
                                                                                                                             Drew-Kom Marzena Komenda                       

OFERTA HANDLOWA DREW-KOM WIOSNA 2018                 ul. Nękanowice 36                     
                                                                                           32-120 Nowe Brzesko 
      Tel. 889 611 506 lub 889 257 583  
 

*Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany 

tylko w celach informacyjnych  

*Podane ceny mogą ulec zmianie 

 

MODRZEW SYBERYJSKI 

 

Deska tarasowa 27x140 podwójnie drobny ryfel dł. 3/ 4/ 5,1m 

Klasa AB  mb  -  12,60 zł netto  / 15,50 zł brutto / 110 zł /m2 brutto  

Klasa PREMIUM  mb – 16,00zł netto / 19,06 19,68 zł brutto / 140,51 zł/m2 brutto   

 

Deska 4 stronnie gładka  27x140  dł. 3/4/5,1 

Klasa AB mb –  16,00zł netto / 19,06 19,68 zł brutto / 140,51 zł/m2 brutto 

 

Legar  

45x45 dł. 6 m  -  mb 6,70 zł netto / 8,25 zł brutto / 49,45 zł  sztuka 

45x70 dł. 4m – mb .9,50 zł netto / 11,68 zł brutto / 46,74 zł sztuka 

45x70 dł. 5,1m – mb 9,50 zł netto / 11,68 zł brutto / 59,56 zł sztuka  

 

Deska elewacyjna rhombus 24x68  

Klasa AB  4m  –  mb 9,50 zł netto / 11,68 zł brutto / 46,74 zł sztuka 

Klasa AB 5m – mb 9,50 zł netto / 11,68 zł brutto / 58,40 zł sztuka  

 

Deska elewacyjna Budmax / budmax Extra 20x146 ( 152)  

Kl. AB 3m – mb 14,00 zł netto / 17,22 zł brutto /  51,66 zł sztuka  / 112 m2 krycia netto  

Kl. AB 4m - mb 14,00 zł netto / 17,22 zł brutto /  68,88 zł sztuka /   j.w. 

Kl. AB  5m - mb 14,00 zł netto / 17,22 zł brutto /  86,10 zł sztuka / j.w.  
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Deska podłogowa pióro- wpust 27x145  

Kl. AB 3m – mb 14,00 zł netto / 17,22 zł brutto /  51,66 zł sztuka  /  

Kl. AB 4m - mb 14,00 zł netto / 17,22 zł brutto /  68,88 zł sztuka /    

Kl. AB  5m - mb 14,00 zł netto / 17,22 zł brutto /  86,10 zł sztuka /  

 

 

 

BANGKIRAI 

 

Deska tarasowa 25x145 KD  

 

Cena mb 30 zł netto / 36,90 zł brutto / 250,92 zł m2 brutto   

 

 

Legar  

45x70  - cena mb 24 zł netto / 29,52 zł brutto                                 
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