
CENNIK
gontów bitumicznych KATEPAL i akcesoriów wentylacyjnych 

23%79,90szt.Podstawa montaŜowa 250 x 250 mm na powierzchnie  płaskie  do E 120S

23%602,00szt.Głowica z wentylatorem E 120S  φ 125 mm

23%692,00szt.Kominki  z wentylatorem E 120P 125/160 ocieplone - dług. 500 mm

23%285,00szt.Kominki  wentylacyjne VILPE  160/225 ocieplone - dług. 500 mm

23%163,80szt.Kominki  wentylacyjne VILPE  125/160 ocieplone - dług. 500 mm
23%140,90szt.Kominki  wentylacyjne VILPE  125/160K ocieplone - długość 400 mm
23%48,60szt.Rura elastyczna do VILPE 110  czarna z opaską  zaciskową
23%66,90szt.Kominki  wentylacyjne VILPE  110 krótkie - wysokość 200 mm
23%77,90szt.Przeloty dachowe do instalacji kominków VILPE  na dachu bitumicznym

23%179,00szt.Kominki  sanitarne KSI-110 ocieplone z posypką w kolorze
23%146,00szt.Kominki  sanitarne KS-110 nieocieplone z posypką w kolorze

23%56,90szt.kalenicowe WK-122 (uniwersalne)  dł. 122 cm

23%190,80szt.połaciowe płaskie WP-100 (100 cm2)
23%57,90szt.połaciowe VILPE KTV (85 cm2) - nowy wzór

23%115,50szt.połaciowe WP-200 (200 cm2) z posypką w kolorze

23%105,90szt.połaciowe WP-75 (75 cm2) z posypką w kolorze
Wywietrzniki  do wentylacji konstrukcji  dachu

23%83,12szt.wiaderka 3 litry
Uszczelniacz/klej bitumiczny K-36

23%9,39mbFolia podkład. pod gonty, zakład samoprz.   LiteBase 500 - rolki 25 x 1 m

23%8,59mbPapa podkład. modyf. SBS, zakład samoprz. U-EL 60/2200 - rolki 15 x 1 m

23%18,07mbTaśmy specjalne SBS do "koszy"  i obróbek  -  rolki 10 x 0,70 m

na obróbkę 20 mb krawędzi dachu lub  12 mb kalenicy
23%161,90op.Pasy brzegowo-kalenicowe - opakowania 20 szt. 0,25 x 1 m

23%39,99m2typ prostokątny ROCKY - złocisty, niebieski

23%32,89m2typ prostokątny ROCKY - miedziano-brązowy, piaskowy, terracotta

23%29,99m2typ prostokątny ROCKY - czerwony, brązowy, zielony, szary

23%28,99m2typ rombowy FOXY  - czerwony, brązowy, zielony, szary, jasno-szary

23%32,59m2typ sześciokątny JAZZY - miedziano-brązowy

23%28,99m2typ sześciokątny JAZZY - czerwony, brązowy, zielony, szary

23%39,59m2typ sześciokątny cieniowany - złocisty, niebieski

23%32,59m2typ sześciokątny cieniowany - piaskowy
23%28,99m2typ sześciokątny cieniowany - brązowy, zielony, szary

23%28,49m2typ sześciokątny cieniowany - czerwony

23%28,49m2typ sześciokątny gładki - wszystkie kolory

Dachówki (gonty) modyfikowane SBS - dowolny kolor z oferty
opakowania na 3 m2 dachu

VAT
stawka

(%)

cena
NETTO

za j.m.
j.m.Nazwa wyrobu

waŜny od 01.03.2012

Sp. z o.o.

ul. Bartycka 26 # 47,  00-716 Warszawa
tel./fax: 840-32-04        stema@stema.pl

R

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ


