
Cennik detaliczny
Ogrodzeń Kompletnych
Cena za mb

Siatki ocynk oczko 60x60 drut 2,5 mm słupki fi 42/1,5 mm

1,25 m. wysokość    do 50 mb 26,27 zł /mb
       od 51 mb 25,54 zł /mb
       od 151 mb 24,81 zł /mb

1,25 m. wysokość    do 50 mb 43,63 zł /mb
+ podmurówka    od 51 mb 42,41 zł /mb
       od 151 mb 41,19 zł /mb

1,50 m. wysokość    do 50 mb 30,33 zł /mb
       od 51 mb 29,48 zł /mb
       od 151 mb 28,63 zł /mb

1,50 m. wysokość    do 50 mb 47,68 zł /mb
+ podmurówka    od 51 mb 46,35 zł /mb
       od 151 mb 45,02 zł /mb

Podane ceny są cenami brutto
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1,75 m. wysokość    do 50 mb 33,19 zł /mb
       od 51 mb 32,26 zł /mb
       od 151 mb 31,33 zł /mb

1,75 m. wysokość    do 50 mb 51,78 zł /mb
+ podmurówka    od 51 mb 50,33 zł /mb
       od 151 mb 48,88 zł /mb

Podane ceny są z płytą 20 cm



Cennik ogrodzeń
Kompletnych
Cena za mb

Siatki powlekana oczko 60x60 drut 3,1 mm słupki fi 42/1,5 mm

1,25 m. wysokość    do 50 mb 29,82 zł /mb
       od 51 mb 29,02 zł /mb
       od 151 mb 28,19 zł /mb

1,25 m. wysokość    do 50 mb 47,21 zł /mb
+ podmurówka    od 51 mb 45,89 zł /mb
       od 151 mb 44,57 zł /mb

1,50 m. wysokość    do 50 mb 34,39 zł /mb
       od 51 mb 33,45 zł /mb
       od 151 mb 32,51 zł /mb

1,50 m. wysokość    do 50 mb 51,75 zł /mb
+ podmurówka    od 51 mb 50,32 zł /mb
       od 151 mb 48,89 zł /mb

Podane ceny są cenami brutto

1,75 m. wysokość    do 50 mb 37,54 zł /mb
       od 51 mb 36,23 zł /mb
       od 151 mb 35,02 zł /mb

1,75 m. wysokość    do 50 mb 56,17 zł /mb
+ podmurówka    od 51 mb 54,61 zł /mb
       od 151 mb 53,05 zł /mb

Podane ceny są z płytą 20 cm



Cennik ogrodzeń
Kompletnych
Cena za mb

Panele ogrodzeniowe ocynk fi 4 mm słupki 40x60/1,25mm

1,23 m. wysokość    do 150 mb 37,20 zł /mb
       od 151 mb 36,20 zł /mb

Słupki 1,5mm + 2,4 zł/mb 

1,23 m. wysokość    do 150 mb 54,10 zł /mb
+ podmurówka    od 151 mb 53,10 zł /mb

Słupki 1,5mm + 2,4 zł/mb    

1,53 m. wysokość    do 150 mb 44,60 zł /mb
       od 151 mb 43,40 zł /mb

Słupki 1,5mm + 2,8 zł/mb

1,53 m. wysokość    do 150 mb 61,50 zł /mb
+ podmurówka    od 151 mb 60,50 zł /mb

Słupki 1,5mm + 2,8 zł/mb

Podane ceny są cenami brutto

1,73 m. wysokość    do 150 mb 48,20 zł /mb
       od 151 mb 47,00 zł /mb

Słupki 1,5mm + 2,8 zł/mb

1,73 m. wysokość    do 150 mb 66,50 zł /mb
+ podmurówka    od 151 mb 65,00 zł /mb

 Słupki 1,5mm + 3,2 zł/mb 

Podane ceny są z płytą 20 cm



Cennik ogrodzeń
Kompletnych
Cena za mb

Panele ogrodzeniowe ocynk + Ral fi 4 mm słupki 40x60/1,25mm

Podane ceny są cenami brutto

Cena kolor Ral 7016, 6005, 9005
Inne kolory na zamówienie.

1,23 m. wysokość    do 150 mb 40,50 zł /mb
       od 151 mb 39,50 zł /mb
           Słupki 1,5mm + 2,6 zł/mb 

1,23 m. wysokość    do 150 mb 57,30 zł /mb
+ podmurówka    od 151 mb 56,30 zł /mb

Słupki 1,5mm + 2,6 zł/mb

1,53 m. wysokość    do 150 mb 46,20 zł /mb
       od 151 mb 45,00 zł /mb

Słupki 1,5mm + 3,0 zł/mb

1,53 m. wysokość    do 150 mb 63,10 zł /mb
+ podmurówka    od 151 mb 61,50 zł /mb

Słupki 1,5mm + 3,0 zł/mb

1,73 m. wysokość    do 150 mb 52,22 zł /mb
       od 151 mb 51,00 zł /mb

Słupki 1,5mm + 3,0 zł/mb

1,73 m. wysokość    do 150 mb 70,83 zł /mb
+ podmurówka    od 151 mb 69,00 zł /mb

Słupki 1,5mm + 3,4 zł/mb

1,03 m. wysokość    do 150 mb 38,40 zł /mb
                                  od 151 mb 37,40 zł /mb

Słupki 1,5mm + 2,6 zł/mb

1,03 m. wysokość    do 150 mb 55,30 zł /mb
+ podmurówka    od 151 mb 54,30 zł /mb

 Słupki 1,5mm + 2,6 zł/mb

Podane ceny są z płytą 20 cm



Cennik ogrodzeń
Kompletnych
Cena za mb

Podane ceny są cenami brutto

Panele ogrodzeniowe ocynk fi 5 mm słupki 40x60/1,25mm

1,23 m. wysokość    +16,00 zł brutto

1,53 m. wysokość    +18,80 zł brutto

Panele ogrodzeniowe ocynk + Ral fi 5 mm słupki 40x60/1,25mm

1,23 m. wysokość    +10,00 zł brutto

1,53 m. wysokość    +12,00 zł brutto

Różnica między panelami fi 4

1,73 m. wysokość    +21,20 zł brutto

1,73 m. wysokość    +12,00 zł brutto

Podmurówka szara przetłaczana 25 cm    + 1,00 zł brutto

Podmurówka szara przetłaczana 30 cm   + 3,50 zł brutto

Podmurówka gładka 20 cm     + 1,60 zł brutto

Podmurówka gładka 25 cm     + 2,80 zł brutto

Podmurówka gładka grafitowa 20 cm    + 6,80 zł brutto

Podmurówka gładka grafitowa 25 cm                      + 10,80 zł brutto
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