Balustrada din aluminiu cu bare verticale MODEL FRANTUZESC
115 Euro / Ml - ELOXATA
130 Euro / Ml - VOPSITA RAL
155 Euro / Ml - IMITATIE LEMN
► Preturile contin TVA 20% si Montaj.
► Preturile sunt exprimate pentru prinderea pe pardoseala
si o inaltime totala de 900 - 950 mm
► Preturile sunt valabile cu montaj in orasul Bucuresti si pe o raza de maxim 30 km in afara soselei
de centura a Bucurestiului. Pentru montaje in afara ariei precizate, peste costurile de montaj se
adauga un tarif de deplasare in functie de distanta si tarifele firmei in vigoare.

MODEL CU PROFILE IMITATIE LEMN

MODEL CU PROFILE ELOXATE

Termene de executie:
► pentru varianta eloxata: intre 3 - 7 zile lucratoare in functie de marimea lucrari, daca barele
decorative sunt pe stoc, respectiv 18 - 22 zile daca barele decorative NU sunt pe stoc
► pentru varianta vopsita RAL: 5 - 7 zile lucratoare vopsirea profilelor, 3 - 7 zile executia in functie
marimea lucrarii la care se adauga 15 zile lucratoate pentru livrare, daca bare decorative NU sunt pe
stoc.
► pentru varianta vopsita Imitatie Lemn: 10 - 12 zile vopsirea profilelor, 3 -7 zile executia in functie
de marimea lucrarii la care se adauga 15 zile lucratoate pentru livrare, daca bare decorative NU
sunt pe stoc
► Garantie de buna executie: 5 (cinci) ani
► Garantie pentru vopseaua RAL sau vopseaua Imitatie Lemn: 15 (cincisprezece) ani
► Producatorul de sistem balustrada garanteaza pentru viciile ascunse ale produselor.
► Pentru masuratori, detalii tehnice si orice alte informatii va rugam sa ne contactati

PRETURI SUPLIMENTARE PENTRU PRINDERE LATERALA
8 Euro / ML: Rotunda Eloxata
10 Euro / ML: Rotunda RAL sau Imitatie Lemn

NUNATE DE IMITATIE LEMN UZUALE: Lucios sau Mat

STEJAR AURIU
WENGE
NUC
MAHON

ALTE NUANTE VOPSIRE IN
POLICROMIE IMITATIE LEMN CE SE
POT EXECUTA (pentru alte nuante
decat Stejar Auriu, Nuc, Wenghe,
Mahon, termenul de executie /
livrare se discuta pe fiecare proiect si
nuanta in parte in functie de
disponibilitatea in stocul
producatorului pentru nuanta de
vopsea solicitata)

Pentru evitarea oricaror ERORI privind eventualele scumpiri din partea producatorilor sau pentru
eventualele cantitati minime impuse de fabricant pentru comanda de profile si accesorii vopsite RAL
sau profile vopsite IMITATIE LEMN, va rugam sa ne contactati!

