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Jedyna na rynku fuga stosowana „na sucho”. Szczególnie polecana do wąskich szczelin od 1 mm. Goto-
wa do użycia mieszanka do zasypywania szczelin pomiędzy kostkami brukowymi ze wszelkiego rodzaju 
materiałów. Twardnieje po odparowaniu wody.

• Jednokomponentowa
• Bardzo prosta w użyciu
• Samonaprawialna 
• Całkowicie ekologiczna

• Oparta na opatentowanym spoiwie 
naturalnym SOLID GREEN BINDER

• Trwale wypełnia nawet wąskie fugi 
od 1 mm

• Uniemożliwia wyrastanie chwastów 
i mchów

Kolor Opakowanie Cena netto
jednostkowa

Cena netto za 
opakowanie

naturalny worek 25 kg 7,00 PLN/kg 175,00 PLN

szary worek 25 kg 7,00 PLN/kg 175,00 PLN

bazalt worek 25 kg 7,00 PLN/kg 175,00 PLN

Opakowanie: worek 25 kg/paleta 1000 kg

Minimalna szerokość fugi 1 mm, głębokość fugi - pełna wysokość kostki/płyty.
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Jednokomponentowa, gotowa do użycia zaprawa do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia 
naturalnego, kostki betonowej, płyt betonowych, bruku klinkierowego na zewnątrz. Szczególnie polecana 
do tarasów, ścieżek ogrodowych i chodników przydomowych.

• Możliwość szlamowania wodą bez utraty wytrzymałości
• Przepuszczalna dla wody
• Zaprawa samozagęszczająca, bez konieczności ręcznego 

zagęszczania

• Możliwość pracy przy lekkim deszczu
• Nie pozostawia na powierzchni resztek żywicy

Minimalna szerokość fugi 3 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 8N/mm2, odporność na zgniatanie 
16 N/mm2.

Kolor Opakowanie Cena netto
jednostkowa

Cena netto za 
opakowanie

naturalny
wiadro 25 kg 16,00 PLN/kg 400,00 PLN

wiadro 12,5 kg 18,00 PLN/kg 225,00 PLN

wiadro 25 kg 16,00 PLN/kg 400,00 PLN

wiadro 12,5 kg 18,00 PLN/kg 225,00 PLN

wiadro 25 kg 16,00 PLN/kg 400,00 PLN

wiadro 12,5 kg 18,00 PLN/kg 225,00 PLN

Opakowanie zbiorcze paleta 600 kg (24 wiadra)

szary

bazalt

plus
vdw 840
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Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej, kostki klinkie-
rowej i płyt tarasowych. Szczególnie polecana do tarasów, ścieżek ogrodowych i przydomowych oraz 
podjazdów dla samochodów i miejsc parkingowych.

• Szybkie, korzystne i trwałe fugowanie
• Czysta powierzchnia kostki
• Przepuszczalna dla wody
• Samozagęszczająca

• Możliwość czyszczenia maszynami 
zmiatającymi

• Odporna na wykruszanie
• Odporna na mróz

• Długotrwale wypełnione fugi
• Zmniejsza ryzyko upadku
• Przyjazna dla środowiska

Kolor Opakowanie Cena netto
jednostkowa

Cena netto za 
opakowanie

naturalny wiadro 25 kg 15,88 PLN/kg 397,00 PLN

beżowy wiadro 25 kg 15,88 PLN/kg 397,00 PLN

szary wiadro 25 kg 16,16 PLN/kg 404,00 PLN

bazalt wiadro 25 kg 16,48 PLN/kg 412,00 PLN

Opakowanie: wiadro 25 kg/paleta 600 kg
Towar dostępny na zamówienie w ilości minimum 600 kg

vdw 800

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 5N/mm2, odporność na zgniatanie 
15 N/mm2.
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Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej i kostki klinkie-
rowej. Polecana do nawierzchni jezdnych w rejonie dróg i skrzyżowań o średnim obciążeniu ruchem.

