
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie 

stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

A. 

DASZEK TYP FALA SUPER KUTY lub DASZEK ŁUKOWY SUPER KUTY –PODPORY 

OZDOBNE sięgające do dołu na ok 100cm, 

daszek 150x90 + długie ozdobne podpory = 1150zł 

daszek 180x90 + długie ozdobne podpory = 1230zł 

daszek 200x90 + długie ozdobne podpory = 1350zł 

daszek 220x90 + długie ozdobne podpory = 1450zł 

inna głębokość - inne rozmiary do wyceny indywidualnej... 

daszek 150x100 + długie ozdobne podpory = 1200zł 

daszek 180x100 + długie ozdobne podpory = 1300zł 

daszek 200x100 + długie ozdobne podpory = 1410zł 

inna głębokość - inne rozmiary do wyceny indywidualnej... 

daszek 150x110 + długie ozdobne podpory = 1250zł 

daszek 180x110 + długie ozdobne podpory = 1350zł 

daszek 200x110 + długie ozdobne podpory = 1500zł 

 

B. 

DASZEK typ FALA + ścianka boczna z jednej strony  o wym 170cm wysokości x 60cm 

u góry x 40cm na dole+ ozdobna podpora z drugiej strony. 

Możemy wykonać ściankę boczną również o innych wymiarach. 

Daszek z dwoma ściankami dopłata szacunkowa ok 200zl w zależności od rozmiaru ścianki 

bocznej … 

daszek 150x90 + ścianka boczna + ozdobna podpora = 1150zł 

daszek 180x90 + ścianka boczna + ozdobna podpora = 1250zł 

daszek 200x90 + ścianka boczna + ozdobna podpora = 1370zł 

daszek 220x90 + ścianka boczna + ozdobna podpora = 1410 zł 

inna głębokość - inne rozmiary do wyceny indywidualnej... 

daszek 150x100 + ścianka boczna + ozdobna podpora = 1200zł 

daszek 180x100 + ścianka boczna + ozdobna podpora = 1310zł 

daszek 200x100 + ścianka boczna + ozdobna podpora = 1420zł 

inna głębokość - inne rozmiary do wyceny indywidualnej... 

daszek 150x110 + ścianka boczna + ozdobna podpora = 1260zł 

daszek 180x110 + ścianka boczna + ozdoba podpora = 1370zł 

daszek 200x110 + ścianka boczna + ozdobna podpora = 1520zł 

+ koszt dostawy 



C. Daszek PŁASKI Z ODCIAGAMI –NOWOCZESNY! 

UWAGA! 

Możemy wykonać daszki o różnych wymiarach , oraz dorobic do nich ścianki boczne lamele  

 

-daszek o wym 90cm x od 150 - do 170 cm to koszt 1300zl 

--daszek o wym 90cm x od 171 - do 190 cm to koszt 1400zl 

- daszek o wym 90cm x od 191 -do 210 cm to koszt 1500zl 

- daszek o wym 90cm x od 211 -do 230 cm to koszt 1600zl 

- daszek o wym 90cm x od 231 -do 250 cm to koszt 1700zl 

 

INNE GŁĘBOKOŚCI ORAZ DŁUGOŚCI DO WYCENY INDYWIDUALNEJ :) 

 

-100 cm głębokości x szerokosc do uzgodnienia 

-110 cm głębokości x szerokosc do uzgodnienia 

-120 cm głębokości x szerokosc do uzgodnienia 

-130 cm głębokości x szerokosc do uzgodnienia 

- ... cm głębokości x szerokośc do uzgodnienia 

 

D. 

Możliwość malowania konstrukcji daszka dodatkowo podkładem cynkowym. 

 Dopłata ok  +100zl  

 

E. 

Wszystkie daszki wyceniane są   indywidualnie w zależności od wielkości, koloru  czy  

grubości profili oraz zabarwienia płyty… 

                                               

                Proszę o kontakt telefoniczny  

                        Tel. 666-320-487 

     

 


