
BLATY NA METRY - GRANIT, KWARCOGRANIT

Krok 1/ Wybierz materiał

Materiał Rodzaje kamienia 22 cm / m

2392 zł 2658 zł

3344 zł2878zł

2725 zł 3073 zł

2382 zł 2612 zł

2674 zł 3000 zł

2650 zł 2984 zł

2595 zł

3063 zł

2453 zł

2745 zł

3192 zł

3192 zł

2755 zł

3681 zł

2905 zł

3145 zł

23 cm / m

Via Lattea  
granit poler

Cosmic Gold 
granit poler

Star Galaxy
granit poler

Ivory Fantasy
granit poler

Jet Black
granit poler

Nero Zimbabwe
granit volcano

Bianchissimo
kwarcogranit poler

Bianco Venere
kwarcogranit poler

Bianco Volturno 
kwarcogranit poler

Gris Antacita
kwarcogranit poler

Nettuno
kwarcogranit poler

Indian Black Dark 
granit poler/szczotka

LAGRAN Andrzej Koźbiał   I  Korabiewice 5, 96-330 Puszcza Mariańska

2Podane ceny są cenami brutto za m  w gotowym wyrobie wraz z montażem.

Andrzej Koźbiał  +48 506 797 020  I       www.lagran.pl  I   Biuro +48 500 827 937  I  e-mail: biuro@lagran.pl



Krok 2/ 2PRZEMNÓŻ cenę wybranego materiału przez metry  blatów

Krok 3/ DODAJ 

 Potrzebujesz dodatkowej  z następujących:OPCJI, WYBIERZ

 Warunki handlowe zakupu blatów:

ZANIM PRZYJMIESZ ZAMÓWIENIE OD KLIENTA UPEWNIJ SiĘ: sprawdź poprawność wyliczeń wg projektu w firmie Lagran. 
Zamówienie uznaje się za złożone po potwierdzeniu w firmie Lagran.

Lagran nie ponosi odpowiedzialności za błędne przedstawienie oferty klientowi na podstawe niepoprawnych wyliczeń.
Jeśli nie masz pewności co do zastosowanego do wyceny podziału blatów, zadzwoń, napisz.

 Możesz rozbudować swój blat wg własnych preferencji. Potrzebujesz czegoś nietypowego, skontaktuj się z nami.
2W cenę 1 m  materiału wliczony jest: materiał, obróbka krawędzi (poler, faza góra-dół), pomiar, transport*, montaż.

BRAWO!  Wycena gotowa! 

Przykład 1: 2 2 Blat Via Lattea 2392 zł/m  x łączna długość powierzchnia 3,5m = 8372 zł brutto.

Komplet otworów - podstawowy wybór
1 otwór na zlew podblatowy, otwory na baterię, 1 otwór na płytę grzewczą

Otwór na dodatkową komorę zlewozmywaka podblatowego

Otwór na zlewozmywak nakładany na blat

Otwór na zlew lub płytę na równi z blatem

Łączenie nogi z blatem pod kątem 45 stopni

Otwór na gniazdo powerport w blacie ( rant na blacie, wpuszczany)

Ociekacz w blacie - nacięcia

Zaliczka w wysokości w ciągu 3 dni od podpisania zamówienia

na  3 dni przed planowaną datą montażu blatu

w ciągu 3 dni liczonych od dnia montażu 

Dopłata przed montażem

Zapłata końcowa

za 1 komplet  

za 1 komplet  

za 1 metr bieżący

*transport 50 km od Warszawy

(+) za kazdą sztukę  

(+) za kazdą sztukę  

(+) za kazdą sztukę  

(+) za kazdą sztukę  

(-) od kompletu podstaw  

Zbrojenie  / nie dotyczy blatów z kwarcogranitu 

1930 zł

838 zł

559 zł

186 zł

399 zł

279 zł

373 zł

40 %

40 %

20 %

552 zł

Gwarantujemy utrzymanie stanu magazynowego niezbędnego do szybkiej realizacji zamówień!

Blaty montowane są w ciągu 21 dni roboczych od dnia następnego po akceptacji pomiaru (muszą zostać uregulowane 
płatności etapowe).

Cennik nie stanowi oferty handlowej. Obowiązuje od 10.03.2022 do odwołania. 
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen  w przypadku zmiany cen materiałów u producenta.

Aktualny cennik na lagran.pl QUARELLA


