
Introwood Kft www.introwood.com Bambusz parketta árlista 2017.01-től!

Bambusz parketta  árlista 2017.01.01-t ől
Termékjellemz ők:

Gyártó: Moso International BV
Minősítés: Minden termék CE minősített
Környezetbarát: Mindegyik tömör szerkezetű bambusz padló CO2 semleges (elérhető LCA minősítéssel)
FSC: Opcionálisan FSC minősített kivitelben is rendelhető - formaldehid mentes ragasztóval gyártva
Rendelés: Rendelés leadása a david@fafutar.hu e-mailen keresztül. A parketták csak doboztételben rendelhetőek!

Szállítás csak rendelésre 2-3 héten belül a központi raktárból. Rendelés feltétele a 70% előleg befizetése.

Szállítás csak a termékenként megadott egységekben. 

Topbamboo (click-es rögzítéssel) Dynamic Collection

Natúr szín Karamel szín Mintázat Felület Méret (mm) élek kialakítása bruttó m2 ár
dobozméretek:

db /m2 /kg
Paletta méretek:
doboz /m2 /kg

bf-sw1151-L01 Vertikális minta lakkozott 960x128x10   mikrofózolt (4 old.) 13 208  12 pcs/1,475m2/ca.12kg 56 ctns/82,58m2/ca.675kg

bf-sw1151B-L01 Vertikális minta kefélt + lakkozott 960x128x10   mikrofózolt (4 old.) 13 614  12 pcs/1,475m2/ca.12kg 56 ctns/82,58m2/ca.675kg

bf-sw1151B-L02 Vertikális minta kefélt + lakkozott FEHÉR színben 960x128x10   mikrofózolt (4 old.) 14 021  12 pcs/1,475m2/ca.12kg 56 ctns/82,58m2/ca.675kg

bf-sw1151B-L05 Vertikális minta kefélt + lakkozott TAUPE színben 960x128x10   mikrofózolt (4 old.) 13 818  12 pcs/1,475m2/ca.12kg 56 ctns/82,58m2/ca.675kg

bf-sw1151B-L06 Vertikális minta kefélt + lakkozott COLONIAL színben 960x128x10   mikrofózolt (4 old.) 13 818  12 pcs/1,475m2/ca.12kg 56 ctns/82,58m2/ca.675kg

bf-sw1210-L01 bf-sw1260-L01 Fonott minta lakkozott 920x125x10 mikrofózolt (4 old.) 15 037 12 pcs/1,38m2/ca.13kg 56 ctns/77,28m2/ca.725kg

bf-sw1260A-L02 Fonott minta új antik lakk - fehér 920x125x10 mikrofózolt (4 old.) 16 662 12 pcs/1,38m2/ca.13kg 56 ctns/77,28m2/ca.725kg

bf-sw1260A-L08 Fonott minta új antik lakk - szürke 920x125x10 mikrofózolt (4 old.) 16 662 12 pcs/1,38m2/ca.13kg 56 ctns/77,28m2/ca.725kg

bf-sw1260B-L01 Fonott minta kefélt + lakkozott 920x125x10 mikrofózolt (4 old.) 15 443 12 pcs/1,38m2/ca.13kg 56 ctns/77,28m2/ca.725kg

bf-sw1260B-L02 Fonott minta kefélt, FEHÉR szín, Treffert lakk 80gr/m2 920x125x10 mikrofózolt (4 old.) 15 850 12 pcs/1,38m2/ca.13kg 56 ctns/77,28m2/ca.725kg

Fedőréteg: 2,5 mm szerkezet:     felületek:
Szerkezet: 3 rétegű: a középső réteg HDF, nyárfa hátoldallal

7634 Pécs, Rácvárosi út 15. Az árak bruttók, forintban értendők pécsi telephelyi átvétel esetén! 72/ 227-415, 70/ 338-9183

