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Nazwa Kolor

Cena detaliczna brutto

gr. 6 cm gr. 8 cm

HOLLAND
szary 40,59 zł 45,61 zł

kolor 43,54 zł 47,08 zł
ilość m2 na palecie / na warstwie 12,96/1,08 10,8

BEHATON
szary 40,59 zł 45,61 zł

kolor 43,54 zł 47,08 zł
ilość m2 na palecie / na warstwie 12,66/1,055 10,55

MALTAŃSKA

szara 44,43 zł 48,56 zł

kolorowa 46,49 zł 50,04 zł

żółta, pomarańczowa 47,97 zł                       -   zł 

melanż, biała 53,87 zł                       -   zł 
ilość m2 na palecie / na warstwie 12,936/1,078

NOSTALIT

szara 44,43 zł 48,56 zł

kolorowa 46,49 zł 50,04 zł

żółta, pomarańczowa 47,97 zł                       -   zł 

melanż, biała 53,87 zł                       -   zł 
ilość m2 na palecie / na warstwie 13,476/1,123 11,23

VERONA

szara 47,97 zł                       -   zł 

kolorowa 49,45 zł                       -   zł 

żółta, pomarańczowa 50,92 zł                       -   zł 

melanż, biała 55,35 zł                       -   zł 
ilość m2 na palecie / na warstwie 11,652/0,971

VENECJA                            

CAPRI

szara 47,97 zł                       -   zł 

kolorowa 49,45 zł                       -   zł 

żółta, pomarańczowa 50,92 zł                       -   zł 

melanż, biała 55,35 zł                       -   zł 

ilość m2 na palecie / na warstwie
Venecja: 13,2/1,1     

Capri: 14,4/1,2

VENECJA MAX 6,5cm

szara 49,45 zł                       -   zł 

kolorowa 50,92 zł                       -   zł 

kolor jasny 52,40 zł                       -   zł 

melanż 56,83 zł                       -   zł 
ilość m2 na palecie / na warstwie 12,312/1,026

ROMA 8cm

szara 54,46 zł

kolorowa 55,94 zł

kolor jasny 57,42 zł

melanż 61,84 zł
ilość m2 na palecie / na warstwie 9,56/0,956

MONACO

szara 59,78 zł                       -   zł 

kolor 61,25 zł 0,00 zł

melanż 67,16 zł 0,00 zł
ilość m2 na palecie / na warstwie 14,04/1,17



PŁYTA TARASOWA 50/50/7

szara 13,00 zł

Kolor 15,00 zł

melanż 20,00 zł

PŁYTA TARASOWA 80/80/7

szara 60,00 zł

Kolor 60,00 zł

melanż 60,00 zł

PŁYTA TARASOWA 100/50/7

szara 40,00 zł

Kolor 45,00 zł

melanż 50,00 zł

OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI, PALISADY…

OBRZEŻE 60x20x100
szare 10,87 zł

kolor 12,22 zł

OBRZEŻE 80x25x100
szare 16,37 zł

kolor 18,79 zł

OBRZEŻE 80x30x100 szare 17,35 zł

KRAWĘŻNIK drogowy 15x30x100 szary 29,82 zł

KRAWĘŻNIK drogowy 20x30x100 szary 39,10 zł

PALISADA Nostalit 30 cm
szara 6,80 zł

kolor 8,39 zł

PALISADA Okrągła 30 cm
szara 5,10 zł

kolor 6,06 zł

OBRZEŻE Palisadowe

szare 8,95 zł

kolor 9,43 zł

melanż 15,99 zł

PŁYTA AŻUROWA 60/40/8 cm
szara 12,00 zł

kolor 13,00 zł

PŁYTA AŻUROWA JOMB 90/60/10 cm szara 32,00 zł

PLYTA TRZY KORONY 40x40x8 szara 10,50 zł


