
Cennik

Dla progu cenowego Detal, tylko grupy towarowe DESKI CZOŁOWE, KANTÓWKI DESKI PROSTOKĄTNE, KANTÓWKI KWADRATOWE, PIÓRO WPUST, PODŁOGI, TARAS, tylko towary ewidencjonowane

z dnia : 03.08.2022 godz. 08:26

Fabryka Desek Kaczmarczyk Jacek

Polna 1b, 59-307 Raszówka

NIP : 6921578398

Telefon : 666666181

WWW : skladdrewna.net

e-mail : c24pl@wp.pl

DESKI CZOŁOWE

Symbol 
towaru

Nazwa towaru Cena brutto

8,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   18 x 120    3.0 m     sosna       Polska   cena za szt. 26,70 zł

8,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   18 x 120    4.0 m     sosna       Polska   cena za szt. 35,60 zł

11,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   18 x 150            3m     sosna       Polska   cena za
szt.

35,70 zł

11,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   18 x 150            4m     sosna       Polska   cena za
szt.

47,60 zł

6,90zł / mb - suszone strugane czterostronnie   19 x 140          dł.3,60 m        świerk    cena za szt. 24,81 zł

9,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   19 x 173   ///    UWAGA CENA ZA MB    /// 9,90 zł

10,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   19 x 184     --dł.3,60 m--        świerk    cena za szt. 39,20 zł

16,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   20  x  200    4m     sosna       Polska   cena za szt. 67,60 zł

16,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   20  x  200    5m     sosna       Polska   cena za szt. 84,50 zł

8,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   22 x 100    3 m     sosna       Polska  cena za szt. 26,70 zł

8,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   22 x 100    4 m     sosna       Polska  cena za szt. 35,60 zł

8,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   22 x 100    5 m     sosna       Polska  cena za szt. 44,50 zł

10,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   22 x 120        3 m         sosna       Polska  cena za
szt.

32,70 zł

10,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   22 x 120        4 m         sosna       Polska  cena za
szt.

43,60 zł

10,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   22 x 120        5 m         sosna       Polska  cena za
szt.

54,50 zł

13,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   22 x 150    3 m     sosna       Polska  cena za szt. 41,70 zł

13,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   22 x 150    4 m     sosna       Polska  cena za szt. 55,60 zł

13,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   22 x 150    5 m     sosna       Polska  cena za szt. 69,50 zł

22,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   25 x 220    5,0 m     sosna       Polska  cena za szt. 114,50 zł

20,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   26 x 190         3,9 m          świerk       Polska  cena
za szt.

81,50 zł

20,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   26 x 190         4,8 m          świerk       Polska  cena
za szt.

100,32 zł

20,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   26 x 190         5,0 m          świerk       Polska  cena
za szt.

104,50 zł

20,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   26 x 190         5,1 m          świerk       Polska  cena
za szt.

106,59 zł

KANTÓWKI DESKI PROSTOKĄTNE

Symbol 
towaru

Nazwa towaru Cena brutto

4,99 zł / mb -  łata    impregnowana  4,0 m    40  x  60 19,96 zł

2,69 zł / mb - konkr  impregnowana  4,0 m    25  x  50 10,76 zł

92,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   100 x 200                          KVH       C24    5 m    
świerk

464,50 zł

1,82 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   18 x  47    Dł.0,88 m    Modrzew syberyjski     cena
za szt.    KOŃCÓWKI

1,60 zł

7,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   18 x 100    3m     sosna       Polska   cena za szt. 23,25 zł

7,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   18 x 100    4m     sosna       Polska   cena za szt. 31,60 zł

8,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   18 x 120    3.0 m     sosna       Polska   cena za szt. 26,70 zł

8,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   18 x 120    4.0 m     sosna       Polska   cena za szt. 35,60 zł

11,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   18 x 150            3m     sosna       Polska   cena za
szt.

35,70 zł

11,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   18 x 150            4m     sosna       Polska   cena za
szt.

47,60 zł

6,90zł / mb - suszone strugane czterostronnie   19 x 140          dł.3,60 m        świerk    cena za szt. 24,81 zł

9,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   19 x 173   ///    UWAGA CENA ZA MB    /// 9,90 zł

10,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   19 x 184     --dł.3,60 m--        świerk    cena za szt. 39,20 zł

4,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   19 x 42      6,0 m     cena za szt. 29,40 zł

16,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   20  x  200    4m     sosna       Polska   cena za szt. 67,60 zł

16,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   20  x  200    5m     sosna       Polska   cena za szt. 84,50 zł

8,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   22 x 100    3 m     sosna       Polska  cena za szt. 26,70 zł

8,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   22 x 100    4 m     sosna       Polska  cena za szt. 35,60 zł

8,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   22 x 100    5 m     sosna       Polska  cena za szt. 44,50 zł

10,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   22 x 120        3 m         sosna       Polska  cena za
szt.