• Możliwość pracy w czasie deszczu 
i w niskich temperaturach

• Nie wymaga przykrywania
• Czysta powierzchnia kostki
• Samozagęszczająca

• Odporna na mróz i sól drogową
• Odporna na wykruszanie
• Możliwość czyszczenia  maszynami 

zmiatającymi
• Długotrwałe wypełnienie fug

• Przepuszczalna dla wody
• Zmniejsza ryzyko upadku
• Przyjazna dla środowiska

Kolor Opakowanie Cena netto
jednostkowa

Cena netto za 
opakowanie

naturalny wiadro 25 kg 17,04 PLN/kg 426,00 PLN

szary wiadro 25 kg 17,28 PLN/kg 432,00 PLN

bazalt wiadro 25 kg 17,68 PLN/kg 442,00 PLN

Opakowanie: wiadro 25 kg/paleta 600 kg
Towar dostępny na zamówienie w ilości minimum 600 kg

vdw 850

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 10N/mm2, odporność na zgniatanie 
25 N/mm2.
Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.
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Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej i kostki klinkie-
rowej. Polecana do nawierzchni jezdnych o dużym obciążeniu ruchem w rejonie dróg, rond, skrzyżowań, 
placów manewrowych a także na obszarach zabudowy staromiejskiej.

• Możliwość pracy w czasie deszczu       
i w niskich temperaturach

• Nie wymaga przykrywania
• Szybki czas wiązania 
• Szybkie oddanie do ruchu

• Czysta powierzchnia kostki
• Samozagęszczająca
• Odporna na mróz i sól drogową
• Odporna na wykruszanie
• Możliwość czyszczenia maszynami 

zmiatającymi
• Długotrwałe wypełnienie fug
• Zmniejsza ryzyko upadku
• Przyjazna dla środowiska

Kolor Opakowanie Cena netto
jednostkowa

Cena netto za 
opakowanie

naturalny wiadro 25 kg 18,84 PLN/kg 471,00 PLN

szary wiadro 25 kg 19,12 PLN/kg 478,00 PLN

bazalt wiadro 25 kg 19,44 PLN/kg 486,00 PLN

Opakowanie: wiadro 25 kg/paleta 600 kg
Towar dostępny na zamówienie w ilości minimum 600 kg

vdw 855

Minimalna szerokość fugi 10 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 15N/mm2, odporność na zgniatanie 
45 N/mm2.
Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.
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Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej, kostki 
klinkierowej i płyt tarasowych. Szczególnie polecana do tarasów, ścieżek ogrodowych i przydomowych 
oraz podjazdów dla samochodów i miejsc parkingowych.

• Odporna na mróz i sól drogową
• Odporna na wykruszanie
• Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi

• Zmniejsza ryzyko upadku
• Wodoprzepuszczalna
• Samorozpływna

Opakowanie: zestaw 27 kg (25 kg kruszywo + 2 kg spoiwo)/paleta 40 zestawów = 1080 kg

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 5N/mm2, odporność na zgniatanie 
15 N/mm2.

Kolor Opakowanie Cena netto
jednostkowa

Cena netto za 
opakowanie

naturalny

zestaw 27 kg 9,35 PLN/kg 252,45 PLNszary

bazalt
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Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej, kostki 
klinkierowej. Polecana do nawierzchni jezdnych w rejonie dróg i skrzyżowań o średnim obciążeniu 
ruchem.

• Odporna na mróz i sól drogową
• Odporna na wykruszanie
• Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi

• Zmniejsza ryzyko upadku
• Samorozpływna

Opakowanie: zestaw 27,5 kg (25 kg kruszywa + 27,5 kg spoiwa)/paleta 35 zestawów = 962,50 kg

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 10N/mm2, odporność na zgniatanie 
25 N/mm2.
Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.

