KILE

EHITUSEKS JA ERIOTSTARBEKS

TOOTEST
Kile saab järgmistes kategooriates:
Must kile ; Läbipaistev kile ; Helesinine läbipaistev UV-kindel kile ; Stretch pakkekile
Kile must 0.1mm 6x120m / 720m²
Kile must 0.12mm 6x100m / 600m²
Kile must 0.15mm 6x80m / 480m²
Kile must 0.2mm 6x60m / 360m²

Kattekile läbipaistev 0.06mm 6x150m /
900m²

Kile UV läbipaistev
3x30m/ 90m²

helesinine

0.2mm

Kile UV läbipaistev
6x120m / 720m²

helesinine

0.1mm

Kile UV läbipaistev helesinine 0.12mm
6x100m / 600m²
Kile UV läbipaistev
6x80m/ 480 m²

helesinine

150mk

Kile UV läbipaistev
6x60m/ 360m²

helesinine

200mk

Pakkekile stretch 0.017mm
Rullis: 250m / 112.5m²

Laius: 450mm

Pakkekile stretch 0.017mm
Rullis: 300m / 135m²

Laius: 450mm

Pakkekile stretch 0.020mm
Rullis: 250m / 112.5m²

Laius: 450mm

Pakkekile stretch 0.020mm
Rullis: 300m / 135m²

Laius: 450mm

HINNA ARVUTAMINE
Tootel kehtib ruutmeetri hind. Rulli hinna arvutamiseks võtta ruutmeetri hind ja korrutada see
ruutmeetrite arvuga rullis.
Pakkekile ja teatud teised kiled võivad olla ettetellimisel ja teatud minimaalse müügikogusega
seotud. Küsi pakkumist ja tarneaega! Erisoovi korral küsi kindlasti ka tooteid, mis ei ole
tootelehel märgitud.
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Ehituskaubad.
Betoonitööde materjalid,
seadmed ja t a r v i k u d .

www.topfloor.eu
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Betooni lisaained, betoonikeemia . lai valik superplastifikaatoreid
erinevatele toodetele . teraskiud . sünteetiline ja makrokiud .
ehituskile . sidumistraat . armatuurikandurid . deformatsioonivuugid . rööbasvormid . servalindid . pulbrilised pinnakõvendid .
järelhooldusained . nakked . tolmupidurid . impregnandid . veetõkked . ehituskrohvid . vuugitäited ja hermeetikud . isolatsioonimaterjalid . remondisegud . õlid . vedel- ja pulberpigmendid .
puhastusained . betoneerimisseadmete müük ning nende varuosad ja tarvikud, osaline rent . käsi- ja vibrolatid ning toppingukärud . vibronuiad . bensiinimootorid . liistud . valutorud ja korgid
. kiudoseeringu nõustamised ning arvutused . betoonpõrandate
projekteerimine . erineva logistika korraldamine . laomüük ja
rahvusvaheline kohalevedu . Eesti . Läti . Leedu . Soome . Vene
Föderatsioon .