32,70 zł

10,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   22 x 120        4 m         sosna       Polska  cena za
szt.

43,60 zł

10,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   22 x 120        5 m         sosna       Polska  cena za
szt.

54,50 zł

13,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   22 x 150    3 m     sosna       Polska  cena za szt. 41,70 zł

13,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   22 x 150    4 m     sosna       Polska  cena za szt. 55,60 zł

13,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   22 x 150    5 m     sosna       Polska  cena za szt. 69,50 zł

5,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   24 x 44           2,0 m         cena za szt. 11,80 zł

22,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   25 x 220    5,0 m     sosna       Polska  cena za szt. 114,50 zł

20,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   26 x 190         3,9 m          świerk       Polska  cena
za szt.

81,50 zł

20,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   26 x 190         4,8 m          świerk       Polska  cena
za szt.

100,32 zł

20,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   26 x 190         5,0 m          świerk       Polska  cena
za szt.

104,50 zł



20,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   26 x 190         5,1 m          świerk       Polska  cena
za szt.

106,59 zł

11,00 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   38 x  118     3,0 m        cena za szt.      KOŃCÓWKI 33,00 zł

cena za metr bieżący - suszone strugane czterostronnie   38 x 80  świerk  Estonia    UWAGA   CENA ZA MB 
!!!     KOŃCÓWKI

3,00 zł

10,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x  70     3,0 m      świerk    C24   Szwecja    cena
za szt.

32,70 zł

11,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x  70     3,6 m      świerk    C24   Szwecja    cena
za szt.

42,84 zł

10,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x  70     3,9 m      świerk    C24                  cena
za szt.

42,50 zł

10,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x  70     4,2 m      świerk    C24                  cena
za szt.

45,80 zł

11,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x  70     4,8 m      świerk    C24   Łotwa    cena
za szt.

57,10 zł

11,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x  70     5,4 m      świerk    C24   Szwecja    cena
za szt.

64,20 zł

19,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x  70   Modrzew syb.  3,0 m    cena za szt. 59,70 zł

14,90 m / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x  95           3,0 m      świerk    C24   Szwecja   
cena za szt.

44,70 zł

14,90 m / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x  95           3,6 m      świerk    C24   Łotwa    
cena za szt.

53,64 zł

14,90 m / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x  95           3,9 m      świerk    C24   Szwecja   
cena za szt.

58,11 zł

14,90 m / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x  95           4,5 m      świerk    C24   Szwecja   
cena za szt.

67,05 zł

14,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x  95           4,8 m      świerk    C24   --------   
cena za szt.

71,52 zł

14,90 m / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x  95           5,4 m      świerk    C24                
cena za szt.

80,46 zł

18,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 120     3,0 m     świerk    C24   Łotwa    cena
za szt.

56,70 zł

18,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 120     3,3 m     świerk    C24                  
cena za szt.

62,37 zł

18,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 120     3,6 m     świerk    C24   Szwecja    cena
za szt.

68,04 zł

18,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 120     3,9 m     świerk    C24   Szwecja    cena
za szt.

73,71 zł

18,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 120     4,2 m     świerk    C24   Szwecja    cena
za szt.

79,38 zł

18,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 120     5,1 m     świerk    C24   Szwecja    cena
za szt.

96,39 zł

18,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 120     5,4 m     świerk    C24   Szwecja    cena
za szt.

102,06 zł

18,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 120     6,0 m     świerk    C24   Szwecja    cena
za szt.

113,40 zł

22,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 145           3,3 m     świerk    C24   Szwecja   
cena za szt.

75,57 zł

22,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 145           3,6 m     świerk    C24   Szwecja   
cena za szt.

82,44 zł

22,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 145           3,9 m     świerk    C24   Szwecja   
cena za szt.

89,31 zł

22,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 145           4,2 m     świerk    C24   Szwecja   
cena za szt.

96,18 zł

22,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 145           4,8 m     świerk    C24   Szwecja   
cena za szt.

109,92 zł

22,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 145           5,4 m     świerk    C24   Szwecja 
cena za szt.

123,66 zł

22,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 145           6,0 m     świerk    C24   Łotwa   
cena za szt.

