
PROMATECT - H

Orientační ceník 2019 KOMITECH spol. s r.o.
Platný od 1.1.2019 Na Blatech 825, Pacov 395 01

fax: 226015012

e-mail: info@komitech.cz

PROMATECT - H je izolační a konstrukční deska na bázi kalciumsilikátu, bez azbestu. Dobře
zpracovatelné desky velkého formátu pro mechanicky pevné samonosné konstrukce,

Popis materiálu zejména pro tepelné izolace, sušící techniku, vlhké prostory, klimatizační a větrací
rozvody, tepelnou a zvukovou ochranu. Materiál je vyroben speciální cementářskou 
technologií na silikátové bázi, obsahuje pouze minerální látky.

Klasifikační teploty 400°C
Objemová hmotnost 900 kg/m3

Oblast použití Sušárny, průmyslové pece, průmyslové rozvody, mokré a vlhké prostory
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TLOUŠŤKA FORMÁT (mm) BALENÍ CENA / ks CENA / mj
m2

2500 x 1250 65 ks / paleta 1 874 Kč 600 Kč
2500 x 1250 50 ks / paleta 2 500 Kč 800 Kč

40 ks / paleta 3 125 Kč 1 000 Kč
30 ks / paleta 4 173 Kč 1 335 Kč

2500 x 1250 25 ks / paleta 4 688 Kč 1 500 Kč
2500 x 1250 20 ks / paleta 6 250 Kč 2 000 Kč
2500 x 1250 15 ks / paleta 7 812 Kč 2 500 Kč

žlutě označená políčka jsou rozměry, které máme skladem

Dodání Dodávají se jednotlivé desky

Formáty Speciální formáty a přířezy na vyžádání.

Jsou uvedeny bez DPH, platné fca sklad KOMITECH spol. s r.o. Za škody způsobené při
přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce (zákazník)

Na paletách, které nejsou fakturovány a jsou nevratné. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti,
nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíží kupujícího, stejně ja případné 
náklady na zpětné zaslání těchto zapůjčených obalů

Ceny

Dále platí výhradně naše dodací a platební podmínky  !!!

Balení