Szerkezet: 3 rétegű: a középső réteg HDF, nyárfa hátoldallal
Felület: UV álló matt lakk
Lerakás: úsztatott
Padlóf űtés: csak telibe ragasztva, a lerakási útmutató szerint

Purebamboo (tömör padló, csaphornyos) Dynamic Collection

Natúr szín Karamel szín Mintázat Felület Méret (mm) élek kialakítása bruttó m2 ár
dobozméretek:

db /m2 /kg
Paletta méretek:
doboz /m2 /kg

 bf-ds110 bf-ds160 Fonott minta lakkozott 915x96x12 mikrofózolt (4 old.) 16 866 24 pcs/2,108m2/ca.20kg 32 ctns/67,46m2/ca. 640kg

bf-la560 Vertikális minta kezeletlen 960x96x15 fózolatlan 17 475 24 pcs/2,212m2/ca.22kg 39 ctns/86,27m2/ca. 900kg

bf-la760 Horizont minta kezeletlen 960x96x15 fózolatlan 15 646 24 pcs/2,212m2/ca.22kg 39 ctns/86,27m2/ca. 900kg

bf-la610 bf-la660 Vertikális minta lakkozott (UV-álló)* 960x96x15 mikrofózolt (4 old.) 18 288 24 pcs/2,212m2/ca.22kg 39 ctns/86,27m2/ca. 900kg

bf-la810 bf-la860 Horizont minta lakkozott (UV-álló)* 960x96x15 mikrofózolt (4 old.) 18 491 24 pcs/2,212m2/ca.22kg 39 ctns/86,27m2/ca. 900kg

Fedőréteg: horizont: 5 mm/ vertikális: 6 mm/ fonott: 3 mm szerkezet: felületek:
Szerkezet: horizont: 3 rétegű, vertikális: 1 rétegű
Felület: * BONA UV álló matt lakk
Lerakás: telibe ragasztással / úsztatott
Padlóf űtés: csak telibe ragasztva, a lerakási útmutató szerint
Ápolás: BONA ápolószerrel 

7634 Pécs, Rácvárosi út 15. Az árak bruttók, forintban értendők pécsi telephelyi átvétel esetén! 72/ 227-415, 70/ 338-9183
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Bamboo Supreme (2-rétegű csaphornyos parketta padlófűtésre) Eternal  Collection

Natúr szín Karamel szín Mintázat Felület Méret (mm) élek kialakítása bruttó m2 ár
dobozméretek:

db /m2 /kg
Paletta méretek:
doboz /m2 /kg

bf-la451 Horizont minta kezeletlen 970x95x10 fózolatlan 16 256  36 pcs/3,317m2/ca.23kg 30 ctns/99,52m2/ca. 700kg

bf-la471 Vertikális minta kezeletlen 970x95x10 fózolatlan 16 256  36 pcs/3,317m2/ca.23kg 30 ctns/99,52m2/ca. 700kg

bf-la403 bf-la453 Horizont minta elő-olajozott* 970x95x10 fózolatlan 17 475  36 pcs/3,317m2/ca.23kg 30 ctns/99,52m2/ca. 700kg

bf-la423 bf-la473 Vertikális minta elő-olajozott* 970x95x10 fózolatlan 17 475  36 pcs/3,317m2/ca.23kg 30 ctns/99,52m2/ca. 700kg

bf-la409 bf-la459 Horizont minta lakkozott BONA 125gr/m2 970x95x10 fózolatlan 19 101  36 pcs/3,317m2/ca.23kg 30 ctns/99,52m2/ca. 700kg

bf-la429 bf-la479 Vertikális minta lakkozott BONA 125gr/m2 970x95x10 fózolatlan 19 101  36 pcs/3,317m2/ca.23kg 30 ctns/99,52m2/ca. 700kg

bf-dt403 bf-dt453 Fonott minta elő-olajozott 920x96x10 nano fózolt 19 507  24 pcs/2,120m2/ca.17kg 39 ctns/82,68m2/ca. 675kg

bf-dt409 bf-dt459 Fonott minta lakkozott ** 920x96x10 nano fózolt 21 133  24 pcs/2,120m2/ca.17kg 39 ctns/82,68m2/ca. 675kg

Fedőréteg: 3 mm szerkezet: felületek:
Szerkezet: 2 rétegű - 100% bambusz
Felület: * WOCA, levegőn szárított olajat. Újra kell olajozni a lerakás után.