Kolor Opakowanie Cena netto
jednostkowa

Cena netto za 
opakowanie

naturalny zestaw 28 kg 11,90 PLN/kg 333,20 PLN
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Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej, kostki 
klinkierowej. Polecana do nawierzchni jezdnych o dużym obciążeniu ruchem w rejonie dróg, rond, 
skrzyżowań, placów manewrowych a także na obszarach zabudowy staromiejskiej.

• Odporna na mróz i sól drogową
• Odporna na wykruszanie

• Możliwość czyszczenia maszynami 
zmiatającymi

• Zmniejsza ryzyko upadku
• Samorozpływna

Opakowanie: zestaw 28 kg (25 kg kruszywa + 3 kg spoiwa)/paleta 35 zestaw = 980 kg

Minimalna szerokość fugi 10 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 15N/mm2, odporność na zgniatanie 
45 N/mm2.
Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.

Kolor Opakowanie Cena netto
jednostkowa

Cena netto za 
opakowanie

naturalny zestaw 29 kg 12,90 PLN/kg 374,10 PLN
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Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej, kostki 
klinkierowej i płyt tarasowych. Szczególnie polecana do tarasów, ścieżek ogrodowych i przydomowych 
oraz podjazdów dla samochodów i miejsc parkingowych.

• Odporna na mróz i sól drogową
• Odporna na wykruszanie
• Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi

• Zmniejsza ryzyko upadku
• Wodoprzepuszczalna

Opakowanie: zestaw 26,5 kg (25 kg kruszywo + 1,5 kg spoiwo)/paleta 40 zestawów = 1060 kg

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 7N/mm2, odporność na zgniatanie 
25 N/mm 2 .

Kolor Opakowanie Cena netto
jednostkowa

Cena netto za 
opakowanie

naturalny

zestaw 26,5 kg 7,35 PLN/kg 194,77 PLNszary

bazalt
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Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej, kostki 
klinkierowej. Polecana do nawierzchni jezdnych w rejonie dróg i skrzyżowań o średnim obciążeniu 
ruchem.

• Odporna na mróz i sól drogową
• Odporna na wykruszanie

• Możliwość czyszczenia maszynami zmiatającymi
• Zmniejsza ryzyko upadku

Opakowanie: zestaw 27,5 kg (25 kg kruszywo + 2,5 kg spoiwo)/paleta 35 zestawów = 962,50 kg

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 10N/mm2, odporność na zgniatanie 
40 N/mm 2.
Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.

Kolor Opakowanie Cena netto
jednostkowa

Cena netto za 
opakowanie

naturalny zestaw 27,5 kg 10,10 PLN/kg 277,75 PLN
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Do fugowania nawierzchni brukowych z kamienia naturalnego, kostki brukowej betonowej, kostki 
klinkierowej. Polecana do nawierzchni jezdnych o dużym obciążeniu ruchem w rejonie dróg, rond, 
skrzyżowań, placów manewrowych a także na obszarach zabudowy staromiejskiej.

• Odporna na mróz i sól drogową
• Odporna na wykruszanie

• Możliwość czyszczenia maszynami 
zmiatającymi

• Zmniejsza ryzyko upadku

Opakowanie: zestaw 28 kg (25 kg kruszywo + 3 kg spoiwo)/paleta 36 zestawów = 1008 kg

Minimalna szerokość fugi 10 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 15N/mm2, odporność na zgniatanie 
50 N/mm2.
Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.

Kolor Opakowanie Cena netto
jednostkowa

Cena netto za 
opakowanie

naturalny zestaw 28 kg 11,10 PLN/kg 310,80 PLN



Opakowanie: worek 25 kg/paleta 1200 kg

 

 nawierzchni brukowych 
z kamienia naturalnego, klinkieru i wyrobów betonowych. Możliwość stosowania na zewnątrz i wewnątrz 
budynków. Dla dużych obciążeń ruchem. Odporność na zgniatanie 60N/mm2.

