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KABE – MATTAN AB kilimėlių ir grotelių kainininkas
Kabe Mat Original, aliuminis , guma – juodos spalvos
Kainos be PVM
aukštis 22 mm
aukštis 18 mm , tinka įgilinimams 15-19 mm

230,00 Eur./m²
240,00 Eur./m²

aukštis 22 mm , aliuminis anoduotas aukso arba juoda spalva

305,00 Eur./m²

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kabe Mat Original Grafit, aliuminis , guma – pilkos spalvos
aukštis 22 mm
aukštis 22 mm , aliuminis anoduotas aukso arba juoda spalva

298,00 Eur./m²
375,00 Eur./m²

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kabe Mat de Luxe, aliuminis , guma – juodos spalvos .
aukštis 22 mm
aukštis 22 mm , aliuminis anoduotas aukso arba juoda spalva

603,00 Eur./m²
631,00 Eur./m²

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kabe Eko Mat, rudos spalvos medis ir juoda guma .
aukštis 22 mm
bronzinis apvadas kilimo kraštuose

590,00 Eur./m²
60,00 Eur./m

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kabe Kombi Mat, aliuminis , juodos spalvos šepetėlių arba tekstilės intarpai .
aukštis 24 mm
aukštis 24 mm , aliuminis anoduotas juoda spalva

595,00 Eur./m²
635,00 Eur./m²

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kabe Mat Original , sustiprintas , aliuminis , guma – juodos spalvos
aukštis 22 mm , sustiprintas

250,00 Eur./m²
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Kabex Specialgrid grotelės galvanizuotos karštu būdu .
Aukštis - 25 mm

260,00 Eur./m²

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kabex Specialgrid grotelės galvanizuotos karštu būdu su gumos intarpais .

Aukštis – 25 mm

300,00 Eur./m²

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kabe mat kampuočio rėmelis iš aliuminio .
Rėmelis Kabe 22R pagilinimams ir kilimėliams 20-22 mm aukščio
Rėmelis Kabe 20R pagilinimams ir kilimėliams 20-22 mm aukščio
Rėmelis Kabe 25R pagilinimams ir kilimėliams 23-25 mm aukščio

17,00 Eur./m²
17,00 Eur./m²
17,00 Eur./m²

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kabe nuožulnus rėmelis kilimėliams iš aliuminio .
type 1 rėmelis natūralios aliuminio spalvos
type 2 laisvai montuojamas kilimėliams , kurių aukštis 20-22 mm
type 2 rėmelis , anuoduotas aukso arba juoda spalva

20,00 Eur./m²
28,00 Eur./m²
34,00 Eur./m²

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kabe laikanti konstrukcija duobėms su drenažu , galvanizuota karštu būdu .
Kilimėliams Kabe , montuojamiems ant drenažo duobių

330,00 Eur./m²

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kainos nurodytos be PVM . Kainos galioja kilimėliams , laikančioms konstrukcijoms , profiliams ,
rėmeliams , kurių matmenys yra taisyklingų stačiakampių , kvadratų formos . Dėl netaisyklingos formos
gaminių kainos teiraukitės mūsų papildomai .
Pristatymo terminai – Visi gaminiai , išskyrus karštu būdu galvanizuotus – nuo1 iki 3 savaičių . Karšto
galvanizavimo gaminiai – 4-5 savaitės .
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