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

38 Euro / Ml - cu 2 bare orizontale
40 Euro / Ml - cu 3 bare orizontale
42 Euro / Ml - cu 4 bare orizontale
10 Euro / Ml - rouire pe curb pt
oricare din variante
→ 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. + 3 Euro / ml cu tva si montaj inclus pentru 2 bare orizontale
2. + 4 Euro / ml cu tva si montaj inclus pentru 3 bare orizontale
3. + 5 Euro / ml cu tva si montaj inclus pentru 4 bare orizontale
→ La cerere, balustrada rotunda 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.
→ 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 ROTUNDA CU BARE ORIZONTALE - FIXARE PE PARDOSEALA
* ELOXATA * - pentru scari

40 Euro / Ml - cu 2 bare orizontale
43 Euro / Ml - cu 3 bare orizontale
46 Euro / Ml - cu 4 bare orizontale
10 Euro / Ml - rouire pe curb pt
oricare din variante
→ 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
NOTA COMERCIALA
→ in cazul in care balustrada pentru scara are mai mult de doua intoarceri la 90' sau la unghi
variabil la fiecare intalnire a doua rampe pretul se recalculeaza in functie de consumul de accesorii
→ Pentru fixarea barelor cu suport de traversa conform imagine de mai jos, pretul se mareste cu:
1. + 3 Euro / ml cu tva si montaj inclus pentru 2 bare orizontale
2. + 4 Euro / ml cu tva si montaj inclus pentru 3 bare orizontale
3. + 5 Euro / ml cu tva si montaj inclus pentru 4 bare orizontale

→ La cerere, balustrada rotunda 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.
→ 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 ROTUNDA DIN ALUMINIU - FIXARE LATERALA
Imag 1
Pentru prinderea laterala a montantilor, fie ca este vorba de balustrada cu
bare orizontale, balustrade cu bare verticale sau balustrade cu sticla, cu
pahar lateral (imag 1), peste pretul balustradei dorite se adauga suplimentar:

9 Euro / Ml, cu tva si montaj inclus
→ Preturile contin TVA si MONTAJ si sunt valabile cu montaj in Bucuresti
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 pentru varianta vopsita RAL aferenta balustradelor vopsite RAL sau vopsite in sublicromie
Imitatie Lemn, va rugam sa ne contactati
→ 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.
→ 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 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 ROTUNDA DIN ALUMINIU CU BARE VERTICALE
* ELOXATA * - pentru balcoane / terase - cu rame verticale in exterior montanti
48 Euro / Ml - cu 6 bare verticale
49 Euro / Ml - cu 7 bare verticale
50 Euro / Ml - cu 8 bare verticale
51 Euro / Ml - cu 9 bare verticale
52 Euro / Ml - cu 10 bare verticale
→ 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, teava D30 fixata pe
pe montant paralel cu mana curenta (sus si jos) respectiv bare ornamentale verticale fixate intre
barele orizontale, la o inaltime de 600 - 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 ROTUNDA CU BARE ORIZONTALE - IMITATIE LEMN
PENTRU BALCOANE / TERASE: 1. Accesorii eloxate

54 Euro / Ml - cu 2 bare orizontale
58 Euro / Ml - cu 3 bare orizontale
2. Accesorii RAL
56 Euro / Ml - cu 2 bare orizontale
60 Euro / Ml - cu 3 bare orizontale
PENTRU SCARI: 1. Accesorii eloxate

60 Euro / Ml - cu 2 bare orizontale
64 Euro / Ml - cu 3 bare orizontale
2. Accesorii RAL
66 Euro / Ml - cu 2 bare orizontale
69 Euro / Ml - cu 3 bare orizontale
→ 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
→ Pretul este calculat pentru balustrada cu 2 sau 3 bare orizontale fixate direct pe montant si o
inaltime totala de 900 - 950 mm deasupra mana curenta
NOTA
→ in cazul in care balustrada pentru scara are mai mult de doua intoarceri la 90' sau la unghi
variabil la fiecare intalnire a doua rampe pretul se recalculeaza in functie de consumul de accesorii
→ Pentru fixarea LATERALA a montantilor, la pretul tipului de balustrada Imitatie Lemn solicitate se
adauga:
1. + 11 Euro / ml cu tva si montaj inclus pentru variantele cu accesorii eloxate
2. + 15 Euro / ml cu tva si montaj inclus pentru variantele cu accesorii RAL
→ 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 in policdromie Imitatie Lemn 10 - 12 zile lucratoare in functie de
marimea lucrarii
→ Garantia de buna executie: 5 (cinci) ani
→ Garantia pentru vopseaua Imitatie Lemn oferita de producator: 15 (cincisprezece) ani.
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 ROTUNDA DIN ALUMINIU CU STICLA
PENTRU BALCOANE / TERASE:
75 Euro / Ml - st. 8 mm securizata
85 Euro / Ml - st. 10 mm securizata
PENTRU SCARI:
80 Euro / Ml - st. 8 mm securizata
95 Euro / Ml - st. 10 mm securizata
* sticlele ofertate sunt clare *

Pentru sticla mata, vopsita, ultraClara, duplex sau laminat securizata contactati-ne!!!
→ 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
NOTA
→ in cazul in care balustrada pentru scara are mai mult de doua intoarceri la 90' sau la unghi
variabil la fiecare intalnire a doua rampe pretul se recalculeaza in functie de consumul de accesorii
→ Pretul este calculat pentru balustrada cu fixarea pe pardoseala a montantilor si sticla fixata pe
piese intre montanti
→ Pentru fixarea LATERALA a montantilor, pretul oricarei variante se mareste cu:
1. + 11 Euro / ml cu tva si montaj inclus pentru variantele cu accesorii eloxate
→Pentru pret balustrada rotunda din aluminiu cu sticla cu profile si accesorii vopsite 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.
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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