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Link do produktu: https://www.sklep-sztukateria.pl/zwornik-zw-04-p-267.html

Zwornik
ZW_04
Cena brutto

15,00 zł

Cena netto

12,20 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

ZW_04

Producent

BestDekor

Opis produktu
Zwornik elewacyjny

montowany najczęściej jako górne zwieńczenie okna i drzwi , jest w stanie zapewnić niezwykłą dekorację elewacji nadając jej
indywidualny charakter. Zworniki najlepiej montować w połączeniu z listwą okienną i gzymsem nad okno.
Nasza sztukateria elewacyjna wykonana jest z wysokiej jakości styropianu EPS-200. Warstwa zewnętrzna dekoracji jest
dwukrotnie pokryta masą na bazie wodnej żywicy akrylowej oraz wypełniaczy, co sprawia że profile są odporne na zmienne
warunki atmosferyczne. Powłoka nadaje się do malowania farbami silikonowymi.
Cena dotyczy 1 szt. zwornika.
- Wszystkie elementy sztukaterii wykonujemy w dowolnym wymiarze przekroju.
- Wykonujemy również indywidualne projekty w tej samej cenie.
- Jako producent mamy najniższe ceny na rynku oraz transport gratis.
- Lekkie i łatwe w montażu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 140mm x 120mm x 60mm , 160mm x 140mm x 60mm , 180mm x 140mm x 80mm , 220mm x 170mm x 80mm

Zamów próbki !
Jeżeli chcesz mieć pewność co do najwyższej jakości naszych produktów, możesz
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zamówić próbki. W skład paczki z próbkami wchodzi od 1 do 4 różnych modeli lub
rozmiarów.
Cena jaka zostaje naliczona w trakcie realizacji paczki z próbkami to 25 zł (płatne przy
odbiorze) na pokrycie kosztów związanych z wysyłką.
Aby zamówić próbki wystarczy kliknąć tutaj, zostaniesz przekierowany do formularza
kontaktowego. Następnie wypełnić pole imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail a w
treści wiadomości wpisać adres na jaki mamy wysłać próbki oraz modele i rozmiary
wybranych wzorów. Np. LW_01 120mm x 35mm, GN_03 100mm x 60mm itp. Nie
wykonujemy próbek z kategorii: wspornik, zwornik, bonie, głowice, rdzenie, bazy i
kroksztyny.
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