
Ціна EUR /кг Ціна EUR /м2 Ціна EUR /кг Ціна EUR /м2 Ціна EUR /кг Ціна EUR /м2

7,30 9,02 9,44

0,6 1000*2000 4,35 31,76 - - - -

0,65 1000*2000 4,7 34,31 - - - -

0,7 1000*2000 5,04 36,80 45,44 47,58

0,8 1000*2000 5,76 42,05 51,93 54,38

1 1000*2000 7,2 52,57 64,92 - -

Стандартні розміри рулонів

0,7 1000 5,04

0,7 400-670* 5,04

0,8 1000 5,76

0,8 500-670* 5,76

1 1000 7,2

1 500-670 7,2

*Всі ціни подані в євро. Розрахунок в гривні по комерційному курсу фірми 

Стандартні розміри рулонів 400,500,570,600,670,1000мм; інші розміри під замовлення

Рулони PHEINZINK  по 100кг; повна палета ~ 800кг                                  

*На окремі види замовлень існують спецціни, незалежно від об'єму.

При кожному замовленні просимо уточняти ціни у наших менеджерів. Ціна титан-цинку залежить від ціни металу на Лондонській біржі

+ + -

+ + +

+ + -

+ + +

prePATINA темно-сірий

Ціна EUR /кг до 1т.

+ + +

+ + +

Зображення Товщина мм Розмір мм Вага/м2

prePATINA walzblank prePATINA сіро-голубий

Прайс на титан-цинк RHEINZINK (Німеччина)

 Титан-цинк - сучасний матеріал на основі цинку для створення елітної стильної покрівлі. За своїми характеристиками міцності цинк не поступається міді, а 

додавання титану і міді дозволили створити покрівельний матеріал з властивостями, що перевершують вихідні за багатьма показниками. Цинк-титан - 

пластичний покрівельний матеріал, і тому він ідеальний для втілення найсміливіших архітектурних ідей, для нестандартних рішень і найскладніших 

конструкцій. З його допомогою зводять, наприклад, об'ємні елементи округлої форми, шпилі, куполи.

Як і мідь, під дією атмосферної вологи і кисню цинк поступово набуває шару патини, що захищає його від практично будь-яких зовнішніх впливів. Покрівля з 

титан-цинку замінює металевий блиск на м'який благородний сірий колір. Встановлення  штучно патинованого титан-цинку дозволяє відразу мати 

найкращий результат для Вашої покрівлі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

При якісному монтажі термін служби цинк-титанової покрівлі - більше 100-150 років.

Ціни дійсні від 09.10.2018 до 16.10.2018

Лист плоский PHEINZINK  повна палета ~ 1000кг                                  


