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АРХІТЕКТУРНИЙ БЕТОН

Плити колір - ціна

Ціна за м²:          
37 €                 

Ціна за шт : 
7,2 €   

Ціна за м²:          
59 €                 

Ціна за шт : 
21,3 €   

Ціна за м²:          
57 €                 

Ціна за шт : 
28,4 €   

Ціна за м²:          
58 €                 

Ціна за шт : 
28,7 €   

Ціна за м²:          
58 €                 

Ціна за шт : 
28,7 €  

Ціна за м²:          
52 €                 

Ціна за шт : 
26,0 €   

Ціна за м²:          
60 €                 

Ціна за шт : 
21,6 €   

Ціна за м²:          
60 €                 

Ціна за шт : 
21,6 €   

Ціна за м²:          
54 €                 

Ціна за шт : 
19,5 €   

Ціна за м²:          
38 €                 

Ціна за шт : 
7,3 €   

Ціна за м²:          
38 €                 

Ціна за шт : 
7,3 €   

антрацит

антрацит

антрацит

чорний

чорний

чорний

кортен

кортен

кортен

стандартні          
кольори

стандартні          
кольори

стандартні          
кольори

*

*

*

К-сть штук на палеті:  128 шт.                      
К-сть м²/кг в палеті: 23,4 м²/576кг 

К-сть штук на палеті:  64 шт.                      
К-сть м²/кг в палеті: 23,4 м²/553кг 

К-сть штук на палеті:  32 шт.                      
К-сть м²/кг в палеті: 15,84 м²/320кг 

код В8 

код В8 

код В8 

код В15 

код В15 

код В15 

код С1

код С1

код С1

INDUSTRIAL

Ціна за м²:          
35 €                 

Ціна за шт : 
6,3 €   

*
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АРХІТЕКТУРНИЙ БЕТОН

Плити колір - ціна

Ціна за м²:          
57 €                 

Ціна за шт : 
28,4 €   

Ціна за м²:          
59 €                 

Ціна за шт : 
42,6 €   

Ціна за м²:          
63 €                 

Ціна за шт : 
56,3 €   

Ціна за м²:          
64 €                 

Ціна за шт : 
57,2 €   

Ціна за м²:          
64 €                 

Ціна за шт : 
57,2 €  

Ціна за м²:          
58 €                 

Ціна за шт : 
52,0 €   

Ціна за м²:          
59 €                 

Ціна за шт : 
43,3 €   

Ціна за м²:          
59 €                 

Ціна за шт : 
43,3 €   

Ціна за м²:          
54 €                 

Ціна за шт : 
39,1 €   

Ціна за м²:          
58 €                 

Ціна за шт : 
28,9 €   

Ціна за м²:          
58 €                 

Ціна за шт : 
28,9 €   

антрацит

антрацит

антрацит

чорний

чорний

чорний

кортен

кортен

кортен

стандартні          
кольори
*

*

*

стандартні          
кольори

стандартні          
кольори

*

К-сть штук на палеті:  32 шт.                      
К-сть м²/кг в палеті:   16 м²/352кг 

К-сть штук на палеті:  32 шт.                      
К-сть м²/кг в палеті: 23,04 м²/768кг 

К-сть штук на палеті:  26 шт.                      
К-сть м²/кг в палеті: 23,4 м²/702кг 

код В8 

код В8 

код В8 

код В15 

код В15 

код В15 

код С1

код С1

код С1

INDUSTRIAL

Ціна за м²:          
52 €                 

Ціна за шт :    
26,0 €   
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Схема №1
для клею

Клей для бетону

1 л

6 м² 9001 л

10000

10000

20 м² 900

290 мл 1,44 м² 1240 17 €

20 €

28 €

3 €

3€

Грунтовка

Анкери

Обсяг/вага
ціна за 
штукуРозхід на м²

к-сть шт. 
на палеті

* Імпрегнат

* Імпрегнат - це водоізоляційний емульсія.

Кріплення

АРХІТЕКТУРНИЙ БЕТОН

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МОНТАЖУ

Схеми для монтажу
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Ексклюзивний представник Luxum                                
на території України !

(032) 253 00 15; (067) 320 00 16                 office@experttepla.com.ua                experttepla.com.ua

Схема №2

Схема №3
для анкера 
декоративного 

для анкерів

АРХІТЕКТУРНИЙ БЕТОН

Схема №4
для шурупів

Схеми для монтажу
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Ексклюзивний представник Luxum                                
на території України !

(032) 253 00 15; (067) 320 00 16                 office@experttepla.com.ua                experttepla.com.ua

АРХІТЕКТУРНИЙ БЕТОН
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