** BONA Naturale 110gr/m2
Lerakás: telibe ragasztással
Padlóf űtés: csak telibe ragasztva, a lerakási útmutató szerint
Ápolás: WOCA és BONA ápolószerrel 

Bamboo Industriale (egyrétegű ipari parketta) Eternal  Collection

7634 Pécs, Rácvárosi út 15. Az árak bruttók, forintban értendők pécsi telephelyi átvétel esetén! 72/ 227-415, 70/ 338-9183

Natúr szín Karamel szín csokoládé szín mintázat Felület Méret (mm) élek kialakítása bruttó m2 ár
dobozméretek:

db /m2 /kg
Paletta méretek:
doboz /m2 /kg

bf-pr300 bf-pr350 Vertikális kezeletlen 280x140x10  fózolatlan 10 973 96 pcs/3,763m2/ca.26kg 32 ctns/120,42m2/ca.850kg

bf-pr100 bf-pr150 Vertikális kezeletlen 280x140x15  fózolatlan 14 834 60 pcs/2,352m2/ca.26kg 32 ctns/75,26m2/ca.850kg

bf-pr1000 bf-pr1050 Fonott kezeletlen 300x200x10   fózolatlan 16 459  32 pcs/1,92m2/ca.20kg 36 ctns/69,12m2/ca.750kg

bf-pr1060dc Fonott kezeletlen 300x200x10   fózolatlan 18 288 32 pcs/1,92m2/ca.20kg 36 ctns/69,12m2/ca.750kg

Fedőréteg: 10 és 15 mm * thermokezelt! szerkezet: felületek:
Szerkezet: bambusz lamellák ragasztószalaggal kötegelve
Felület: kezeletlen

Lerakás: telibe ragasztással
Padlófűtés: használható a lerakási útmutató szerint
Ápolás: Felületkezeléstől és felhasználástól függ

Bamboo Forest (a bambusz eredeti megjelenésével) Eternal  Collection

Cikkszám Mintázat Felület Méret (mm) élek kialakítása bruttó m2 ár
dobozméretek:

db /m2 /kg
Paletta méretek:
doboz /m2 /kg

bf-fbs400 A bambusz csomói (nóduszok) végigfutnak a teljes szélességen kezeletlen 1210x125x18 mikrofózolt (4 old.) 27 229 10 pcs/1,513m2/ca.24kg 40 ctns/60,50m2/ca.1000kg

Fedőréteg: Felső rész ~6 mm vastag szerkezet: felületek:
Szerkezet: 3 rétegű szerkezet, minden réteg tömör bambusz, csapornyos
Felület: Felületkezelés nem feltétlen szükséges
Lerakás: telibe ragasztással
Padlóf űtés: használható a lerakási útmutató szerint

Ápolás: Felületkezeléstől és felhasználástól függ

7634 Pécs, Rácvárosi út 15. Az árak bruttók, forintban értendők pécsi telephelyi átvétel esetén! 72/ 227-415, 70/ 338-9183
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Bamboo Elite (tömör bambusz csaphornyos hajópadló) Grand  Collection

