www.alconi.ro; www.alu-profile.ro; www.btsaluminyum.ro
Contact: 0753393423 / office@alconi.ro; balustrade@alu-prrofile.ro; sales@btsaluminyum.ro

BALUSTRADA PATRATA CU BARE ORIZONTALE - FIXARE PE PARDOSEALA
* ELOXATA * - pentru balcoane / terase

43 Euro / Ml - cu 2 bare orizontale
45 Euro / Ml - cu 3 bare orizontale
47 Euro / Ml - cu 4 bare orizontale
11 Euro / Ml - suplimentar pt
prindere laterala
→ Preturile contin TVA 20% si MONTAJ si sunt
valabile cu montaj in Bucuresti sau pe o raza
de 30 km in afara soselei de centura. Pentru
montaje in tara se adauga o taxa de deplasare
in raport cu distanta si anvergura lucrarii
(timpul de montaj)
→ Pretul este calculat pentru balustrada cu fixarea pe pardoseala a montantilor, cu bare orizontale
fixate direct pe montant si o inaltime totala Hp = 900 - 950 mm deasupra mana curenta in
varianta eloxat (argintiu sau cafe - imitatie inox) lucios
→ Pentru fixarea barelor cu suport de traversa conform imagine de mai jos, pretul se mareste cu:
1. + 5 Euro / ml cu tva si montaj inclus pentru 2 bare orizontale
2. + 7 Euro / ml cu tva si montaj inclus pentru 3 bare orizontale
3. + 9 Euro / ml cu tva si montaj inclus pentru 4 bare orizontale

→ La cerere, balustrada patrata din aluminiu cu bare orizontale se poate livra si vopsita RAL, in
intregime (profile si accesorii) sau partial (doar profiele, accesoriile fiind eloxate), preturile in acest
caz SE INTOCMESC STRICT PE OBIECTIV.
→ Pentru varianta vopsita in sublicromie Imitatie Lemn va rugam sa vizitati PAGINA 4
→ Termenul de executie (montaj) este intre 3 - 12 zile lucratoare in functie de marimea lucrarii
→ Termenul de executie a vopselei RAL este de 6 - 10 zile lucratoare in functie de marimea lucrarii
→ Garantia de buna executie: 5 (cinci) ani
→ Garantia pentru vopseaua RAL sau Imitatie Lemn oferita de producator: 15 (cincisprezece) ani.
Firma noastra isi rezerva dreptul de a modifica preturile in raport cu politica de promotii lunare sau
in raport cu scumpirile intervenite din partea fabricantului de sistem.

Pentru masuratoare de ofertare, inainte de semnarea contractului si incasarea avansului, firma noastra
aplica o taxa de deplasare / masuratoare de: 150 lei In Bucuresti, respectiv 180 lei in Judetul Ilfov,
ulterior semnarii contractului taxa se scade din valoarea toata reiesita.
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BALUSTRADA PATRATA CU BARE ORIZONTALE - FIXARE PE PARDOSEALA
* ELOXATA * - pentru scari

54 Euro / Ml - cu 2 bare orizontale
56 Euro / Ml - cu 3 bare orizontale
59 Euro / Ml - cu 4 bare orizontale
11 Euro / Ml - suplimentar pt
prindere laterala
→ Preturile contin TVA 20% si MONTAJ si sunt
valabile cu montaj in Bucuresti sau pe o raza
de 30 km in afara soselei de centura. Pentru
montaje in tara se adauga o taxa de deplasare
in raport cu distanta si anvergura lucrarii
(timpul de montaj)
→ Pretul este calculat pentru balustrada cu fixarea pe pardoseala a montantilor, cu bare orizontale
fixate direct pe montant si o inaltime totala Hp = 900 - 950 mm deasupra mana curenta in
varianta eloxat (argintiu sau cafe - imitatie inox) lucios
→ Pentru fixarea barelor cu suport de traversa conform imagine de mai jos, pretul se mareste cu:
1. + 5 Euro / ml cu tva si montaj inclus pentru 2 bare orizontale
2. + 7 Euro / ml cu tva si montaj inclus pentru 3 bare orizontale
3. + 9 Euro / ml cu tva si montaj inclus pentru 4 bare orizontale

→ La cerere, balustrada patrata din aluminiu cu bare orizontale se poate livra si vopsita RAL, in
intregime (profile si accesorii) sau partial (doar profiele, accesoriile fiind eloxate), preturile in acest
caz SE INTOCMESC STRICT PE OBIECTIV.
→ Pentru varianta vopsita in sublicromie Imitatie Lemn va rugam sa vizitati PAGINA 4
→ Termenul de executie (montaj) este intre 3 - 12 zile lucratoare in functie de marimea lucrarii
→ Termenul de executie a vopselei RAL este de 6 - 10 zile lucratoare in functie de marimea lucrarii
→ Garantia de buna executie: 5 (cinci) ani
→ Garantia pentru vopseaua RAL sau Imitatie Lemn oferita de producator: 15 (cincisprezece) ani.

Firma noastra isi rezerva dreptul de a modifica preturile in raport cu politica de promotii lunare sau
in raport cu scumpirile intervenite din partea fabricantului de sistem.

