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Cenník plných polykarbonátových platní a akrylátovových platní  

platný od 1.4.2017 
 

PLNÝ POLYKARBONÁT -  2 ÚV ochranou                                                 
 

       

 

    Základný rozmer platní 2050x3050 mm býva skladom. 

  

 Na iné rozmery, väčšie odbery a zákazky spravíme po 

    dohode s výrobcom cenovú ponuku. 

 

    Plné polykarbonáty  sa predávajú vo formáte: 

 2050 x .... ľubovoľný rozmer 

 

    Vami požadovaný rozmer narežeme bez príplatku 

 

    Kontaktujte nás so svojou požiadavkou : 

    Tel.: 0915/828 279      e-mail: barla@cbsro.sk 

 

Príplatky:  +5%  farba opál 

   +10% iné farby (po dohode s výrobcom podľa množstva) 

 
iné druhy: napr. Lexan Margard MR5E(vytvrdenie rovné), Lexan FMR5XT (vytvrdenie oblúkové), 

Lexan Exell D ( na zasklievanie balkónov) na objednávku  

 

 

AKRYLON XT  (plexisklo)   

                                                                                                                

       

Na ostatné hrúbky plexiskla vypracujme cenovú ponuku  

 

Základný rozmer platní 2050x3050 mm 

 

Plexisklo sa predávajú vo formáte: 

2050 x .... ľubovoľný rozmer 
 

 

Príplatky:  +5% farba opál  

+15% iné farby 

                              

iné rozmery a iné farby v spolupráci s výrobcom vypracujeme cenovú ponuku. 

 

 

Ďalšie tovary v ponuke:  príslušenstvo k PC platniam, plexisklo, plné  polykarbonátové platne, sklolaminátové platne 

                                          a role, podávacie okná, striešky a prestrešenia, kopulové svetlíky, deliace priečky a steny,                    

,                                         závesy PVC,  Al profily na  loggie,  deliace steny a WC kabíny     

            cena za m2 

  bez DPH s DPH 

hrúbka 2mm        15,90 €         19,08 €  

hrúbka 3mm        23,90 €         28,68 €  

hrúbka 4mm        31,90 €         38,28 €  

hrúbka 5mm        39,90 €         47,88 €  

hrúbka 6mm        47,90 €         57,48 €  

hrúbka 8mm        63,90 €         76,68 €  

hrúbka 10mm        75,90 €         91,08 €  

hrúbka 12mm        95,90 €      115,08 €  

hrúbka 15mm      120,90 €      145,08 €  

            cena za m2 

  bez DPH s DPH 

hrúbka 2mm      13,95 €        16,74 €  

hrúbka 4mm        27,95 €         33,54 €  

hrúbka 6mm        39,95 €         47,94 €  
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