Natúr szín Karamel szín Mintázat Felület Méret (mm) élek kialakítása bruttó m2 ár
dobozméretek:

db /m2 /kg
Paletta méretek:
doboz /m2 /kg

bf-la350 Horizont minta kezeletlen 1960x159x15 fózolatlan 18 694 8 pcs/2,493m2/ca.26kg 42 ctns/104,71m2/ca. 1100kg

bf-la370 Vertikális minta kezeletlen 1960x159x15 fózolatlan 19 507 8 pcs/2,493m2/ca.26kg 42 ctns/104,71m2/ca. 1100kg

bf-la301 bf-la351 Horizont minta lakkozott* 1960x159x15 mikro fózolt (4 old.) 19 507 8 pcs/2,493m2/ca.26kg 42 ctns/104,71m2/ca. 1100kg

bf-la321 bf-la371 Vertikális minta lakkozott* 1960x159x15 mikro fózolt (4 old.) 20 320 8 pcs/2,493m2/ca.26kg 42 ctns/104,71m2/ca. 1100kg

bf-dt301 bf-dt351 Fonott minta lakkozott** 1830x142x13 mikro fózolt (4 old.) 21 946  6 pcs/1,559m2/ca.16kg 50 ctns/77,96m2/ca. 800kg

bf-dt303 bf-dt353 Fonott minta elő-olajozott*** 1830x142x13 mikro fózolt (4 old.) 21 133  6 pcs/1,559m2/ca.16kg 50 ctns/77,96m2/ca. 800kg

bf-dt353s2 Fonott csíkos új elő-olajozott*** 1830x142x13 mikro fózolt (4 old.) 28 042  8 pcs/1,894m2/ca.20kg 40 ctns/75,76m2/ca. 800kg

Fedőréteg: 5 mm, fonott felületnél 3 mm szerkezet: felületek:
Szerkezet: 3 rétegű (középső keresztírányú) - 100% bambusz
Felület: *) BONA UV -álló lakk   **) BONA Naturale MATT UV-álló lakk

***) WOCA, levegőn szárított olaj. Újra kell olajozni a lerakás után.

Lerakás: telibe ragasztással
Padlófűtés: csak telibe ragasztva, a lerakási útmutató szerint
Ápolás: WOCA és BONA ápolószerrel 

Bamboo Solida (tömör fonott bambuszparketta - Click-es rögzítéssel) Grand  Collection

Natúr szín Karamel szín Mintázat Felület Méret (mm) élek kialakítása bruttó m2 ár
dobozméretek:

db /m2 /kg
Paletta méretek:
doboz /m2 /kg

bf-ds210 bf-ds260 Fonott minta lakkozott, kefélt - 80 g/m2 1850x137x14 mikro fózolt (4 old.) 19 101 6 pcs/1,521m2/ca.21kg 42 ctns/63,84m2/ca. 950kg

bf-ds261c-02 Fűrészelt minta lakkozott - fehér márvány 1850x135x14 mikro fózolt (4 old.) 21 539 6 pcs/1,4985m2/ca.21kg 42 ctns/62,94m2/ca. 900kg

7634 Pécs, Rácvárosi út 15. Az árak bruttók, forintban értendők pécsi telephelyi átvétel esetén! 72/ 227-415, 70/ 338-9183

bf-ds261c-02 Fűrészelt minta lakkozott - fehér márvány 1850x135x14 mikro fózolt (4 old.) 21 539 6 pcs/1,4985m2/ca.21kg 42 ctns/62,94m2/ca. 900kg

bf-ds261c-06 Fűrészelt minta lakkozott - topáz barna 1850x135x14 mikro fózolt (4 old.) 21 539 6 pcs/1,4985m2/ca.21kg 42 ctns/62,94m2/ca. 900kg

bf-ds261w-11 Dombornyomott minta lakkozott - gránit szürke 1830x135x14 mikro fózolt (4 old.) 21 539 6 pcs/1,482m2/ca.21kg 42 ctns/62,24m2/ca. 900kg

bf-ds261w-12 Dombornyomott minta lakkozott - quartz fehér 1830x135x14 mikro fózolt (4 old.) 21 539 6 pcs/1,482m2/ca.21kg 42 ctns/62,24m2/ca. 900kg

bf-ds261w-13 Dombornyomott minta lakkozott - Onyx beige 1830x135x14 mikro fózolt (4 old.) 21 539 6 pcs/1,482m2/ca.21kg 42 ctns/62,24m2/ca. 900kg

