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Materiały do produkcji kanałów

Profile i narożniki

Kołnierze tłoczone

Łączniki elastyczne

j.m. cena netto 
w PLN

profil typ K-20 mb 7,90

profil typ K-30 mb 11,15

profil typ K-40 mb 14,90

narożnik typ K-20 szt. 0,90

narożnik typ K-30 szt. 1,90

narożnik typ K-40 szt. 4,00

Ø (mm) cena netto w PLN

100 28,90

125 34,40

160 36,80

200 39,70

250 55,10

315 60,80

355 72,70

400 89,60

450 107,80

500 126,30

560 151,60

630 177,20

710 289,70

j.m. cena netto 
w PLN/szt.

łącznik elastyczny 
HCV 35/060/35 25 mb 324,60

łącznik elastyczny 
HCV 45/060/45 25 mb 345,66

łącznik elastyczny 
HCV 45/075/45 25 mb 380,010

łącznik elastyczny 
HCV 70/100/70 25 mb 533,87
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