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    2549 профіль алюмінієвий     Кришка пластмасова 2575

        білий RAL 9016, L=6м, полім. покр. пог.м         біла 3,41 грн шт

    2575 А профіль алюмінієвий         сіра 3,01 грн шт

        білий RAL 9016, L=6м, PR 3014, полім. 

покр.

69,72 грн пог.м     Кришка пластмасова 2576, 2721

        срібло, L=6м, анодов. 69,71 грн пог.м         біла 3,01 грн шт

    2575 профіль алюмінієвий         сіра 3,01 грн шт

        білий RAL 9016, L=6м, полім. покр. 69,72 грн пог.м     Кришка пластмасова 2578

        срібло, L=6м, анодов. 65,95 грн пог.м         біла 3,41 грн шт

    2576 А профіль алюмінієвий         сіра 3,41 грн шт

        білий RAL 9016, L=6м, полім. покр. 73,20 грн пог.м     Кришка пластмасова 2580

        золото, L=6м, анодов.  65,53 грн пог.м         біла 3,56 грн шт

        срібло, L=6м, анодов. 64,19 грн пог.м         сіра 3,57 грн шт

        ст.бронза, L=6м, анодов. 61,11 грн пог.м     Кришка пластмасова 2629 (1819А)

    2576 профіль алюмінієвий         сіра 2,81 грн шт

        білий RAL 9016, L=6м, полім. покр. 70,25 грн пог.м     Кришка пластмасова 2633 (1819)

        золото, L=6м, анодов. 74,32 грн пог.м         біла 3,24 грн шт

        срібло, L=6м, анодов. 70,25 грн пог.м         сіра 3,24 грн шт

        ст.бронза, L=6м, анодов. 70,25 грн пог.м     Кришка пластмасова 2642

        хром, L=6м 70,25 грн пог.м         біла 3,60 грн шт

    2577 профіль алюмінієвий         сіра 1,03 грн шт

        білий RAL 9016, L=6м, полім. покр. 62,56 грн пог.м     Кришка пластмасова 3084

        срібло, L=6м, анодов. 62,56 грн пог.м         біла 2,71 грн шт

    2578 профіль алюмінієвий     Опори для ножек (2578) 17,50 грн шт

        білий RAL 9016, L=6м, полім. покр. 69,25 грн пог.м     Опори для ножек (2629) 48,86 грн шт

        срібло, L=6м, анодов. 69,25 грн пог.м     Опори для ножек АК-906 31,00 грн шт

        ст.бронза, L=6м, анодов. 69,25 грн пог.м     Петля  для скла в куток

        золото, L=6м, анодов. 69,25 грн пог.м         хром 143,53 грн пар

        хром, L=6м, анодов. 69,25 грн пог.м     Петля  для скла в куток (Турція)

    2579 профіль алюмінієвий         хром 91,41 грн пар

        білий RAL 9016, L=6м, полім. покр. 0,00 грн пог.м     Петля  для скла вітрин.на осі

        золото, L=6м, анодов. 64,75 грн пог.м         хром 31,05 грн пар

        срібло, L=6м, анодов. 66,82 грн пог.м     Петля 1425 (замок накладний одинарний) 91,41 грн шт

    2580 профіль алюмінієвий     Петля АК1516 (ком-т)

        білий RAL 9016, L=6м, полім. покр. 85,80 грн пог.м         срібло, ліва 66,10 грн пар

        срібло, L=6м, анодов. 85,80 грн пог.м         срібло, права 66,10 грн пар

    2629 профіль алюмінієвий     Петля витрин.+магнит отщелк.чорний АК-908 33,62 грн набі

р        білий RAL 9016, L=6м, полім. покр. 148,77 грн пог.м     Пітті металева  з гайкою  (Турц) 9,55 грн шт

        золото, L=6м, анодов. 149,92 грн пог.м     Пітті пластик

        срібло, L=4,5м, анодов. 148,77 грн пог.м         біла 4,61 грн шт

        хром, L=6м, анодов. 148,77 грн пог.м         сіра 4,61 грн шт

    2630 профіль алюмінієвий     Профіль скользящий ПВЦ-400

        срібло, L=6м, анодов. 80,81 грн пог.м         білий 26,20 грн пог.

м    2633 профіль алюмінієвий         сірий 26,20 грн пог.

м        білий RAL 9016, L=6м, полім. покр. 0,00 грн пог.м     Ручка д/скла

        золото, L=6м, анодов. 110,40 грн пог.м         хром 18,71 грн шт

        срібло, L=6м, анодов. 110,40 грн пог.м     Стик АК-907

    2642 профіль алюмінієвий         золото 81,84 грн шт

        срібло, L=6м, анодов. 73,25 грн пог.м         хром 99,65 грн шт

    2653 профіль алюмінієвий     Стик гвинтовий PR 3201 Болг. 13,58 грн шт

        білий RAL 9016, L=6м, полім. покр. 0,00 грн пог.м     Тройн.стик 2549

        срібло, L=6м, анодов. 107,02 грн пог.м         хром, 3105PR 81,09 грн шт

    2721 профіль алюмінієвий     Тройн.стик 2577

        білий RAL 9016, L=6м, полім. покр. 70,25 грн пог.м         хром, 3101PR 69,38 грн шт

        золото, L=6м, анодов. 70,25 грн пог.м     Тройн.стик 2578 з гвинтом і гайкою (903)

        срібло, L=6м, анодов. 70,25 грн пог.м         золото 73,65 грн шт

        ст.бронза, L=6м, анодов. 70,25 грн пог.м         хром 33,48 грн шт

    3084 (135 град) профіль алюмінієвий     Тройн.стик 2579

        білий RAL 9016, L=6м, полім. покр. 70,98 грн пог.м         хром 51,66 грн шт

        золото, L=6м, анодов. 69,26 грн пог.м     Тройн.стик 2580

        срібло, L=6м, анодов. 70,98 грн пог.м         білий 83,38 грн шт

    3085 (120 град) профіль алюмінієвий         хром, АК 904 88,27 грн шт

        білий RAL9016, L=6м, полім. покр. 87,32 грн пог.м     Тройн.стик 2603

        срібло, L=6м, анодов. 87,35 грн пог.м         хром, 3108PR 46,87 грн шт

    Заглушка ПВЦ-410/1     Тройн.стик АК 903 А 135 з гвинтом і гайкою 

(Укр)        біла 7,98 грн пог.м         хром 62,48 грн шт

        сіра 8,22 грн пог.м     Тройн.стик АК 903 В  120 зовн.

    Замок  накладний д/скла одинарний 91,41 грн шт         хром 34,91 грн шт

    Замок  подвійний накладний д/скла (АК 

923/С)

107,69 грн шт     Ущільнювач 01

    Замок вітринний 2 гвинта (AK 917) 49,43 грн шт         без кольору 9,05 грн пог.

м    Колесико АК905 41,22 грн шт         сірий 9,05 грн пог.

м
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