Fedőréteg: fonott felület ~ 3 mm szerkezet: felületek:
Szerkezet: 1 rétegű  - 100% bambusz
Lerakás: úsztatott, telibe ragasztás csak 2K PUR ragasztóval
Padlófűtés: csak telibe ragasztva, a lerakási útmutató szerint
Ápolás: MOSO ápolószeres szettel 

Bamboo Noble (többrétegű csaphornyos hajópadló) Grand  Collection

Natúr szín Karamel szín Mintázat Felület Méret (mm) élek kialakítása bruttó m2 ár
dobozméretek:

db /m2 /kg
Paletta méretek:
doboz /m2 /kg

bf-sw350 Horizont minta lakkozott 2200x190x15 fózolatlan 19 507 8 pcs/3,344m2/ca.26kg 36 ctns/120,38m2/ca.950kg

bf-sw450 Vertikális minta lakkozott 2200x190x15 fózolatlan 20 117 8 pcs/3,344m2/ca.26kg 36 ctns/120,38m2/ca.950kg

bf-sw351 Horizont minta elő-olajozott* 2200x190x15 fózolatlan 19 507 8 pcs/3,344m2/ca.26kg 36 ctns/120,38m2/ca.950kg

bf-sw451 Vertikális minta elő-olajozott* 2200x190x15 fózolatlan 20 117 8 pcs/3,344m2/ca.26kg 36 ctns/120,38m2/ca.950kg

Fedőréteg: 4 mm szerkezet: felületek:
Szerkezet: 3 rétegű (középső keresztírányú) - alsó rétegek fenyőből
Felület: * WOCA, levegőn szárított olaj. Újra kell olajozni a lerakás után.

Lerakás: telibe ragasztással / úsztatott
Padlófűtés: csak telibe ragasztva, a lerakási útmutató szerint
Ápolás: WOCA és BONA ápolószerrel Ápolás: WOCA és BONA ápolószerrel 

7634 Pécs, Rácvárosi út 15. Az árak bruttók, forintban értendők pécsi telephelyi átvétel esetén! 72/ 227-415, 70/ 338-9183
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Bamboo Noble - Click (többrétegű hajópadló click-es rögzítéssel) Grand  Collection

Natúr szín Karamel szín Mintázat Felület Méret (mm) élek kialakítása bruttó m2 ár
dobozméretek:

db /m2 /kg
Paletta méretek:
doboz /m2 /kg

bf-sw200 bf-sw250 Fonott minta lakkozott 1850x142x15 nano' fózolt 19 507 8 pcs/2,102m2/ca.25kg 49 ctns/102,98m2/ca.1200kg

bf-sw320 bf-sw370 Horizont minta lakkozott 2200x190x15  fózolatlan 20 320 8 pcs/3,344m2/ca.26kg 36 ctns/120,38m2/ca.950kg

bf-sw420 bf-sw470 Vertikális minta lakkozott 2200x190x15  fózolatlan 21 133 8 pcs/3,344m2/ca.26kg 36 ctns/120,38m2/ca.950kg

bf-sw321 bf-sw371 Horizont minta elő-olajozott* 2200x190x15  fózolatlan 20 320 8 pcs/3,344m2/ca.26kg 36 ctns/120,38m2/ca.950kg

bf-sw421 bf-sw471 Vertikális minta elő-olajozott* 2200x190x15  fózolatlan 21 133 8 pcs/3,344m2/ca.26kg 36 ctns/120,38m2/ca.950kg

Fedőréteg: 4 mm szerkezet: felületek:
Szerkezet: 3 rétegű (középső keresztírányú) - alsó rétegek fenyőből
Felület: * WOCA, levegőn szárított olaj. Újra kell olajozni a lerakás után.