• Wodoszczelna
• Odporna na mróz i sól drogową
• Możliwość szybkiego chodzenia i obciążania

• Niska zawartość chromu wg TGRS 613
• Przyjazna dla środowiska
• Do fug od 5 mm szerokości

Kolor Opakowanie Cena netto
jednostkowa

Cena netto za 
opakowanie

szary worek 25 kg 6,50 PLN/kg 162,50 PLN

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 9N/mm2, odporność na zgniatanie 
60 N/mm2.
Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.

Planol   Pflasterfugenmörtel®

Opakowanie: worek 25 kg/paleta 1200 kg

Szybkowiążąca, wysokomodyfikowana zaprawa cementowa z trasem do fugowania nawierzchni brukowych
z kamienia, klinkieru i wyrobów betonowych. Możliwość stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.
Dla średnich i dużych obciążeń ruchem. Odporność na zgniatanie 40N/mm2.

• Wodoszczelna
• Odporna na mróz i sól drogową
• Możliwość szybkiego chodzenia i obciążania

• Niska zawartość chromu wg TGRS 613
• Zawiera tras zmniejszający ryzyko wykwitów
• Do fug od 5 mm szerokości

Kolor Opakowanie Cena netto
jednostkowa

Cena netto za 
opakowanie

szary worek 25 kg 5,40 PLN/kg 135,00 PLN

Minimalna szerokość fugi 5 mm, minimalna głębokość fugi 30 mm, odporność na zginanie 7N/mm 2, odporność na zgniatanie 
40 N/mm2.
Dla ruchu ciężarowego zalecana głębokość fugowania 2/3 wysokości kostki.

Planol   240®
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o przygotowania podbudowy 
drenażowej pod płyty chodnikowe i kostkę brukową.

Odporność na zgniatanie 25N/mm2;
Mrozoodporność F150

• Eliminuje problem klawiszowania płyt chodnikowych
• Wysoko wodoprzepuszczalna
• Zmniejsza ryzyko wysadzenia nawierzchni
• Wysoce mrozoodporna
• Możliwość szybkiego obciążania

Opakowanie Cena netto
jednostkowa

Cena netto za 
opakowanie

worek 25 kg

Pakowanie: worek 25 kg/paleta 1200 kg

1,90 PLN/1kg 47,50 PLN/25kg

Zaprawa do podbudowy drenażowej

Zaprawa klejowa do zwiększenia  przyczepności płyt chodnikowych i kostki brukowej do podbudowy 
z zaprawy drenażowej.

• Doskonała przyczepność do wszelkich materiałów
• Wysoka mrozoodporność

• Wysoka odporność na rozciągnie
• Niska zawartość chromu wg TRGS 613

Kolor Opakowanie Cena netto
jednostkowa

Cena netto za 
opakowanie

szary worek 25 kg 8,00 PLN/kg 200,00 PLN

Opakowanie: worek 25 kg/paleta 1000 kg

14

Planol   DREN 25

MKH szlam szczepny

®



NAWIERZCHNIE WODOPRZEPUSZCZALNE

Całkowicie wodoprzepuszczalna nawierzchnia z mieszanin szlachetnych kruszyw sklejanych spoiwem 
syntetycznym.
Przeznaczona do wykonywania tarasów i ścieżek przydomowych na gruncie.
Możliwość stosowania jako fuga w bardzo szerokich szczelinach pomiędzy płytami betonowymi 
i kamiennymi.

Minimalna grubość warstwy 25 mm. Zużycie około 16kg/1m /1cm grubości warstwy2 .

Kolor Opakowanie Cena netto
jednostkowa

Cena netto za 
opakowanie

granit

zestaw
75 kg + 3 kg

259,00 PLN
zestaw 259,00 PLN

granit+bazalt

bazalt

piasek rzeczny

Opakowanie: zestaw 3 worki kruszywa po 25 kg + spoiwo 3 kg
Inne rodzaje kruszyw na zapytanie.

