TIMBER - üreges fagerenda
Név: Tömörfa gerenda
Kód: TR-FG-001

Ár

Érvényes: 2022.07.14. napjától

Vad Tölgy

46.990 Ft/db

Tölgy
Cseresznye

54.610 Ft/db

Vad Feketedió
Feketedió

64.135 Ft/db

MŰSZAKI RAJZ

MŰSZAKI TARTALOM
Külső Méret (H x SZ x M) milliméter

1050x150x150

Fafaj / Szín / Struktúra / Anyagminőség
Színválaszték: bútorajtó színválaszték alapján
VadTölgy / Natúr - Matt lakk / 2 (FNY,OMB) /
Toldásmentes

A vad tölgy és vad feketedió javított göcsös változatnál
szélességtoldás nélkül, minden más fafaj és kivitel
szélességtoldással kerül gyártásra. Ettől eltérő kialakítás
egyedi árazás alapján történik.

Tartozékok

1db gerenda, 2db felfogató tömb, 2db soroló léc, 4db 4,5
x 40mm spax csavar, novoryt javító (~ 3mm x 10mm-es
darab)

Szállítási információk

1/2 oldal

Szerelési-Tisztítási útmutató
Szerelési figyelmeztetés

A rögzítést kérjük bízza szakemberre, a helytelen
rögzítésből származó károkra nem tudunk felelősséget
vállalni!

Tisztítási információk

Enyhén nedvesített törlőrongy, poroló

Leírás

Súly kb.: 5 kg / folyóméter

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
A termékek kültéren és magas páratartalmű helységben nem használható!
A termék és ár változás jogát fenntartjuk, a legfrissebb információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!

2/2 oldal

TIMBER - üreges fagerenda
Név: Tömörfa gerenda
Kód: TR-FG-002

Ár

Érvényes: 2022.05.06. napjától

Vad Tölgy

71.755 Ft/db

Tölgy
Cseresznye

82.550 Ft/db

Vad Feketedió
Feketedió

97.790 Ft/db

MŰSZAKI RAJZ

MŰSZAKI TARTALOM
Külső Méret (H x SZ x M) milliméter

2050x150x150

Fafaj / Szín / Struktúra / Anyagminőség
Színválaszték: bútorajtó színválaszték alapján
VadTölgy / Natúr - Matt lakk / 2 (FNY,OMB) /
Toldásmentes

A vad tölgy és vad feketedió javított göcsös változatnál
szélességtoldás nélkül, minden más fafaj és kivitel
szélességtoldással kerül gyártásra. Ettől eltérő kialakítás
egyedi árazás alapján történik.

Tartozékok

1db gerenda, 2db felfogató tömb, 2db soroló léc, 4db 4,5
x 40mm spax csavar, novoryt javító (~ 3mm x 10mm-es
darab)

Szállítási információk

1/2 oldal

Szerelési-Tisztítási útmutató
Szerelési figyelmeztetés

A rögzítést kérjük bízza szakemberre, a helytelen
rögzítésből származó károkra nem tudunk felelősséget
vállalni!

Tisztítási információk

Enyhén nedvesített törlőrongy, poroló

Leírás

Súly kb.: 5 kg / folyóméter

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
A termékek kültéren és magas páratartalmű helységben nem használható!
A termék és ár változás jogát fenntartjuk, a legfrissebb információkért érdeklődjön elérhetőségeinken!

2/2 oldal