Pentru masuratoare de ofertare, inainte de semnarea contractului si incasarea avansului, firma noastra
aplica o taxa de deplasare / masuratoare de: 150 lei In Bucuresti, respectiv 180 lei in Judetul Ilfov,
ulterior semnarii contractului taxa se scade din valoarea toata reiesita.
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BALUSTRADA PATRATA DIN ALUMINIU CU BARE VERTICALE
* ELOXATA *
65 Euro / Ml - cu 6 bare verticale
66 Euro / Ml - cu 7 bare verticale
67 Euro / Ml - cu 8 bare verticale
68 Euro / Ml - cu 9 bare verticale
69 Euro / Ml - cu 10 bare verticale
11 Euro / Ml - suplimentar pt
prindere laterala
→ Preturile contin TVA si MONTAJ si sunt
valabile cu montaj in Bucuresti sau pe o raza
de 30 km in afara soselei de centura. Pentru
montaje in tara se adauga o taxa de deplasare
in raport cu distanta si anvergura lucrarii
(timpul de montaj)
→ Pretul este calculat pentru modelul cu montantii fixati pe pardoseala, profile U fixate intre
montanti paralele cu mana curenta (sus si jos) respectiv bare ornamentale verticale fixate in profil
U la o inaltime de 650 - 700 mm, iar balustrada la o inaltime Hp = 900 - 950 mm
→Pentru pret balustrada verticala vopsita RAL sau in sublicromie Imitatie Lemn, va rugam sa ne
contactati, preturile se intocmesc strict pe obiectiv
→ Pentru varianta eloxat, nuantele disponibile de stoc sunt: argintiu si inox (café) lucios, pentru
alte nuante sau pentru nuante cu acoperire mata termenul de livrare este intre 2 - 4 saptamani in
functie de cantitate.
→ Nuantele uzuale de vopsea in policromie Imitatie Lemn sunt: stejar auriu, mahon, nuc, wenge,
pentru alte nuante pretul se intocmeste pe obiectiv
→ Termenul de executie (montaj) este intre 3 - 12 zile lucratoare in functie de marimea lucrarii
→ Termenul de executie a vopselei RAL este de 6 - 10 zile lucratoare in functie de marimea lucrarii
→ Termenul de executie a vopselei in sublicromie Imitatie Lemn 10 - 12 zile lucratoare in functie de
marimea lucrarii
→ Garantia de buna executie : 5 (cinci) ani
→ Garantia pentru vopseaua RAL oferita de producator: 15 (cincisprezece) ani.
→ Garantia pentru vopseaua Imitatie Lemn oferita de producator: 15 (cincisprezece) ani.
Firma noastra isi rezerva dreptul de a modifica preturile in raport cu politica de promotii lunare sau
in raport cu scumpirile intervenite din partea fabricantului de sistem.

Pentru masuratoare de ofertare, inainte de semnarea contractului si incasarea avansului, firma noastra
aplica o taxa de deplasare / masuratoare de: 150 lei In Bucuresti, respectiv 180 lei in Judetul Ilfov,
ulterior semnarii contractului taxa se scade din valoarea toata reiesita.
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BALUSTRADA PATRATA DIN ALUMINIU CU STICLA
PENTRU BALCOANE / TERASE:
75 Euro / Ml - st. 8 mm securizata
85 Euro / Ml - 10 mm securizata

PENTRU SCARI:
115 Euro / Ml - st. 8 mm securizata
125 Euro / Ml - 10 mm securizata
* sticlele ofertate sunt clare *

→ Preturile contin TVA si MONTAJ si sunt valabile cu montaj in Bucuresti sau pe o raza de 30 km in
montaje in tara se adauga o taxa de deplasare in raport cu distanta si anvergura lucrarii
→ Pretul este calculat pentru balustrada cu fixarea pe pardoseala a montantilor si sticla fixata pe
piese intre montanti
→ Pentru prindere laterala preturile de mai sus se maresc astfel:
1. 11 Euro / ml cu tva si montaj inclus
→Pentru pret balustrada veerticala vopsita RAL sau in sublicromie Imitatie Lemn, va rugam sa ne
contactati, preturile se intocmesc strict pe obiectiv
→ Pentru varianta eloxat, nuantele disponibile de stoc sunt: argintiu si inox (café) lucios, pentru
alte nuante sau pentru nuante cu acoperire mata termenul de livrare este intre 2 - 4 saptamani in
functie de cantitate.
→ Nuantele uzuale de vopsea in policromie Imitatie Lemn sunt: stejar auriu, mahon, nuc, wenge,
pentru alte nuante pretul se intocmeste pe obiectiv
→ Termenul de executie (montaj) este intre 3 - 12 zile lucratoare in functie de marimea lucrarii
→ Termenul de executie a vopselei RAL este de 6 - 10 zile lucratoare in functie de marimea lucrarii
→ Termenul de executie a vopselei in sublicromie Imitatie Lemn 10 - 12 zile lucratoare in functie de
marimea lucrarii
→ Termenul de executie a sticlei securizate este cuprins intre 5 - 10 zile lucratoare in functie de
marimea lucrarii
→ Garantia de buna executie: 5 (cinci) ani
→ Garantia pentru vopseaua RAL oferita de producator: 15 (cincisprezece) ani.
→ Garantia pentru vopseaua Imitatie Lemn oferita de producator: 15 (cincisprezece) ani.

Firma noastra isi rezerva dreptul de a modifica preturile in raport cu politica de promotii lunare sau
in raport cu scumpirile intervenite din partea fabricantului de sistem.

Pentru masuratoare de ofertare, inainte de semnarea contractului si incasarea avansului, firma noastra
aplica o taxa de deplasare / masuratoare de: 150 lei In Bucuresti, respectiv 180 lei in Judetul Ilfov,
ulterior semnarii contractului taxa se scade din valoarea toata reiesita.
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