Lerakás: telibe ragasztással / úsztatott
Padlófűtés: csak telibe ragasztva, a lerakási útmutató szerint
Ápolás: WOCA és BONA ápolószerrel 

Bamboo Plex (2 rétegű csaphornyos hajópadló ) Grand  Collection

Natúr szín Karamel szín Mintázat Felület Méret (mm) élek kialakítása bruttó m2 ár
dobozméretek:

db /m2 /kg
Paletta méretek:
doboz /m2 /kg

bf-dt803 bf-dt853 Fonott minta elő-olajozott* 1850x189x19  fózolt (2. old) 23 571 5 pcs/1,7485m2/ca.25kg 40 ctns/69,92m2/ca.1000kg

Fedőréteg: 4 mm, 2 mm-es fózolással szerkezet: felületek:
Szerkezet: 2 réteg: 4 mm-es bambusz fedőréteg + 15 mm multiplex hordozórész
Felület: * WOCA, levegőn szárított olaj. Újra kell olajozni a lerakás után.

Lerakás: telibe ragasztással / úsztatott

7634 Pécs, Rácvárosi út 15. Az árak bruttók, forintban értendők pécsi telephelyi átvétel esetén! 72/ 227-415, 70/ 338-9183

Lerakás: telibe ragasztással / úsztatott
Padlófűtés: csak telibe ragasztva, a lerakási útmutató szerint
Ápolás: WOCA és BONA ápolószerrel 

Lépcs őhöz élvéd ő elem Kiegészít ők

Natúr szín Karamel szín Mintázat Méret parketta megfele lője fedőréteg vastagsága Felület bruttó fm-ár

bn-fb100 FOREST 1200x80x25/18 bf-fbs400 6 mm kezeletlen 9 144
bn-pp310 bn-pp360 Horizont minta 2000x50x10/15 bf-la401 / la451 4 mm kezeletlen 4 674
bn-sp310 bn-sp360 Vertikális minta 2000x50x10/15 bf-la421 / la471 4 mm kezeletlen 4 267
bn-pp319 bn-pp369 Horizont minta 2000x50x10/15 bf-la409 / la459 4 mm lakkozott 4 877
bn-sp319 bn-sp369 Vertikális minta 2000x50x10/15 bf-la429 / la479 4 mm lakkozott 4 470
bn-pp300 bn-pp350 Horizont minta 2000x55x15/20 bf-la710 / la760 / la300/ la350 5 mm kezeletlen 5 080
bn-sp300 bn-sp350 Vertikális minta 2000x55x15/20 bf-la510 / bf-la560 6 mm kezeletlen 4 674
bn-pp309 bn-pp359 Horizont minta 2000x55x15/20 bf-la810 / la860/ la301 / la351  5 mm lakkozott 5 283
bn-sp309 bn-sp359 Vertikális minta 2000x55x15/20 bf-la610 / bf-la660 6 mm lakkozott 4 877
bn-sp320 bn-sp370 Vertikális minta 2000x55x15/20 bf-la320 / bf-la370 5 mm kezeletlen 4 674
bn-sp329 bn-sp379 Vertikális minta 2000x55x15/20 bf-la321 / bf-la371 5 mm lakkozott 4 877
bn-dt519 bn-dt569 Fonott minta 1830x55x13/18 bf-dt301 / bf-dt351 3 mm matt lakk 6 096
bn-dt319 bn-dt369 Fonott minta 1830x50x10/15 bf-dt409 / dt459 4 mm matt lakk 6 502
Rögzítés: telibe ragasztva az aljzathoz

