
Кровельно – фасадный центр

г.Кривой Рог, ул Орджоникидзе, 63

Тел: (056) 462- 09-23, (067)606-77-33

01.02.2016 Курс грн./евро 29,50

         Найменування колір
од. 

вим.
ціна, евро ціна, грн.

Вентиляція та захист

Аероелемент гребня коричн., цегла шт. 6,93        204,44      

Заглушка гребня коричн., цегла, чорн шт. 0,83        24,49        

Вент.стрічка гребня 300 
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла м.п.
5,36        158,12      

Вент.стрічка гребня 320 
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла м.п.
5,36        158,12      

Вент.стрічка гребня 360
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла м.п.
7,25        213,88      

Вент.стрічка гребня 370 коричн., цегла м.п. 7,25        213,88      

Вентиляційна стрічка алюмінієва 
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла м.п.
5,74        169,33      

Гребінь звісу коричн., цегла, чорн шт. 0,96        28,32        

Гребінь звісу з вент.решітк коричн., цегла, чорн шт. 1,73        51,04        

Покрівельні аксесуари для керамічної черепиці

Гребінь звісу з вент.решітк коричн., цегла, чорн шт. 1,73        51,04        

Захисна стрічка звісу 100 коричн., цегла, чорн рул. 6,83        201,49      

Відведення води та герметизація

Розжолобок 
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла шт.
20,27      597,97      

Ущільнювач клин. 50 цегла, антрацит шт. 0,44        12,98        

Ущільнювач клин. 60 цегла, антрацит шт. 0,44        12,98        

Планка примикань NST
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла, чорн шт.
5,04        148,68      

Планка примикань ST
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла, чорн шт.
5,09        150,16      

Стрічка примикань ALU
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла м.п.
11,15      328,93      

Стрічка примикань свинец Olow
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла м.п.
19,16      565,22      

Капельник коричн., цегла, антрацит шт. 13,34      393,53      

Кріплення покрівельного покриття

Тримач гребеневого бруса тип А, Б оцинкована сталь шт. 0,72        21,24        

Клямра до конькової чер. Creaton, Roben, 

Tondah коричн., цегла шт.
0,23        6,79          

Клямра до конькової чер. UNI коричн., цегла шт. 0,35        10,33        

Клямра до обрізної чер. D-113 оцинкована сталь шт. 1,05        30,98        

Клямра до бокової чер. D-100, D-105 оцинкована сталь шт. 0,15        4,43          

Клямра до рядової чер. D-104, D-106, D-107
оцинкована сталь шт.

0,13        3,84          

Клямра U-образна D-102 оцинкована сталь шт. 0,09        2,66          Клямра U-образна D-102 оцинкована сталь шт. 0,09        2,66          

Клямра U-образна D-110 оцинкована сталь шт. 0,12        3,54          
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Покрівельні аксесуари для керамічної черепиці

Безпека і снігозатримання (позиції на замовлення)

Підніжка, (нов)
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла шт.
17,00      501,50      

Сходинка сажотруса 400, (нов)
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла шт.
17,00      501,50      

Лава сажотруса 800, (нов)
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла шт.
33,00      973,50      

Лава сажотруса 2000, (нов)
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла шт.
72,00      2 124,00   

Бугель кріплення сходинок/лави, (нов)
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла шт.
17,00      501,50      

Кріплення сходинок/лави к/ч, (нов)
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла шт.
14,50      427,75      

Кріплення сходинок/лави бобр/ч, (нов)
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла шт.
16,00      472,00      

Кріплення сходинок/лави настінне, (нов)
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла шт.
14,00      413,00      

Снігоріз тип А, (нов)
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла шт.
5,50        162,25      

Снігостримуюча решітка 1200, (нов)
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла шт.
17,30      510,35      

Снігостримуюча решітка 2000, (нов)
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла шт.
26,00      767,00      

Снігостримуюча решітка 3000, (нов)
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла шт.
34,00      1 003,00   

Затискач до снгозатрим. решіток, (нов)
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла шт.
1,80        53,10        

Кронштейн снігозатрим. решіток к/ч, (нов)
антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла шт.
10,50      309,75      

Кронштейн снігозатрим. решіток бобр/ч, 

(нов)

антрацит, коричн., 

темн.червон., цегла шт.
10,50      309,75      
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