
szükséglet: 2,44 db/m2 szükséglet: 2,63 db/fm szükséglet: 0,88 db/fm szükséglet: igény szerint
csomagolás: 360 db/raklap csomagolás: 16 db/doboz csomagolás: 6 db/doboz csomagolás: 4 db/doboz

nettó ár (Ft/db) bruttó ár (Ft/db) nettó ár (Ft/db) bruttó ár (Ft/db) nettó ár (Ft/db) bruttó ár (Ft/db) nettó ár (Ft/db) bruttó ár (Ft/db)

2000 2540 1700 2159 4900 6223 4700 5969

szükséglet: igény szerint szükséglet: igény szerint szükséglet: igény szerint szükséglet: 2,71 db/fm
csomagolás: 2 db/doboz csomagolás: 2 db/doboz csomagolás: 2 db/doboz csomagolás: 12 db/doboz

nettó ár (Ft/db) bruttó ár (Ft/db) nettó ár (Ft/db) bruttó ár (Ft/db) nettó ár (Ft/db) bruttó ár (Ft/db) nettó ár (Ft/db) bruttó ár (Ft/db)

1100 1397 11000 13970 11000 13970 2600 3302

szükséglet: 0,9 db/fm szükséglet: 0,9 db/fm szükséglet: 0,87 db/fm szükséglet: 0,83 db/fm
csomagolás: 10 db/doboz csomagolás: 10 db/doboz csomagolás: 6 db/doboz csomagolás: 10 db/doboz

nettó ár (Ft/db) bruttó ár (Ft/db) nettó ár (Ft/db) bruttó ár (Ft/db) nettó ár (Ft/db) bruttó ár (Ft/db) nettó ár (Ft/db) bruttó ár (Ft/db)

2500 3175 3000 3810 3700 4699 2200 2794

szükséglet: igény szerint szükséglet: igény szerint szükséglet: igény szerint szükséglet: igény szerint

csomagolás: 10 db/doboz csomagolás: 1 db/doboz csomagolás: 2 db/doboz csomagolás: 6 db/doboz

nettó ár (Ft/db) bruttó ár (Ft/db) nettó ár (Ft/db) bruttó ár (Ft/db) nettó ár (Ft/db) bruttó ár (Ft/db) nettó ár (Ft/db) bruttó ár (Ft/db)

2800 3556 17300 21971 19000 24130 12000 15240

szükséglet: igény szerint szükséglet: igény szerint szükséglet: igény szerint szükséglet: igény szerint
csomagolás: 1 db/doboz csomagolás: 1 db/doboz csomagolás: 1 db/doboz csomagolás: 5 db/doboz

nettó ár (Ft/db) bruttó ár (Ft/db) nettó ár (Ft/db) bruttó ár (Ft/db) nettó ár (Ft/db) bruttó ár (Ft/db) nettó ár (Ft/db) bruttó ár (Ft/db)

21800 27686 25900 32893 20600 26162 6100 7747

szükséglet: igény szerint szükséglet: 10 db/m2 szükséglet: 10 db/m2
csomagolás: 1 szett/doboz csomagolás: 500 db/doboz csomagolás: 600 db/doboz

nettó ár (Ft/doboz) bruttó ár (Ft/doboz) nettó ár (Ft/doboz) bruttó ár (Ft/doboz) nettó ár (Ft/doboz) bruttó ár (Ft/doboz)

3400 4318 15200 19304 5000 6350

Az Ön Isola Powertekk kereskedője:

POWERTEKK NORDIC ÁRJEGYZÉK 2017.02

Kezdőkúp

Szegélycserép jobb/bal

Beszellőző ereszelem

Tetőszellőző 75 cm2

Alapelem Kúpcserép 3 tagos kúpcserép

Kúpvég elem Elosztó kúp 10-30° Elosztó kúp 30-50°

Oromszegély jobb/bal

Pwt. szeg 3,0 x 50 mm Színek:                                                                                

téglavörös, rusztkus vörös, barna, 

zöld, struktúrszürke és fekete                                                                     

Gyártó:                                                                             

Isola A/S Prestemoen 9,              N-

3946 Porsgrunn, Norvégia                                          

Érvényes:                                                                      

2017. augusztus 7-től!                                        

Importőr:                                                             

Tetőcentrum Magyarország Kft.  

9028 Győr, Külső Veszprémi u. 17.                                                                      

www.tetocentrum.hu

Falszegély jobb/bal Vápalelem

Síklemez 1250x450 mm Antennakivezető 60 mm Solarkivezető 67 mm

Isoflex P 1250x300 mmStrangszellőző 10-50° Helyiségszellőző 10-50°

Javító készlet Pwt. csavar 5,0 x 35 mm

Füstgázkivezető 75-135 mm


