
ОНДУЛИН
УНИВЕРСАЛНИ ВЪЛНООБРАЗНИ ПОКРИВНИ И ОБЛИЦОВЪЧНИ ЛИСТОВЕ

ЕД.
МЯРКА

ЦЕНА      без 
ДДС

ЦЕНА 
с ДДС

♦ черен лист 18.10 21.72
♦  кафяв лист 18.30 21.96
♦ червен  лист 18.30 21.96
♦ зелен лист 19.20 23.04

♦ черен, кафяв, зелен и червен бр. 10.40 12.48

♦ червен брик лист 15.80 18.96

♦ червен брик бр. 10.40 12.48

♦

Дължина 200 см ± 1 %
Ширина 103 см ± 2 %
Ефективна покривна площ: 1.80 кв.м.
Брой вълни: 21 бр.
Височина на вълната: 25 мм
Дебелина: 2.6 мм
Тегло: 6.7 кг./лист
Цвят: черен

лист 19.30 23.16

♦ летви рендосани сушени 20/34/2000 мм  (18броя) пакет 32.40 38.88
♦ летви рендосани сушени 20/34/1500 мм  (18броя) пакет 24.30 29.16

♦

Дължина 200 см ± 1 %
Ширина 102 см ± 2 %
Ефективна покривна площ: 1.80 кв.м.
Профил: 11 вълни, 5 плоски участъка
Височина на вълната: 35 мм
Дебелина: 2.4 мм
Тегло: 5.7 кг./лист
Цвят: черен

лист 18.20 21.84

♦ S образни куки за турски керемиди /малки/ 0.15 0.18
♦ L образни куки за турски керемиди /големи/ 0.32 0.38
♦ летви рендосани сушени 20/34/2000 мм  (18броя) пакет 32.40 38.88
♦ летви рендосани сушени 20/34/1500 мм  (18броя) пакет 24.30 29.16

пакет 

летви нерендосани сушени - опаковка ПРОФЕСИОНАЛ
20/35-60/2000 мм - 33 бр./пакет

♦ 64.16

ОНДУЛИН КЛАСИК (200х95 см)  

53.47 64.16

ОНДУЛИН КЛАСИК билни елементи, улами, елемент за страничен ръб 

ОНДУЛИН СТАНДАРТ  билни елементи

ОНДУЛИН СТАНДАРТ  (200х95 см.)  

ИЗОЛИН - система Onduline под керемида /за всички видове керемиди/

летви нерендосани сушени - опаковка ПРОФЕСИОНАЛ
20/35-60/2000 мм - 33 бр./пакет

53.47пакет 

 България, гр.София 
кв. Хаджи Димитър, ул. "Резбарска" № 24

тел. 029743454; 029475672 факс: 028403488
e-mail: sklad.sofia@ekos96.com  www.ekos96.com

ВИД

РУФОЛИН - система Onduline под керемида /за покриви с турски керемиди/

♦



ЕД.
МЯРКА

ЦЕНА      без 
ДДС

ЦЕНА 
с ДДС

ВИД

♦

Дължина 200 см ± 1 %
Ширина 103 см ± 2 %
Ефективна покривна площ: 1.80 кв.м.
Профил: 16 вълни, 5 плоски участъка
Височина на вълната: 25 мм
Дебелина: 2.6 мм
Тегло: 6.8 кг./лист
Цвят: червен

лист 19.30 23.16

♦ летви рендосани сушени 20/34/2000 мм  (18броя) пакет 32.40 38.88
♦ летви рендосани сушени 20/34/1500 мм  (18броя) пакет 24.30 29.16

  пакет от 400 бр.пирони с ПЕ глави пакет 27.50 33.00

♦ Ондулин  лист прозрачен поликарбонат- клас  1, 0.8 мм лист 28.70 34.44
♦ Ондулин полиестер - неоцветен, зелен и син -клас 1, 0.8 мм лист 26.40 31.68
♦ Капандура профил "ОНДУЛИН" бр. 159.00 190.80
♦ Покривен отдушник модел G3 ( 100 см2 ) бр. 89.30 107.16
♦ Покривен отдушник модел WG33 ( 330 см2 ) бр. 116.00 139.20
♦ Вентилационен комин бр. 80.70 96.84
♦ Челна обшивка "Ондулин-стена" бр. 28.20 33.84
♦ Запълнителна подложка за стрехи и била бр. 3.20 3.84
♦ Гребеновиден запълнител за стрехи бр. 2.80 3.36
♦ Универсална подложка над стрехи бр. 8.00 9.60

Цени в лева франко склад София

Офиси в страната:

В сила от 18.02.2013  г .

 Цената е за закупуване на гвоздеи заедно с основния материал т.е. по 20 бр. за лист и билен елемент. При 

64.16

ИЗОЛИН SC 380 - система Onduline под керемида /за всички видове керемиди/

♦

складова база: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. "Резбарска"  № 24, факс: 02/ 840 34 88, мобилен: 0887 854539

ОНДУЛИН СКРЕПИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

Видин: тел/факс: 094/606 500  Русе тел/факс: 082/834 965
  Пловдив: тел/факс: 032/64 32 46       Пазарджик: тел/факс: 034/44 06 16

т ъ р г о в и я   с ъ с  с т р о и т е л н и  м а т е р и а л и

ОНДУЛИН АКСЕСОАРИ

летви нерендосани сушени - опаковка ПРОФЕСИОНАЛ
20/35-60/2000 мм - 33 бр./пакет

пакет 53.47


	Onduline

