Решения за комини

Цени на коминни ситеми на Винербергер - франко завод Луковит
Валидни от 01.04.2022 година
Коминна система Универсал 18,45, 7
(диаметър 18 см и ъгъл на включване 45 градуса,
комплект за първите 7 м)
Комплект, съдържащ всички необходими елементи за
първите седем метра на комина

Дължина в м.

Диаметър на тръбата

Ъгъл на включване

Тегло за палет в кг.

за 1 палет (7 м)

7

18

45о

840

1446.00

Размери в mm /L x B x H/ 360 x 360 x 7000
Коминна система Универсал 20,90, 7
(диаметър 20 см и ъгъл на включване 90 градуса,
комплект за първите 7 м)
Комплект, съдържащ всички необходими елементи за
първите седем метра на комина

Дължина в м.

Диаметър на тръбата

Ъгъл на включване

Тегло за палет в кг.

за 1 палет (7 м)

7

20

90о

840

1446.00

Технически характеристики

Технически характеристики

Цена* /в лева без ДДС/

Размери в mm /L x B x H/ 360 x 360 x 7000
Коминна система Универсал 20,45, 7
(диаметър 20 см и ъгъл на включване 45 градуса,
комплект за първите 7 м)
Комплект, съдържащ всички необходими елементи за
първите седем метра на комина

Дължина в м.

Диаметър на тръбата

Ъгъл на включване

Тегло за палет в кг.

за 1 палет (7 м)

7

20

45о

840

1446.00

Размери в mm /L x B x H/ 360 x 360 x 7000
Допълнителен линеен метър за коминна система
Универсал 18
Комплект, съдържащ необходимите бетонни тела,
минерална вата и керамични тръби за 1 линеен метър

Дължина в м.

Технически характеристики

Технически характеристики
Диаметър на тръбата
Ъгъл на включване

1

Размери в mm /L x B x H/ 360 x 360 x 1000
Допълнителен линеен метър за коминна система
Универсал 20

Дължина в м.

Комплект, съдържащ необходимите бетонни тела,
минерална вата и керамични тръби за 1 линеен метър

18

-

Технически характеристики
Диаметър на тръбата
Ъгъл на включване

1

20

Размери в mm /L x B x H/ 360 x 360 x 1000
* цената не включва транспортните разходи до място, различно от производствената площадка на керамичния завод в гр. Луковит.
1. Коминните системи на Винербергер се продават върху дървени палета. Цената на палетите е включена в цената на комплекта.
2. Възможно е при визуалното възпроизвеждане на продуктите да са възникнали отклонения в цвета на всеки от тях.
3. Винербергер ЕООД не носи отговорност, ако при изготвянето и/или отпечатването на настоящата брошура са допуснати грешки в печата и/или съдържанието.
4. Винербергер ЕООД си запазва правото да поправя и изменя съдържанието на настоящата брошура по всяко време.
Винербергер ЕООД
гр. София 1172, ул. Св. П. Зографски 4, БС 2, ет. 2, офис 1
Т: 02/ 8066 720, 8066 777; Ф: 02/ 8066 721
www.wienerberger.bg

Цена* /в лева без ДДС/

Дата на последна актуализация: 17.5.2022 г.

-

Цена* /в лева без ДДС/

Тегло за 1 л.м. в кг.
128

Тегло за 1 л.м. в кг.
128

Цена* /в лева без ДДС/
за 1 л.м.
139
Цена* /в лева без ДДС/
за 1 л.м.
139

