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Profile i narożniki

Kołnierze tłoczone

Elementy wzmocnień kanałów

Łączniki elastyczne

j.m. cena netto 
w PLN

profil typ K-20 mb 4,90

profil typ K-30 mb 6,20

profil typ K-40 mb 9,60

narożnik typ K-20 szt. 0,88

narożnik typ K-30 szt. 1,80

narożnik typ K-40 szt. 3,60

Ø (mm) cena netto w PLN

100 23,73

125 28,22

160 30,23

200 32,69

250 45,34

315 50,00

355 59,81

400 73,74

450 88,79

500 103,97

560 124,76

630 145,88

710 238,39

j.m. cena netto 
w PLN/szt.

krzyżak plastikowy szt. 2,50

krzyżak stalowy szt. 2,90

talerzyk VROM 6 szt. 1,32

rurka stalowa 
ocynkowana 
16 x 1,5 mm

mb 8,50

j.m. cena netto 
w PLN/szt.

łącznik elastyczny 
HCV 35/060/35 25 mb 309,15

łącznik elastyczny 
HCV 45/060/45 25 mb 329,20

łącznik elastyczny 
HCV 45/075/45 25 mb 362,00

łącznik elastyczny 
HCV 70/100/70 25 mb 508,45

łącznik kierownicy 
kolana 100 szt. 150,00

zaginarka kątowa 
HS-2 2 szt. 200,00

nożyce M-2R szt. 80,00
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