137,40 zł

22,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 145           7,0 m     świerk    C24      KVH   
cena za szt.

160,30 zł

25,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 170     3,6 m     świerk    C24   Szwecja    cena
za mb

93,24 zł

25,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 170     3,9 m     świerk    C24   Szwecja    cena
za mb

101,01 zł

25,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 170     4,5 m     świerk    C24   Szwecja    cena
za mb

116,55 zł

25,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 170     4,8 m     świerk    C24   Szwecja    cena
za mb

124,32 zł

25,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 170     5,4 m     świerk    C24   Szwecja    cena
za mb

139,86 zł

24,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 195           2,8 m     świerk    C24                   
cena za mb  kl.II

69,70 zł

29,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 195           4,5 m     świerk    C24   Szwecja   
cena za mb

134,55 zł

29,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 195           5,1 m     świerk    C24   Szwecja   
cena za mb

152,49 zł

29,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 195           5,4 m     świerk    C24   Szwecja   
cena za mb

161,46 zł

29,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   45 x 195           6,0 m     świerk    C24   Szwecja   
cena za mb

179,40 zł

19,00 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   58 x 155           5,4 m     świerk    C24   Szwecja   
cena za szt.       KOŃCÓWKI

102,60 zł

32,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   60 x 120            4,0 m             świerk    C24   
cena za szt.

131,60 zł

32,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   60 x 120            4,8 m             świerk    C24   
cena za szt.

157,90 zł

32,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   60 x 120            5,0 m                            C24   
cena za szt.

164,50 zł

32,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   60 x 120            5,1 m             świerk    C24   
cena za szt.

167,80 zł

32,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   60 x 120            6,0 m             świerk    C24   
cena za szt.

197,40 zł

32,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   60 x 120            8,0 m                            C24   
cena za szt.

263,20 zł

42,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   60 x 160    5,0 m       świerk    C24    cena za szt. 214,50 zł

42,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   60 x 160    8,0 m       świerk    C24    cena za szt. 343,20 zł

35,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   80 x 100        KVH       C24    5 m     świerk 179,50 zł

56,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   80 x 160            KVH          C24    5,0 m     sosna 284,50 zł

56,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   80 x 160            KVH          C24    8,0 m     sosna 455,20 zł

70,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   80 x 200        KVH       C24    5 m     świerk 354,50 zł

KANTÓWKI KWADRATOWE

Symbol 
towaru

Nazwa towaru Cena brutto

5,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   035 x  035         2,0 m     świerk 11,80 zł

9,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   040 x  060    4,0 m    świerk  cena za szt. 39,60 zł

9,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   040 x  060    5,0 m    świerk  cena za szt. 49,50 zł

7,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   045 x  045                2,4 m     świerk    C24 18,96 zł

7,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   045 x  045                3,6 m     świerk    C24 28,44 zł

7,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   045 x  045                3,9 m     świerk    C24 30,81 zł

7,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   045 x  045                4,0 m     świerk    C24 31,60 zł

7,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   045 x  045                4,5 m     świerk    C24 35,55 zł
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7,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   045 x  045                5,1 m     świerk    C24 40,29 zł

7,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   045 x  045                5,4 m     świerk    C24 42,66 zł

21,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   070 x 070   5,0 m     świerk    Polska           cena za
szt.

109,50 zł

21,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   070 x 070   5,4 m     świerk    Polska           cena za
szt.

118,26 zł

28,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   080 x 080        KVH       C24    5 m     świerk 144,50 zł

28,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   080 x 080        KVH       C24    5,1 m     świerk 147,40 zł

37,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   090 x 090   4,0 m     świerk    Polska                      
cena za szt.

151,60 zł

39,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   100 x 100                      C24    4.0 m     świerk 159,60 zł

39,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   100 x 100                      C24    5.0 m     świerk 199,50 zł

39,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   100 x 100                      C24    6.5 m     sosna 259,30 zł

39,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   100 x 100        KVH       C24    8.0 m     świerk 319,20 zł

69,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   120 x 120        KVH       C24    4 m     świerk 279,60 zł

59,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   120 x 120        KVH       C24    5 m     świerk 299,50 zł

59,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   120 x 120        KVH       C24    8 m     świerk 479,20 zł

59,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   120 x 120        KVH       C24    9 m     świerk 539,10 zł

85,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   140 x 140        KVH   BSH    C24    4 m     świerk 343,60 zł

85,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   140 x 140        KVH   BSH    C24    8 m     świerk 687,20 zł

