
Oferta promocyjna - wykładziny i wycieraczki – X /2020

                                                     Płytki dywanowe  50x50 cm

                                                         Creative Spark - 55,00 zł netto/ m2 * (12,09 EUR)

                                                          Expansion Point - 56,88 zł netto/ m2 * (12,50 EUR)

                                                         Tessera Layout  - 57,00 zł netto/ m2

Panele LVT 

Creation 30 - 45,50 zł netto/ m2 

Creation 30 CLIC  - 70,50 zł netto/ m2

Creation 55 CLIC - 80,90 zł netto/ m2 

 Wykładzina PCV (rulon)

Timberline - 28,50 zł netto/ m2 

Topaz - 35,15 zł netto/ m2 

Cosmo - 31,50 zł netto/ m2 

                                                        Acord - 36,50 zł netto/ m2 

Wykładzina dywanowa (rulon)

Super Star  17,84 zł netto/ m2* (3,92 EUR) 

Merlin - 24,29 zł netto/ m2* (5,34 EUR) 

E- Blitz AB - 35,63 zł netto/ m2*  ( 7,83 EUR)

Vendome - 49,17 zł netto/ m2* (10,81 EUR) 

Showtime Experience - 52,61 zł netto/ m2  

* ceny w PLN przeliczono przy kursie EUR 4,55 zł -obowiązujące są ceny w EUR.



Kompletne systemy osadników z odwodnieniem

Osadnik 60x40+wkład szczotkowy -   389 zł netto/ kpl.

Osadnik 75x50+wkład szczotkowy -   547 zł netto/ kpl.

Osadnik 100x50+wkład szczotkowy -   597 zł netto/ kpl.

Osadnik 75x50+krata stalowa -   284 zł netto/ kpl.

Osadnik 100x50+krata stalowa -   374 zł netto/ kpl.

Maty dokontaminacyne

45x115 cm – 304 zł netto/ karton

60x115 cm - 483 zł netto/ karton

90x115 cm - 566 zł netto/ karton

Maty kokosowe 

kolor naturalny - 113 zł netto/ m2

kolor antracytowy - 171 zł netto/ m2

maty docinane z rolki o szer. 1m; 1,2m; 2m

(możliwość docięcia pod indywidualny wymiar)

Kraty stalowe 

 60x40 cm  – 125 zł netto/ szt, 

 75x50 cm  – 129 zł netto/ szt, 

 80x80 cm  – 199 zł netto/ szt, 

100x50 cm - 179 zł netto/szt,

    120x80 cm – 300 zł netto/ szt, 



                  

Maty tekstylne Forbo Coral Bright

 60x90 cm – 108 zł netto/ szt, 

90x150 cm – 297 zł netto/ szt,

Kraty przejazdowe

Kraty przejazdowe przeznaczone są do czyszczenia kół wózków widłowych, paleciaków,
samochodów osobowych oraz innego ciężkiego sprzętu.

płaskownik 43x4, oczko 33x33 mm

moduł 100x47 cm

1600 zł netto/ szt

(do krat dostępne także rapy najazdowe)

Kraty w pomieszczeniu do mycia wózków 

   Kraty stalowe zgrzewane, cynkowane ogniowo, 

płaskownik 40x3, oczko 34x38

 wymiar szer. 1200 dł. 400 mm  -   

 145 zł netto/ szt

Niniejsza oferta cenowa ważna do odwołania !

https://www.aximo.pl/wycieraczki-podlogowe/kraty-stalowe-ocynkowane-ogniowo/kraty-przejazdowe/
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