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 1.Zestaw ogrodze ń boiskowych  - siatka pleciona 

*siatka pleciona drut ocynk+pcv oczko 40*40/3,5 ral  6005 lub 35*35/3,4
*słupy montazowe Ø 60/3 narozne ,60/2 przelot. oc+p oliester H-5000mm Ral 6005
*ryglowanie górne poziome , wzmocnienia poziome nar oŜne rura Ø42/2 oc+poliester
*druty naciagowe 8 rzedów , drut wiazałkowy , linki  spinajace stalowe
*pozostałe akcesoria  - stanowiace nieodzowne zesta wienie w montazu Ral 6005

 OGRODZENIA  BOISKA  H-4000 mm RAL 40*40/3,5 cena netto 1mb 195,00
OGRODZENIA  BOISKA  H- 4000 mm  RAL 35*35/3,4 cena netto 1mb 198,00
OGRODZENIA  BOISKA  H- 4000 mm  "OC" 50*50/2,5 cena netto 1mb 160,00

* ceny netto naleŜy doliczyc podatek VAT 22 %

2.Zestaw ogrodze ń boiskowych -    U- Mata

*Panel U-mata 2030*2500 ceownik poziomy 20*5*2 drut y pion Ø5 oc+poliester Ral 6005
*Słupy monta Ŝowe profil stalowy 80*40/3 ocynk + poliester  H-500 0 mm Ral 6005
* obejmy monta Ŝowe cybantowe  80*40 INOX
Uwaga:
*Zastosowany panel U-mata posiada jednostrone zako ńczenie ceownikiem na gladko *Zastosowany panel U-mata posiada jednostrone zako ńczenie ceownikiem na gladko 
*całkowita wysoko śc po zamontowniu paneli  H- 4060 mm
* obcjonalnie w zestawie mo Ŝna zastosowac słupy monta Ŝowe 60*60/3 / 80*80/3

OGRODZENIE BOISKA H-4060 mm słup80*40 cena netto 1mb 333,50
OGRODZENIE BOISKA H-4060 mm słup100*40 cena netto 1mb 344,00

* ceny netto naleŜy doliczyć podatek VAT 22 %

3. Zestaw ogrodzen boiskowych  PIŁKOCHWYT  wysoko śc H- 4000 - H-6000mm
* siatka polipropylenowa 120*120 splot 3 mm obszywa na zielona opcja: 100*100/3
* słupy montazowe   profil Ø 60/3  ocynk + polieste r Ral 6005 opcja: 80*80/3
* kpl. Montazowe : linka stalowa , karabi ńczyki , przeloty zabezpiczajace
* rygle zabezpieczajace poziome profil rura Ø 42/2 ocynk +poliester Ral 6005

siatka polipropylenowa zielona 10*10/3 cena netto 1m2 13,00
siatka polipropylenowa zielona 12*12/3 cena netto 1m2 14,00
osprzet montazowy siatki ocynk cena netto 1mb 11,00
słupy montazowe H7000mm oc+ral Ø 60/3 cena netto 1mb 31,20
 profile ryglujace z nasadami oc+ral Ø 42/2 cena netto 1mb 26,00

PIŁKOCHWYT H-6000mm 12*12/3 Ø 60/3 cena netto 1mb 182,00
*ceny netto naleŜy doliczyć podatek VAT 22%
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