• Całkowicie wodoprzepuszczalna
• Odporna na warunki atmosferyczne
• Bezspoinowa 

• Nieograniczone możliwości aranżacji nawierzchni: różne 
kolory, wzory geometryczne, piktogramy, znaki drogowe, 

• Spełnia wymogi nawierzchni biologicznie czynnej 
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Preparat impregnujący do wszelkiego rodzaju nawierzchni z kamienia naturalnego, klinkieru, kostki beto-
nowej.

• Nadaje połysk
• Trwały efekt nawilżenia

• Zmniejsza nasiąkliwość
• Chroni przed porostami

vdw900 SteinGlanz Najtrwalszy na rynku efekt mokrej kostki. 

Kolor Opakowanie Cena netto
jednostkowa

Cena netto za 
opakowanie

jasny słomkowy
Butelka 1 L 95,00 PLN/litr 95,00 PLN

Butelka 2 L 93,00 PLN/litr 186,00 PLN
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Jednokomponentowy lakier do kostki brukowej, płyt betonowych i kamienia naturalnego.

• Odporny na UV

• Wysokowydajny

• Zabezpiecza przez wnikaniem wilgoci i zanieczyszczeń
• Tworzy cienką nabłyszczającą powłokę

Kolor Opakowanie Cena netto
jednostkowa

Cena netto za 
opakowanie

transparentny

Butelka 2 litr 49,00 PLN/litr 98,00 PLN

Butelka 5 litr 44,00 PLN/litr 220,00 PLN
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Specjalny środek impregnujący na bazie rozpuszczalników z dużą zawartością silanów i siloksanów
do kamienia naturalnego, wyrobów betonowych, klinkieru.
Posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Budowy Dróg i Mostów.

• Niewidoczny na powierzchni

• Bezbarwny

• Nie zmienia koloru i faktury nawierzchni

• Zmniejsza nasiąkliwość dzięki czemu chroni przed 
zabrudzeniem tłuszczami, kawą, winem, sokami

• 
przy fugowaniu płyt zaprawami

Kolor Opakowanie Cena netto
jednostkowa

Cena netto za 
opakowanie

transparentny

Kanister 10 L 39,00 PLN/litr 390,00 PLN

Butelka 2 L 45,00 PLN/litr 90,00 PLN



Opakowanie Cena netto
jednostkowa

Cena netto za 
opakowanie

fugownica 
gumowa szer. 40 
cm (bez trzonka)

1 szt. 19,90 PLN/szt. 19,90 PLN/szt.

Opakowanie Cena netto
jednostkowa

Cena netto za 
opakowanie

miotła z włosia
kokosowego
o długości 20 cm

1 szt. 8,00 PLN/szt. 8,00 PLN/szt.

Akcesoria
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Tarcze diamentowe RHODIUS
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RHODIUS LD410 Speed granit, beton zbrojony, beton
Segmenty kute - 17 mm wysokości!!! Ekstremalna żywotność.
Duża prędkość cięcia i żywotność dzięki spoiwu bez porów.
Bezpieczeństwo i brak wibracji dzięki wzmocnieniom bocznym.

230 x 17 x 2,8 x 22,23

350 x 17 x 3,0 x 20,0
350 x 17 x 3,0 x 25,4

400 x 17 x 3,2 x 20,0
400 x 17 x 3,2 x 25,4

Cena cennikowa

339,00 PLN

562,00 PLN
562,00 PLN

678,00 PLN
678,00 PLN

RHODIUS LD45 TOPLine beton zbrojony, beton, cegła
Segmenty kute - 11 mm wysokości.
Długa żywotność i prędkość cięcia dzięki spoiwu bez porów.
Ciecie na sucho i mokro.

350 x 11 x 3,0 x 20,0

350 x 11 x 3,0 x 25,4

400 x 11 x 3,2 x 20,0

400 x 11 x 3,2 x 25,4

Cena cennikowa

298,00 PLN

397,00 PLN

RHODIUS LD60 PROLine asfalt
Segmenty - 11 mm.
Duże bezpieczeństwo ze względu na segmenty z głęboką ochroną.
Cięcie na sucho i na mokro.