Felhasználás: Befejező elem lépcső sarkánál

Csomagolás: szálanként

7634 Pécs, Rácvárosi út 15. Az árak bruttók, forintban értendők pécsi telephelyi átvétel esetén! 72/ 227-415, 70/ 338-9183
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Szegélylécek Kiegészít ők
Natúr szín Karamel szín Mintázat Felület Méret (mm) bruttó fm-ár

bs-dt100-L bs-dt150-L Fonott minta Matt lakk 1830x68x15 2 337
bs-dt150-L02    Fonott minta Matt lakk - FEHÉR 1830x68x15 2 540

bs-fb100 FOREST parkettához kezeletlen 1200x60x18 3 556
bs-h200 bs-h250 Vertikális minta kezeletlen 2000x50x15 1 524
bs-h300 bs-h350 Horizont minta kezeletlen 2000x50x15 1 321
bs-h200-L bs-h250-L Vertikális minta matt lakk 2000x50x15 1 829
bs-h200-L** bs-h250-L** Vertikális minta matt lakk - színes Topbamboo/Unibamboo 2000x50x15 2 337
bs-h300-L bs-h350-L Horizont minta matt lakk 2000x50x15 1 626
bs-p40-22-nsfl   s-p40-22-csfl Vertikális minta* lakkozott 2500x40x22 2 134
bs-p45-22-nsfl  bs-p45-22-csfl   Vertikális minta* lakkozott 2500x45x22 2 134
bs-p60-15-nsfl bs-p60-15-csfl  Vertikális minta* lakkozott 2500x60x15 2 134
*) furnérozott szegélyléc **) Színezett Topbamboo és Bamboo Noble parkettákhoz

Rögzítés: csavarozással a falhoz

Felhasználás: úsztatott és telibe ragasztott parkettákhoz egyaránt használható

Csomagolás: szálanként

Szegélycsík Kiegészít ők
Natúr szín Karamel szín Mintázat Felület Méret (mm) bruttó fm-ár

bs-f100 bs-f150 Horizont minta kezeletlen 2000x25x5 610
bs-f200 bs-f250 Horizont minta matt lakk 2000x25x5 813

bs-f150-** Horizont minta matt lakk, foltos 2000x25x5 1 016
bs-fdt201 bs-fdt251 Fonott minta matt lakk 1830x25x5 1 016
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bs-fdt201 bs-fdt251 Fonott minta matt lakk 1830x25x5 1 016
Rögzítés: padlóra rögzítve ragasztással, szegeléssel

Felhasználás: telibe ragasztott parkettákhoz 

Csomagolás: szálanként

Radiátorcs őhöz rozetta Kiegészít ők
Natúr szín Karamel szín bels ő átmérő Felület Méret (mm) bruttó db ár

br100-16 br150-16 16 mm lakkozott 50x50x18 2 235
br100-22 br150-22 22 mm lakkozott 55x55x20 2 235
Rögzítés: a két fél tiplivel összerögzítendő

Felhasználás: Radiátor csövek kiállásának eltakarása

Csomagolás: darabonként

Ütközőelem ajtóhoz Kiegészít ők
Natúr szín Karamel szín Felület Méret (mm) bruttó db ár

ds100 ds150 lakkozott D.34x32 2 032
Rögzítés: padlóra csavarva

Csomagolás: darabonként
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Introwood Kft www.introwood.com Bambusz parketta árlista 2017.01-től!

Rendelés: Rendelés leadása a sales@introwood.com e-mailen keresztül csak EU-s adószámmal rendelkező regisztrált ügyfeleinknek.

A Moso cég által kiállított számla alapján előre utalás, melynek beérkezte után ~3 nap múlva átvehető a rakat Hollandiában.

Szállítás csak közvetlen a holland raktárból, a termékenként megadott egységekben. 

Átlagos szállítási költség Hollandia - Magyarország között

EUR 320,- / 1 paletta      1100,-kg-ig

EUR 550,- / 2 paletta      2200,-kg-ig

EUR 700,- / 3 paletta      3300,-kg-ig

EUR 850,- / 4 paletta      4400,-kg-ig

EUR 990,- / 5 paletta      5500,-kg-ig

EUR 1150,-/6 paletta      6600,-kg-ig
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