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Bamboo X-treme kültéri burkolatok termékjellemz ői:

Mintázat: Szín: 

Bamboo X-treme teraszlapok:
Kód Fsc Felület Méret (mm) felületkezelés Ár:  Ft / m2 Ár : Ft / fm 1 szál: m2 / kg paletta: db / m2 / kg rende lés

bo-dtht170g - bordás / sima 1850x137x20 kezeletlen 23 355 3 200 0,253 / ca.5,5kg 192/48,66m2/ca. 1100kg
bo-dtht170g-fp igen bordás / sima 1850x137x20 kezeletlen 25 228 3 455 0,253 / ca.5,5kg 192/48,66m2/ca. 1100kg
bo-dtht171g - bordás / sima 1850x137x20 olajozott (gyári) 24 332 3 332 0,253 / ca.5 ,5kg 192/48,66m2/ca. 1100kg
bo-dtht171g-fp igen bordás / sima 1850x137x20 olajozott (gyári) 26 276 3 601 0,253 / ca.5,5kg 192/48,66m2/ca. 1100kg
bo-dtht181g - bordás / sima 1850x137x18 olajozott (gyári) 23 355 3 200  0,253 / ca.4,95kg 216/54,75m2/ca. 1100kg

A MOSO cég által kifejlesztett speciális thermokezeléssel és tömörítéssel előállított Bamboo X-treme környezetileg fenntartható 

alternatívát nyújt a kültéri trópusi fák felhasználóinak. Keménysége, mérettartása és élettartama szinte mindegyik trópusi fánál nagyobb, 

miközben előállítása kifejezetten gyorsan megújuló forrásból származik és ez a szempont a feldolgozás során is irányadó marad. A 

szabadalmaztatott hőkezelési eljárás eredményeképpen megfelel e legszigorúbb európai szabványoknak is, így felületkezelés nélkül 

lerakva is tartós marad csak felülete autentikus szürkévé válik. Évente olajjal kezelve klasszikus vörösbarna felületet kapunk.

sima  felület bordás felület olajjal kezelt vörösbarna 
felület

kezelés nélkül 18 
hónap múlva

kezelés nélkül 3 
hónap múlva
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bo-dtht181g - bordás / sima 1850x137x18 olajozott (gyári) 23 355 3 200  0,253 / ca.4,95kg 216/54,75m2/ca. 1100kg
 bo-dtht190g - bordás / sima 1850x155x20 kezeletlen 23 845 3 696  0,287 / ca.6,3kg 192/55,06m2/ca. 1200kg
bo-dtht191g - bordás / sima 1850x155x20 olajozott (gyári) 24 818 3 847  0,287 / ca.6,3kg 192/55,06m2/ca. 1200kg
Egyéb információ:

Felület és illesztés: A rövid oldalon minden szál csaphornyos illesztéssel rendelkezik . 

Egyik oldala bordázott, másik oldalal sima azonos felületi minőségben

Felületkezelés lerakáskor: Bütü oldal: viaszolni kell; felület: WOCA Decking olajjal kezelni

Rögzítés: Clip rendszerrel vagy csavarozással

Csomagolás / rendelési egység: Paletta / a bo-dtht171g kiemelt típus 20 m2-t ől szálanként.

Végprofil, alátétfa, falburkolati elem, gerenda:
Kód terméknév Felület Méret (mm) felületkezelés Ár:  Ft / m2 Ár: Ft / fm 1 szál / kg paletta: db / m2 / kg ren delés

bo-sb150 alépítményhez alátétfa sima 2440x70x40 kezeletlen 3 040 2,44 fm/ ca.7,5kg szálanként
bo-dtht162 Végzáró elem * bordás / sima 1850x137x20 kezeletlen 23 600 3 233 0,253 m2 / ca.5,5kg szálanként
bo-dtht500g falburkolati elem sima 1850x128(137)x20 kezeletlen 24 332 3 332 0,253 m2 / ca.5,5kg 192 / 48,66m2/ca. 1100kg
BO-DTHT2170 gerenda sima 2000 x 115 x 40 kezeletlen 5 235 2 fm / ca.11,0 kg 100 db /200 fm/ca. 1100kg
BO-DTHT2171 gerenda sima 2000 x 80 x 40 kezeletlen 3 581 2 fm / ca.7,7 kg 144 db /288 fm/ca. 1110kg
BO-DTHT2172 gerenda sima 2000 x 60 x 40 kezeletlen 2 711 2 fm / ca.5,76 kg 192 db /384 fm/ca. 1106kg
BO-DTHT2173 gerenda sima 2000 x 40 x 40 kezeletlen 1 842 2 fm / ca.3,85 kg 288 db / 576 fm/ca. 1110kg

Egyéb információ:
Végzáró elem * a hosszoldalon nem rendelkezik rögzítő horonnyal, de a rövid oldalon csaphornyos illesztésű

Egyik oldala bordázott, másik oldalal sima azonos felületi minőségben

Alátétfa: Mindkét végén 1/2-es lapolás előkészítve a hossztoldáshoz

Falburkolat rögzítése: Clip rendszerrel vagy csavarozással

Csomagolás / rendelési egység: szálanként, falburkolatnál paletta
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Kiegészít ők:
Kód terméknév Ár: Ft /db Ár: Ft / doboz csomagolás paletta: db / m2 / kg rendelés

clip-screwbx03 Rozsdamentes rögzítő clip + Rozsdamentes csavar 4,5x30mm Fekete     -   20 mm-es anyaghoz 15 326
clip-screwbx04  Rozsdamentes rögzítő clip + Rozsdamentes csavar 4,5x30mm Fekete     -   18 mm-es anyaghoz 15 326
wax-bx01 Viasz a bütü oldal bevonásához , kiszerelés: 250ml*                                                                        3 649
oil-woca011 WOCA Kültéri terasz olaj 'Teak' színben kiszerelés:  2.5 lit.**    24 332
cleaner-woca-01 WOCA Tisztító folyadék , kiszerelés: 2.5 lit.   12 163
broom-01 Szilícium karbid kézi súroló kefe 24 332
disk-01 Szilícium karbid tárcsa 16" 80 287

Kiadósság: * Viasz: kb. 400 bütü bevonásához elegendő

** Woca Kültéri terasz olaj   15m2 / Liter

Rendelés: Rendelés leadása a david@fafutar.hu e-mail címen, vagy a webshop-on keresztül

Szállítás közvetlen a holland raktárból, a kültéri deck-ből egy típus kivételével csak teljes paletta mennyiség rendelhető az alábbi szállítási költséggel. 

Palettás szállítási költség Budapestre:

EUR 320,- / 1 paletta      1100,-kg

1 DOBOZ = 90 db -kb. 4,5m2 lerakásához elegendő
Minden doboz tartalmaz egy csavarbehajtó bit-et.
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EUR 320,- / 1 paletta      1100,-kg

EUR 550,- / 2 paletta      2200,-kg

EUR 700,- / 3 paletta      3300,-kg

EUR 850,- / 4 paletta      4400,-kg

EUR 990,- / 5 paletta      5500,-kg

EUR 1150,-/6 paletta      6600,-kg
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