
CENNIK
gontów bitumicznych KATEPAL i akcesoriów wentylacyjnych 

23%182,00szt.Kominki  wentylacyjne VILPE  125/160K ocieplone - długość 400 mm
23%64,00szt.Rura elastyczna do VILPE 110  czarna z opaską  zaciskową
23%66,90szt.Kominki wentylacyjne VILPE 110 
23%70,00szt.Przeloty dachowe do instalacji kominków VILPE  na dachu bitumicznym

23%188,00szt.Kominki  sanitarne KSI-110 ocieplone z posypką w kolorze
23%153,00szt.Kominki  sanitarne KS-110 nieocieplone z posypką w kolorze

23%59,70szt.kalenicowe WK-122 (uniwersalne)  dł. 122 cm

23%64,90szt.połaciowe VILPE KTV (85 cm2) - nowy wzór

23%116,50szt.połaciowe WP-75 (75 cm2) z posypką w kolorze
Wywietrzniki  do wentylacji konstrukcji  dachu

23%122,00szt.Usuwacz mchów i porostów - kanisterki 5,0 l  (na 80 m2 dachu)
23%91,90szt.Uszczelniacz/klej bitumiczny K-36 - wiaderka 3 litry

23%10,98mbFolia podkład. pod gonty, zakład samoprz.   LiteBase 500 - rolki 25 x 1 m

23%9,69mbPapa 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%92,60op.Gonty AMBIENT  (opakowanie na 2,18 m2 dachu) - ciemna ochra

23%90,70op.Gonty AMBIENT  (opakowanie na 2,18 m2 dachu) - mokka nero

23%86,40op.Gonty AMBIENT  (opakowanie na 2,18 m2 dachu) - srebrny koral 0,00
23%38,20m2typ prostokątny ROCKY - niebieski, złocisty

23%34,10m2typ prostokątny ROCKY - jesienny, mahoniowy
23%34,10m2typ prostokątny ROCKY - miedziano-brązowy, piaskowy,zielony, terakota

23%32,90m2typ prostokątny ROCKY - czerwony, brązowy, szaro-brąz., purpurowy
23%32,80m2typ rombowy FOXY - czerwony, brązowy

23%31,90m2typ rombowy FOXY - szary i prostokątny ROCKY - szary

23%25,60m2typ rombowy FOXY i prostokątny ROCKY - czarny

23%32,70m2typ sześciokątny JAZZY - miedziano-brązowy, zielony

23%31,50m2typ sześciokątny JAZZY - czerwony, brązowy, szary

23%37,90m2typ sześciokątny cieniowany - niebieski, złocisty

23%33,80m2typ sześciokątny cieniowany - piaskowy

23%32,80m2typ sześciokątny cieniowany - czerwony, brązowy, zielony

23%31,50m2typ sześciokątny cieniowany - szary

23%32,80m2typ sześciokątny gładki - czerwony, brązowy, zielony

23%31,50m2typ sześciokątny gładki - szary

23%24,90m2typ sześciokątny gładki - czarny

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