85,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   140 x 140        KVH   BSH    C24    9 m     świerk 773,10 zł

99,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   160 x 160             KVH    BSH     C24     4 m     
świerk

399,90 zł

99,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   160 x 160             KVH    BSH     C24     5 m     
świerk

499,50 zł

99,90 zł / mb - suszone strugane czterostronnie   160 x 160             KVH    BSH     C24     8 m     
świerk

799,20 zł

PIÓRO WPUST

Symbol 
towaru

Nazwa towaru Cena brutto

cena za metr kwadr. Deski        8,0 x 116     1,92 m     sosna   luzem    KLASA. B 29,90 zł

cena za m2 Deski        9,0 x  96      kl. B    Folia     SOSNA    dł. 4,8 m 34,90 zł

cena za metr kwadr. Deski        9,0 x  96    2,5 m       luzem    KLASA. BC 29,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       12 x 121       3,9 m         kl. B         Łezka 39,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       12 x 121       4,5 m         kl. B         Łezka 39,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       12 x 121       FAZA      świerk   kl. BC       NATURAL     dł.6.0 m     (faze8) 39,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       12 x 121     5,1 m   / softline /  świerk   kl. B 39,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       12 x 121     6,0 m   / softline /  świerk   kl. B 39,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       12 x 121   kl.AB                softline             3,9m                foliowane 49,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       12 x 122        kl.B     3,3 m    Softline ( twardy )   luzem     Estonia 39,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       12 x 122        kl.B     5,1 m    Softline ( twardy )   luzem     Estonia 39,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       12 x 122        kl.B     5,7 m    Softline ( twardy )   luzem     Estonia 39,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       12 x 146    Sosna    kl.C     3,6 m       Łezka       Zakładka 39,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       14 x 121      3,3 m     kl.B   softline 46,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       14 x 121      3,6 m     kl.B   softline 46,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       14 x 121      3,9 m     kl.B   softline 46,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       14 x 121      4,2 m     kl.B   softline 46,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       14 x 121      4,5 m     kl.B   softline 46,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       14 x 121      4,8 m     kl.B   softline 46,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       14 x 121      5,1 m     kl.B   softline 46,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       14 x 121      5,4 m     kl.B   softline 46,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       14 x 121      5,7 m     kl.B   softline     49,90 zł/m2 49,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       14 x 121      6,0 m     kl.B   softline     49,90 zł/m2 49,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       14 x 121      kl.B+     świerk     // FAZA //     Raid.   dł.4,8 m 43,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       14 x 121      kl.B+     świerk     // FAZA //     Raid.   dł.5,4 m 43,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       14 x 121      kl.B+     świerk     // FAZA //     Raid.   dł.6,0 m 43,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       14 x 121     Sosna    dł. 3,6 m   KL.BC   Łezka   Zakładka 43,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       17 x 121        Softline      KL. ABC       SOSNA         dł. 2.0 m 43,90 zł

cena za m2 Deski       18 x 138       kl.BC       dł. 3,66 m      E C B    (faze38) 49,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       18 x 143      kl.BC     3,6 m     Łezka   zakładka     SZORSTKA 47,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       18 x 145 x 2,4 m      Kl. BC    Zakładka   DUO  Gładka  / 2,4 m /    UYS    (
391 311 45 )

49,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       18 x 145 x 3,0 m      Kl. BC    Zakładka   DUO  Gładka  / 3,0 m /    UYS    (
391 311 45 )

49,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       18 x 145 x 4,2 m      Kl. BC    Zakładka   DUO  Gładka  / 4,2 m /    UYS    (
391 311 45 )

49,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       18,5 x 140          kl.BC       4,88 m     E C B  ( 140 mm ) 60,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       19 x  96      dł. 4.0 m      Softline      KL. ABC       Swierk         44,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       19 x 121      Dł. 3,9 m                       kl.BC        " SOFTLINE "   Końcówki 39,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       19 x 121      Dł. 4,8 m                       kl.BC        " SOFTLINE "  Końcówki 39,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       19 x 121      Dł. 5,1 m                       kl.BC        " SOFTLINE "   Końcówki 39,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       19 x 121      Dł. 5,4 m                       kl.BC        " SOFTLINE "   Końcówki 39,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       19 x 146      KL.AB     softline      dł. 4 m     ( kl.C - 39,90zł ) -- ( kl.ABC -
49,90 zł  )    NOWA CENA