350 x 11 x 3,0 x 20,0

350 x 11 x 3,0 x 25,4

400 x 11 x 3,2 x 20,0

400 x 11 x 3,2 x 25,4

Cena cennikowa

327,00 PLN

383,00 PLN

RHODIUS LD40 PROLine beton, cegła
Niezawodna tarcza do wszechstronnych zastosowań.
Dobra żywotność i zdolność cięcia.

230 x 10 x 2,4 x 22,23

350 x 10 x 2,8 x 20,0
350 x 10 x 2,8 x 25,4

400 x 10 x 3,2 x 25,4

Cena cennikowa

99,00 PLN

168,00 PLN
168,00 PLN

339,00 PLN

LD410
SPEED
LD410
SPEED

LD45
TOPLine

LD40
PROLine

LD60
PROLine
LD60
PROLine

LD45
TOPLine

LD40
PROLine

Żywotność
Zdolność cięcia

Żywotność
Zdolność cięcia

Żywotność
Zdolność cięcia

Żywotność
Zdolność cięcia

Doradztwo techniczne w zakresie tarcz diamentowych RHODIUS
Sławomir Drozd, tel. 605 269 418, e-mail: s.drozd@grupa-fcf.pl



ul. Południowa 6, 59-225 Chojnów

tel. 662 24 10 24
biuro@fugidobruku.pl
www.fugidobruku.pl

Warunki dostawy:

Podane ceny dotyczą towaru w naszym zakładzie w Chojnowie (EXW). 

Dostawy kurierem DPD

Koszt dostawy kurierem DPD - 23 PLN/paczkę do 30 kg. Czas dostawy od 1 do 3 dni roboczych.
Wysyłki następują w dniu złożenia zamówienia jeśli zamówienie zostało złożone i potwierdzone przez nas do godziny 10.00. Jeśli potwierdzenie zamówienia
wymaga dokonania przedpłaty, wysyłka kurierem następuje w dniu złożenia zamówienia jeśli do godziny 10.00 zanotowaliśmy płatność.
Nie wysyłamy towaru za pobraniem. 
W przypadku wysyłek kurierskich realizujemy dostawy wyłącznie na podstawie własnych zleceń do firm kurierskich. 

Dostawy paletowe  RABEN/PEKAES

Koszt dostawy 1 palety jest kalkulowany indywidulanie w zależności od wagi oraz odległości. Czas dostawy 2-4 dni robocze.
Wysyłka następuje w dniu następnym po przyjęciu i potwierdzeniu zamówienia. Jeśli potwierdzenie zamówienia wymaga dokonania przedpłaty, wysyłka 
palety następuje w dniu następnym po zanotowaniu przez nas wpłaty.

Towar jest dostarczany wyłącznie na adres zamawiającego lub budowę prowadzoną przez zamawiającego gdzie odbiór towaru może być potwierdzony 
przez osobę reprezentującą zamawiającego.
Nie realizujemy dostaw do podmiotów, które nie są bezpośrednio zamawiającym towar.

Odbiór osobisty:

Odbiór osobisty możliwy jest w naszej fabryce w godzinach 9.00 - 16.00 w dni robocze.
Adres fabryki: ul. Fabryczna 7C, 59-225 Chojnów tel. 668 240 770
Odbioru można dokonać jedynie po potwierdzeniu przez nas zamówienia oraz potwierdzeniu gotowości towaru do odbioru.

Do cen podanych w cenniku i warunkach dostawy należy doliczyć podatek VAT 23%.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.
Przedstawione kolory mają charakter poglądowy.
Niniejszy cennik określa tylko podstawowe parametry przedstawionych produktów. W celu uzyskania pełnej wiedzy o produktach i ich 
zakresie zastosowań prosimy o zapoznanie się z kartami technicznymi znajdującymi się na naszej stronie internetowej lub prosimy
o kontakt z naszym działem technicznym.


