Katalogový list - p: BREST

INZaK

Brest je kamený obkladový aglomerát ve tvaru písmena „Z“, s možností všestranné aplikace
exteriér & interiér. Nespáruje se. Náročnější pokládka-pozvěte si profesionála (zajistíme).
Doporučené příslušenství: Lepidlo WILD STONE LM a STONESIL AQUA
Rozměry plocha:
Rohové prvky:
Rozměrová tolerance :
Hmotnost 1m2/bm
Tloušťka :
Počet kusů na 1 m2 :
Počet kusů do 1 bm:

180 x 395 mm
180x170a215x70a120mm(vnitřní)
+/- 10 mm
cca 35/12 kg
20-35mm
16 ks
5,55 ks (objednávat na celé bm)

BREST
obklad
m2

Cena v CZK za m2
bez DPH
798,-

BREST
rohový obklad
bm - běžný

Cena v CZK za bm
bez DPH
790,-

Barevné odstníny
181/VALENCIE

102/SAHARA

103/SIRACUSA

Balení:
Na paletě, prokládáno kartonem:
Hmotnost palety s 10 m2 obkladu je cca 370 kg.
Nebo v krabicích:
Kartonová krabice o rozměrech : 480x415x185 mm
Krabice obsahuje: 1 m2, tj. cca 35 kg
Rohové obklady: v krabici 2 běžné metry rohů, cca
24 kg
Euro paleta: 20 krabic = 20 m2, nebo 40 bm
Hmotnost Euro palety s 20 m2 obkladu je cca 720 kg.
Hmotnost Euro palety s 40bm rohových obkladů je
cca 500 kg.

108/MAGIC
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