75,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       19 x 146   kl.BC  ( tylko 3,0 m )    zakładka     SZORSTKA    Puidukoda 59,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       19 x 146   kl.BC  ( tylko 3,9 m )    elewacja    gładka    Puidukoda 49,90 zł
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cena za metr kwadr. Deski       22 x 146   kl.BC   KSS  4,5m  szorstkie    świerk      Niemcy    KOŃCÓWKI 39,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       22 x 146   kl.BC   KSS  5,1m  szorstkie    świerk      Niemcy   KOŃCÓWKI 49,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       28 x 146   kl.B        BALE     świerk   6,0 m     KOŃCÓWKI 39,90 zł

cena za metr kwadr. Deski       29 x 146   kl.BC  (BC)   KSS 5,1m   świerk   wiązane  SZORSTKIE   Niemcy 69,90 zł

PODŁOGI

Symbol 
towaru

Nazwa towaru Cena brutto

cena za metr kwadr. Deski       15 x 118      kl.B  ( AB )       mikrofaza     sosna    dł.3,9m   foliowane    
Finlandia     (end)

59,90 zł

cena za metr kwadr. Podłoga  21 x 146         kl.B       3,0 m       Estonia    KOŃCÓWKI 29,90 zł

cena za metr kwadr. Podłoga  21 x 146         kl.B       4,2 m       Estonia   KOŃCÓWKI 29,90 zł

cena za metr kwadr. Podłoga  26,5 x 142   kl.C   1,8 m    Szwecja    Stigma 69,90 zł

cena za metr kwadr. Podłoga  26,5 x 190   kl.C   1,8 m    Szwecja    Stigma 69,90 zł

cena za metr kwadr. Podłoga  26,5 x 190   kl.C   3,3 m    Szwecja    Stigma 69,90 zł

cena za metr kwadr. Podłoga  26,5 x 190   kl.C   3,6 m    Szwecja    Stigma 69,90 zł

cena za metr kwadr. Podłoga  26,5 x 190   kl.C   3,9 m    Szwecja    Stigma 69,90 zł

cena za metr kwadr. Podłoga  26,5 x 190   kl.C   4,2 m    Szwecja    Stigma 69,90 zł

cena za metr kwadr. Podłoga  26,5 x 190   kl.C   4,5 m    Szwecja    Stigma 69,90 zł

cena za metr kwadr. Podłoga  26,5 x 190   kl.C   5,1 m    Szwecja    Stigma 69,90 zł

cena za metr kwadr. Podłoga  26,5 x 190   kl.C   5,4 m    Szwecja    Stigma 69,90 zł

cena za metr kwadr. Podłoga  28 x 146       Estonia     kl.B     4,80  m     świerk 84,90 zł

cena za metr kwadr. Podłoga  28 x 146       Estonia     kl.B     5,40  m     świerk 84,90 zł

cena za metr kwadr. Podłoga  28 x 146       Estonia     kl.B     6,00  m     świerk 84,90 zł

TARAS

Symbol 
towaru

Nazwa towaru Cena brutto

cena za metr kwadr. Taras         24  x  143   VEH    kl.AB          4,0m         syberyjski     modrzew 189,90 zł

cena za metr kwadr. Taras         24  x  143   VEH    kl.AB          5,1m         syberyjski     modrzew 189,90 zł

cena za metr kwadr. Taras         25  x  146   kl.AB    5,1m     syberyjski     modrzew   KOŃCÓWKI 149,90 zł

cena za metr kwadr. Taras         25  x  146   kl.B    2,4m     europejski     modrzew     luzem  ( kl. C 69,90zł
)

89,90 zł

cena za metr kwadr. Taras         27 x 145     KL.B    2,4  m       Sosna  ( kl.C - 49,90 zł / mkw ) 59,90 zł

cena za metr kwadr. Taras         27 x 145     KL.B    3,6  m       Sosna  ( kl.C - 49,90 zł / mkw ) 59,90 zł

cena za metr kwadr. Taras         27 x 145    Długość 2,0 i 4,0 m     SOSNA     KL.AB    ( kl.C - 52,40zł ) 66,90 zł

cena za metr kwadr. Taras         27 x 146    Dł. 4,0 m     KL.AB   ŚWIERK  SKANDYNAWSKI 89,90 zł

cena za metr kwadr. Taras         28  x  145   kl.AB    3,0m     europejski     modrzew     luzem      Polska 136,90 zł

cena za metr kwadr. Taras         28  x  145   kl.AB    3,6m     europejski     modrzew     luzem      Polska 136,90 zł

cena za metr kwadr. Taras         28  x  145   kl.AB    4,0m     europejski     modrzew     luzem      Polska 136,90 zł


