
     

2015 évi Tardosi márvány árjegyzék                  (Nettó  árak ) 

       1./ Szabvány padlólapok, különböző felületi megmunkálásokkal.............................…………………………..…Ár: Ft/m2 

vágott  csiszolt  kefés antik stokkolt 
30/2 cm   soros     8.330.-       9.330.-    9.330.-  10.140.- 
40/2 cm   soros     9.200.-    10.200.-   10.200.-    -------- 
30x30x2 cm     9.380.-  10.380.-   10.380.-  11.150.- 
40x40x2 cm   10.310.-  11.310.-   11.310.-              -------- 

           Soros padló: a szélesség 30 vagy 40 cm, a hosszúság kötetlen, de minimum. a szélesség 1,5 -szerese  
          Vastagsági felár: +1 cm=2 cm-es vágott ár + 30%        40 cm feletti szélesség esetén az ár egyedileg kalkulálva. 
          Nem szabvány, kötött méretű padló 40 cm szélességig : + 10 % a szabályos padlóra számolva  

         2. Gépi antikolt  padlólapok.......................................................................................................................................Ár: Ft/m2 

                               20x20 cm 20x30 cm 30x30 cm 40x30 cm 
 2 cm vastag                              6.950.-    8.300.-    8.300.-                 9.400.- 

        3./ Faltőlábazat: 8x1 cm kötetlen hosszban él fényezve …………………......................................................1.830.-Ár: Ft/fm 
                             kötött hosszméret esetén + 30 % 
               
      4./ Ciklop falburkolat  ca.1,5 cm vastag, 10 cm magas, kötetlen hossz- HUNGÁRIA - vörös……………...8.400.-Ár: Ft/m2    
            Ciklop: szabályos téglalap alakú, a látható felületen hasított lapok.     kötött hossz méret esetén + 30 % 

       5./ Egyedi termékek: (a megrendelő által megadott befoglaló méretre vágott kőlap)……..………………………..Ár: Ft/m2 

vágott  csiszolt  kefés antik  stokkolt 
2 cm vastag        18.635.-                22.910.- 22.910.-    --------- 
3 cm vastag            25.340.-    29.625.-  29.625.-    30.255.- 
4 cm vastag          32.055.-         36.710.- 36.710.-    36.970.- 
5 cm vastag        38.760.-        43.415.-  43.415.-    43.675.- 

        
     6./ Felárak profilokra : ………………………………………………………………………………..………..…..Ár: Ft/fm 
                                       
     éltörés (fózni)  negyedkörív  fèlkörív 

2-3 cm vastag   1.600.-      2.470.-      2.880.-  
4 cm vastag   2.100.-      2.880.-     3.700.-  
5 cm vastag   2.300.-       3.190.-     4.000.-  

        Profilok külső íven: fm-ként + 35 %            Profilok belső íven: fm-ként +50% felár             Vizorr: 500.- Ft/fm 
        Minimálisan felszámolt szèlessèg: 15 cm    Színmegkötés esetén +15 % felár          
        Sablon után gyártva: + 20 % felár                Rajz után gyártva:  + 25 % felár 

     7./ Melléktermékek:…………………………………………………………………………………………....….Ár: Ft/m2 

Kisméretű széllap (2-8 cm között változó vastagságban):     2.800.- Ft/m2  
Táblás széllap (2-8 cm között változó vastagságban)      4.120.- Ft/m2               

 Nova padló (0,15 m2 db alatti méretben vágva vagy fényezve):     2.100.- Ft/m2 
 Stokkolt kerti tipegő (0,15 m2/db alatti méretben ) :      2.800.- Ft/m2 
  
               
          

H - 2545 Dunaalmás, Naszályi út 1 
T: (+36) 34-550-000, (+36) 34-450-034  F: (+36)-34-451-100 

E-mails: tardosred@t-online.hu    dekor.stein@me.com 
Web:  www.dekor-stein.hu  www.vorosmarvany.com

A fent megadott árak a gyártelepen csomagolás nélkül, gépkocsira felrakva értendőek. 
Csomagolás + 3.500.- Ft/faláda+Áfa  ill. 2.500.- Ft/raklap+Áfa 

Az árakat + 27 % ÁFA terheli!!! 
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. 

Érvényes 2015. április 01-től visszavonásig.
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