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ΠΑΓΚΟΙ RESOPAL MADE IN GERMANY
Τιμές ανά μέτρο: (αφορούν κομμάτι σε οποιαδήποτε διάσταση μήκους, έως και 5,20m)
Πλάτος 60 cm

33,00 € / τρέχον μέτρο (Μονόκουρβος)

Πλάτος 64 cm

55,00 € / τρέχον μέτρο (Δίκουρβος)

Πλάτος 90 cm

70,40 € / τρέχον μέτρο (Δίκουρβος)

Πλάτος 120 cm

103,68 € / τρέχον μέτρο (Δίκουρβος)

ΠΛΑΤΕΣ RESOSPLASH MADE IN GERMANY
Διαστάσεις: 3,66m x 0,66m

160,00 € /κομμάτι - φύλλο

Σημείωση:
• Η τιμή αφορά στα ντεκόρ πλατών τα οποία είναι ίδια με τους πάγκους.
• Τα ντεκόρ 0147 και 0157 παράγονται μόνο σε πλάτες

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΕΝΩΤΙΚΑ –ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - SHUECO DESIGN Ενωτικά - τερματικά για 60άρη μονόκουρβο

6,40 € / τεμάχιο

Ενωτικά - τερματικά για 64άρη δίκουρβο

7,04 € / τεμάχιο

Τερματικά για 90άρη δίκουρβο

8,83 € / τεμάχιο

MADE IN GERMANY

ΦΥΛΛΟ ΦΟΡΜΑΪΚΑΣ - RESOPAL HPL MADE IN GERMANY
Διαστάσεις: 1,32m x 3,05m

121,60 € /φύλλο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• Προμηθεύεστε τον πάγκο σας στο ακριβές μήκος που τον χρειάζεστε και δεν υποχρεούστε να πάρετε 2m ή 4m πάγκου.
• Η κοπή των πάγκων γίνεται κατά παραγγελία και στις διαστάσεις που μας δίνετε χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση και χωρίς να επιβαρύνεστε λειτουργικά με επιπλέον φύρα στις εγκαταστάσεις σας.
• Οι πάγκοι παραδίδονται με ενισχυμένου τύπου βιομηχανικό “ αμπαλάζ “ με ειδικές γωνίες και ενισχυμένο κυψελωτό χαρτόνι.
• Όλοι οι κωδικοί των πάγκων είναι ετοιμοπαράδοτοι σε 60cm( μονόκουρβοι), 64cm (δίκουρβοι), 90cm (δίκουρβοι), 120cm (δίκουρβοι).
• Όλοι οι κωδικοί των πλατών είναι ετοιμοπαράδοτοι στα χρώματα - σχέδια των πάγκων.
• Όλοι οι κωδικοί των φύλλων HPL ( φύλλα φορμάικας) είναι ετοιμοπαράδοτα στα χρώματα - σχέδια των πάγκων.
ΕΓΓΥΗΣΗ
• Δεσμευόμαστε να αντικαταστήσουμε αμέσως οποιοδήποτε κομμάτι πάγκου τυγχάνει να αποκλίνει των πιστοποιήσεων.

Πολιτική χρέωσης μεταφορικών
Οροι συνεργασίας:
• Εντός Αττικής χρέωση μεταφορικών: 25 €
•
‘Ολες οι τιμές είναι σε ευρώ και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και μεταφορικά.
•
Αυτός ο τιμοκατάλογος ισχύει από 15 / 10 / 19 και καταργεί κάθε προηγούμενο. Για παραγγελίες άνω των 400 € δε χρεώνονται μεταφορικά.
• Για την επαρχία τα προϊόντα παραδίδονται σε πρακτορείο που θα μας
•
Ο τιμοκατάλογος μπορεί να αλλάξει με απλή ειδοποίηση στην ιστοσελίδα μας.
υποδείξετε (εντός Αττικής).
•
Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.
Εκπτωτική πολιτική
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:
• Σε όλες τις τιμές του τιμοκαταλόγου ισχύει έκπτωση για τους επαγγελματίες
TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
GR 37 0172 1490 0051 4908 5924 674
( Για το ποσοστό εκπτώσεων δείτε στην ιστοσελίδα μας).
ALPHA BANK:
GR 18 0140 1780 1780 0200 2003 664
• Στις τιμές ΝΕΤΟ δε γίνεται καμία έκπτωση.

