kefézett
2. Sima, szálcsiszolt

2,78 kg/m
(16,12 kg/szál)

3 szál/csomag
(megbontható),
kötegelve,
fóliázva

140x25x5800

Homok mandala, 37 990 Ft/szál
fahéjas latte

30 390 Ft/szál

1. Mikrobarázdált, enyhén
kefézett
2. Sima, szálcsiszolt

4,56 kg/m
(26,45 kg/szál)

3 szál/csomag
(megbontható),
kötegelve,
fóliázva

38x38x2900

Sötétbarna

3 430 Ft/szál

Minden oldalán sima,
felületi megmunkálás
nélküli

1,50 kg/m
(3,30 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

4 290 Ft/szál

Fotó

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 általános
esetben 35 cm
tengelytávolsággal
1 m2 burkoláshoz 7,02
folyóméter, vagyis 1,21
szál szükséges.
Alátétprofilozás általános
esetben 35 cm
tengelytávolsággal
1 m2 burkoláshoz 7,02
folyóméter, vagyis 1,21
szál szükséges.
Nem teherhordó, teljes
felületén alátámasztandó
1 m2 burkoláshoz 3,2
folyóméter, vagyis 1,1
szál szükséges.
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1 A 20% mennyiségi kedvezmény 20 m2 feletti, komplett rendszerre vonatkozó megrendelés esetén érvényes.

MyWPC Provence WPC teraszburkolat-rendszer (folytatás)
Megnevezés
(cikkszám)

Méret (mm)
(+/- 2 mm)

Szín

Bruttó
egységár

Kedvezményes
bruttó ár (20%)1

Felület

Tömeg
(+/- 5 %)

Csomagolási
egység, mód

Köztes klipsz
[MYPRIC-11;
MYPRIC-12]

–

Fekete, acél

19 190 Ft/csom.

15 350 Ft/csom.

–

0,57
kg/csomag

100
db/csomag

Indító és záró
–
klipsz
[MYPRSC-11;
MYPRSC-12]
Egyenes profilú 10x62x2900
oldaltakaró
[MYPR10602900
-S-01040204]

Fekete, acél

4 990 Ft/csom.

3 990 Ft/csom.

–

0,05
kg/csomag

20 db/csomag

Színben
harmonizáló

5 990 Ft/szál

4 790 Ft/szál

Minden oldalán enyhén
szálcsiszolt

0,75 kg/m
(2,20 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

Szál, csomagolás nélkül

L alakú
oldaltakaró
[MYPR3555290
0-S-01010404]

Színben
harmonizáló

9 990 Ft/szál

7 990 Ft/szál

Külső oldalain szálcsiszolt,
belső oldalain felületi
megmunkálás nélküli

0,70 kg/m
(2,00 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

Díszítőelem: nem terhelhető, nem lépésálló.

35x55x2900

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
Rögzítéséhez 3,5x30
mm csavar ajánlott
Legalább 21 db/m2
(fugatávolság 3-4 mm).
Rögzítéséhez 3,5x30
mm csavar ajánlott.
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MyWPC Neo WPC kerítésrendszer
Megnevezés
(cikkszám)

Méret (mm)
(+/- 2 mm)

Szín

Bruttó
egységár

Kedvezményes
bruttó ár (20%)4

Felület

Tömeg
(+/- 5 %)

Csomagolási
egység, mód

Fotó

WPC kerítés
elemek
[MYNEO211505
800-04010401]
WPC kerítés
elemek
[MYNEO176017
6022-04010401]

21x150x5800

Homok
mandala,
fahéjas latte

18 490 Ft/szál

14 790 Ft/szál

2,37 kg/m
(13,75 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

Egymásra tehető
kerítéslécek, alumínium
kiegészítők nélkül.

1760x1760

Homok
mandala,
fahéjas latte

119 990 Ft/szett

95 990 Ft/szett

Két hosszanti oldalon
sima és szálcsiszolt, két
rövid oldalon felületi
megmunkálás nélküli.
1. Sima, szálcsiszolt
2. Sima, szálcsiszolt
(felező álosztással)

3,88 kg/szál
(43,06
kg/szett)

12 szál/szett,
dobozban

12 szál kerítésléc,
valamint indító- és záró
alumínium profil.

Alumínium
oszlopelemek
[MYNEO707018
00-06060606]

70x70x1760

Grafitszürke

34 990 Ft/szett

27 990 Ft/szett

Szinterezett

4,58 kg/oszlop
(6,13 kg/szett)

Szett,
dobozban

Alumínium oszlop,
oszlopindító profil,
zárósapka.

WPC
oszlopelemek
[MYNEO838318
00-01010101]

84x84x1760

Grafitszürke

29 990 Ft/szett

23 990 Ft/szett

Sima, szálcsiszolt

7,10 kg/oszlop
(8,52 kg/szett)

Szett,
dobozban

WPC oszlop, galvanizált
acél oszlopindító profil,
zárósapka.

4 A kedvezményes ár legalább 5 szett egyidejű vásárlása 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
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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.

