Árlista

22. oldal, összesen: 25

Rehau Coro és Calmo WPC teraszburkolat-rendszer
A tömör RELAZZO Coro és Calmo járófelület 140 mm széles, 4000 és 6000
mm-es hosszúságban is elérhető.
Felhasználás: lakossági és közületi területeken egyaránt, akár nagy igénybevétel esetén is.

Standard szálhossz: 4000 mm, 6000 mm (+/-0,5%)
Rendszermagasság alu alátét esetén: 21+23=44 mm
Garancia: a gyártástól számított 10 év,
a márka garanciaszabályzatának megfelelően

További információ: www.parkettandwpc.hu

Anyag: min. 52% faliszt, 38% polipropilén, 10% egyéb anyagok

Rehau Coro és Calmo WPC teraszburkolat-rendszer

Brosso (09)

Grisso (10)

Megnevezés
(cikkszám)

Méret (mm)
(+/- 2 mm)

Szín

Bruttó
egységár

Kedvezményes
bruttó ár (20%)1

Felület

Tömeg
(+/- 5%)

Csomagolási
egység, mód

Járófelület
(Teraszprofil
Coro)
[RRCO140234000S-03040304,
RRCO140236000S-03040304]
Járófelület
(Teraszprofil
Calmo)
[RRCA140234000S-01040104,
RRCA140236000S-01040104]
Alumínium alátét
[RR3021400014141414]

140x23x4000

Brossp (09),
grisso (10)

23 490 Ft

18 790 Ft

Csiszolt és faerezetes

3,6 kg/m
(14,40 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

Alátétprofilozás általános
esetben 40 cm
tengelytávolsággal.

34 990 Ft

27 990 Ft

23 490 Ft

18 790 Ft

Szál,
csomagolás
nélkül

Alátétprofilozás általános
esetben 40 cm
tengelytávolsággal.

34 990 Ft

27 990 Ft

10 990 Ft

8 790 Ft

140x23x6000
140x23x4000

Brossp (09),
grisso (10)

140x23x6000

30x21x4000

Alumínium

Fotó

Megjegyzés

3,6 kg/m
(21,60 kg/szál)
Csiszolt

3,6 kg/m
(14,40 kg/szál)
3,6 kg/m
(21,60 kg/szál)

–

0,62 kg/m
(2,48 kg/szál)

Szál,
csomagolás
nélkül

1 A 20% mennyiségi kedvezmény 50 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.

Árlista

23. oldal, összesen: 25

Rehau Coro és Calmo WPC teraszburkolat-rendszer (folytatás)
Megnevezés
(cikkszám)

Méret (mm)
(+/- 2 mm)

Szín

Bruttó
egységár

Kedvezményes
bruttó ár (20%)1

Felület

Tömeg
(+/- 5 %)

Csomagolási
egység, mód

Alumínium
alátétprofil
rögzítő klipsz
[RRF8-14]
Gyorsrögzítő
műanyag klipsz
[RRF9-11]

–

Alumínium

12 490 Ft

9 990 Ft

–

0,80 kg/doboz

Doboz

15 db rögzítő,
20 db csavar/doboz.

–

Fekete

21 990 Ft

17 590 Ft

–

2,00 kg/doboz

Doboz

100 db/doboz.

0,04 kg/db
(4,00
kg/doboz)

100 db/doboz

0,04 kg/db
(1,00
kg/doboz)

25 db/doboz

+100 db csavar,
1 db behajtó szár
Legalább 15 db/m2
(fugatávolság 7 mm).
+25 db csavar.

0,04 kg/db
(1,00
kg/doboz)

25 db/doboz

+25 db csavar.

Köztes klipsz
–
Fekete
25 990 Ft/dob.
20 790 Ft/dob.
–
WPC alátétprofilhoz
(középső kapocs)
[RRF12-11]
Indító és záró
–
Fekete
10 490 Ft/dob.
8 390 Ft/doboz
–
klipsz, oldalról
csavarozható
WPC
alátétprofilhoz
(perem kapocs)
[RRF13-11]
Indító és záró
–
Fekete
10 490 Ft/dob.
8 390 Ft/doboz
–
klipsz, felülről
csavarozható
WPC
alátétprofilhoz
(szélső kapocs)
[RRF14-11]
1 A 20% mennyiségi kedvezmény 50 m2 feletti, komplett rendszerre vonatkozó megrendelés esetén érvényes.

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

Árlista

24. oldal, összesen: 25

Rehau Coro és Calmo WPC teraszburkolat-rendszer (folytatás)
Megnevezés
(cikkszám)

Méret (mm)
(+/- 2 mm)

Szín

Bruttó
egységár

Kedvezményes
bruttó ár (20%)1

Felület

Tömeg
(+/- 5 %)

Csomagolási
egység, mód

Fotó

Középső kapocs
alumínium
alátétszerkezethez
[RRF10-11]

–

Fekete, acél

7 490 Ft/doboz

5 990 Ft/doboz

–

1,00 kg/doboz

Doboz

25 db/doboz + 25 db
csavar.

Szélső kapocs
alumínium
alátétszerkezethez
[RRF11-11]

–

Fekete, acél

12 490 Ft/doboz

9 990 Ft/doboz

–

1,00 kg/doboz

Doboz

25 db/doboz + 25 db
csavar.

1 A 20% mennyiségi kedvezmény 50 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

25. oldal, összesen: 25

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.

