BLATY NA METRY ZE SPIEKU KWARCOWEGO
LAMINAM
Krok 1/ Wybierz materiał
Głębokość blatu
grubość 12mm

Materiał

Wysłona ściany

do 80cm

81-95cm

do 60cm

Statuario Altissimo Soft Touch

1903 zł

2091 zł

1807 zł

Stattuarietto Mat

1903 zł

2091 zł

1807 zł

Calacatta Oro Venato Soft Touch

1859 zł

2036 zł

1765 zł

Bianco Statuario Venato Soft Touch

1859 zł

2036 zł

1765 zł

Calacata Michelangelo Soft Touch

1903 zł

2091 zł

1807 zł

Collection Bianco Assoluto Mat

1903 zł

2091 zł

1807 zł

Pietra Grey Mat

1852 zł

2024 zł

1754 zł

Pietra di Savoia Grigia

1740 zł

1903 zł

1652 zł

Pietra di Savoia Antracite

1740 zł

1903 zł

1652 zł

Nero Greco

1852 zł

2024 zł

1754 zł

Calce Nero

1668 zł

1823 zł

1573 zł

Ossido Nero

1783 zł

1951 zł

1694 zł

Ossido Bruno

1783 zł

1951 zł

1694 zł

Noir Desir Poler

1903 zł

2090 zł

1807 zł

2195 zł

2742 zł

2859 zł

grubość 20 mm
Pietra Piasentina Taupe Fiammanto

Podane ceny są cenami brutto za mb.
LAGRAN Andrzej Koźbiał I Korabiewice 5, 96-330 Puszcza Mariańska
Andrzej Koźbiał +48 506 797 020 I www.lagran.pl I Biuro +48 500 827 937 I e-mail: biuro@lagran.pl

Krok 2/ PRZEMNÓŻ cenę wybranego materiału przez długość blatów
Przykład 1: Blat Bianco Stattuario Venato głębokość 62cm, cena 1 mb 1859 zł x łączna długość blatów 3,2mb = 5949 zł brutto.
Przykład 2: Blat z parapetem Calce Nero o głębokości 82 cm, cena 1 mb 1823 zł x długość blatu 2,7mb = 4922 zł brutto.

Krok 3/ DODAJ KOMPLET OTWORÓW
podstawowy wybór
1 otwór na zlew podblatowy, otwory na baterię, 1 otwór na płytę grzewczą

1930 zł

za 1 komplet

Otwór na dodatkową komorę zlewozmywaka podblatowego

838 zł

(+) za kazdą sztukę

Ociekacz w blacie - spadek

558 zł

(+) za kazdą sztukę

Otwór na zlewozmywak nakładany na blat

186 zł

(-) od kompletu podstaw.

Otwór na zlew lub płytę na równi z blatem

399 zł

(+) za kazdą sztukę

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

279 zł

(+) za kazdą sztukę

Łączenie nogi z blatem pod kątem 45 stopni

373 zł

za 1 metr bieżący

BRAWO! Wycena gotowa!
Potrzebujesz dodatkowej OPCJI, WYBIERZ z następujących:

Możesz rozbudować swój blat wg własnych preferencji. Potrzebujesz czegoś nietypowego, skontaktuj się z nami.
W canę 1 mb materiału wliczony jest: materiał, obróbka krawędzi (poler, faza góra-dół), pomiar, transport*, montaż.
Długość pojedynczego elementu blatu do 324 cm. Głębokość od 96 do 162 cm do indywidualnej wyceny.
*transport 50 km od Warszawy

Na blaty ze spieku kwarcowego udzielana jest gwarancja:
25 lat na materiał LAMINAM,
24 miesiące na montaż i materiały montażowe.

Warunki handlowe zakupu blatów:
Zaliczka w wysokości

40 %

w ciągu 3 dni od podpisania zamówienia

Dopłata przed montażem

40 %

na 3 dni przed planowaną datą montażu blatu

Zapłata końcowa

20 %

w ciągu 3 dni liczonego od dnia montażu

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

Gwarantujemy utrzymanie stanu magazynowego niezbędnego do szybkiej realizacji zamówień!
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.

