CENNIK
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Zamówienia można składać przez email, formularz kontaktowy: https://zielonyfront.pl/kontakt/
oraz oczywiście przez nasz sklep internetowy: https://sklep.zielonyfront.pl/
Więcej informacji na temat składania zamówień i dostawy - na ostatniej stronie tego cennika,
oraz w internecie, na stronie: https://zielonyfront.pl/sprzedaz

Nazwa

Kod EAN

Cena
netto

brutto
+23% VAT

KRATKI DO PNĄCZY
Proste, dyskretne, trwałe i łatwe w montażu. Nasze kratki to idealne podpory dla większości pnączy.
W cenie każdej kratki jest zestaw odpowiednich mocowań - pięć haków typu "L" - do ściany,
lub sześć mocowań typu "S" - do słupków. Prosimy o wskazanie wybranego typu mocowania,
"domyślnie" dostarczamy haki "L" do ścian.

Kratka do pnączy 120x180 cm. Mocowania w komplecie.
Drut 5 mm, oczko 15 cm, ocynk ogniowy, waga: 5,1 kg.

5901384810061

94,31 zł

116,00 zł

Kratka do pnączy 90x180 cm. Mocowania w komplecie.
Drut 5 mm, oczko 15 cm, ocynk ogniowy, waga: 4,6 kg.

5901384810344

89,43 zł

110,00 zł

Kratka do pnączy 60x180 cm. Mocowania w komplecie.
Drut 5 mm, oczko 15 cm, ocynk ogniowy, waga: 2,6 kg.

5901384810078

69,92 zł

86,00 zł

Kratka do pnączy 45x180 cm. Mocowania w komplecie.
Drut 5 mm, oczko 15 cm, ocynk ogniowy, waga: 1,7 kg.

5901384810290

60,98 zł

75,00 zł

AKCESORIA DO KRATEK

+23% VAT

Kołek ramowy SXRL-FUS 8x60 FISCHER. Sześciokątny łeb podkładkowy,
gniazdo torx, galwanizowany. Idealny do kratek, super jakość.

5901384810481
`

1,62 zł

1,99 zł

Kołek ramowy SXRL-FUS 8x80 FISCHER. Sześciokątny łeb podkładkowy,
gniazdo torx, galwanizowany. Idealny do kratek, super jakość.

5901384810498

1,70 zł

2,09 zł

Kołek ramowy W-UR F 8x80 WURTH. Sześciokątny łeb podkładkowy,
gniazdo torx, nierdzewny. Idealny do kratek, super jakość.

5901384810412

8,00 zł

9,84 zł

Kołek ramowy FF1 10x140 RAWLPLUG. Sześciokątny łeb podkładkowy,
gniazdo torx, galwanizowany. Do ścian ocieplonych, wysoka jakość.

5906675267012

1,48 zł

1,82 zł

Kołek ramowy FF1 10x160 RAWLPLUG. Sześciokątny łeb podkładkowy,
gniazdo torx, galwanizowany. Do ścian ocieplonych, wysoka jakość.

5906675267029

1,88 zł

2,31 zł

Kołek ramowy FF1 10x200 RAWLPLUG. Sześciokątny łeb podkładkowy,
gniazdo torx, galwanizowany. Do ścian ocieplonych, wysoka jakość.

5906675018249

3,10 zł

3,81 zł

Kołek ramowy FF1 10x240 RAWLPLUG. Sześciokątny łeb podkładkowy,
gniazdo torx, galwanizowany. Do ścian ocieplonych, wysoka jakość.

5906675019307

3,92 zł

4,82 zł

Kołek ramowy FF1 10x300 RAWLPLUG. Sześciokątny łeb podkładkowy,
gniazdo torx, galwanizowany. Do ścian ocieplonych, wysoka jakość.

5906675019321

7,00 zł

8,61 zł
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Mocowanie kratki podwójne - 2L- dopłata
Dopłata do mocowań typu "L".

5901384810511

2,44 zł

3,00 zł

X-POLYMER biały - klej, uszczelniacz, 290 ml DEN BRAVEN
Do uszczelniania mocowań na elewacjach ocieplonych itp.

8711595065337

24,39 zł

30,00 zł

X-POLYMER szary - klej, uszczelniacz, 290 ml DEN BRAVEN
Do uszczelniania mocowań na elewacjach ocieplonych itp.

8711595105040

26,02 zł

32,00 zł

KOLUMNY

+23% VAT

System Zielony Front - optycznie lekkie, stabilne i wytrzymałe kolumny do pnączy.
Złoty medal targów MTP Gardenia!
Kolumna do pnączy 180 cm, średnica 23 cm.
Spawany drut 6 mm, stal ocynkowana ogniowo, waga: 3,3 kg

5901384810016

78,05 zł

96,00 zł

Kolumna do pnączy 150 cm, średnica 23 cm.
Spawany drut 6 mm, stal ocynkowana ogniowo, waga: 2,9 kg

5901384810429

71,54 zł

88,00 zł

Kolumna do pnączy 100 cm, średnica 23 cm.
Spawany drut 6 mm, stal ocynkowana ogniowo, waga: 1,6 kg

5901384810276

55,28 zł

68,00 zł

Kolumna do pnączy 60 cm, średnica 23 cm +3 zaciski do łączenia
z drugą kolumną. Spawany drut 6 mm, stal ocynkowana ogniowo, 1,4 kg.

5901384810139

50,41 zł

62,00 zł

Mocowanie kolumny w gruncie - obręcz z prętami do wbicia w grunt.
Stal ocynkowana ogniowo, +3 zaciski kabłąkowe do mocowania, 0,6 kg.

5901384810054

19,51 zł

24,00 zł

Kolumna DUŻA do pnączy 250 cm, 38x250 cm, stal ocynkowana
składana z dwóch elementów, 15 kg, + mocowanie w gruncie w komplecie

5901384810139

276,42 zł

340,00 zł

PÓŁKOLUMNY

+23% VAT

Obejmy na słupy, maszty, latarnie, maskownica rynny. Sprzedawane parami lub po jednej sztuce.
Półkolumna 180 - para z zaciskami, ocynkowana
2 półkolumny 23x180 cm, stal ocynkowana + 4 zaciski, 3,6 kg

5901384810146

107,32 zł

132,00 zł

Półkolumna 180 - ocynk, +4 mocowania do muru
23x180 cm, stal ocynkowana, 1,8 kg

5901384810160

58,54 zł

72,00 zł
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TREJAŻE

+23% VAT

Dekoracyjne podpory do pnączy, w szczególności do powojników, wiciokrzewów, róż pnących itp.
Comb-ination 30x50 cm
stal ocynkowana, malowana proszkowo

4007105002126

138,21 zł

170,00 zł

Comb-ination 42x97 cm
stal ocynkowana, malowana proszkowo

4007105002157

235,77 zł

290,00 zł

Comb-ination 53x97 cm
stal ocynkowana, malowana proszkowo

4007105002140

317,07 zł

390,00 zł

PODPORY DO KWIATÓW

+23% VAT

Obejmy podtrzymujące wylegające pędy. Stal malowana proszkowo - ciemna zieleń (RAL6009).
Podpora do kwiatów nr 1 - 28x60 cm, 2 sztuki w komplecie,
połączone tworzą okrąg o średnicy 28 cm, drut Ø5

5901384810245

21,14 zł

26,00 zł

Podpora do kwiatów nr 2 - 36x75 cm, 2 sztuki w komplecie,
połączone tworzą okrąg o średnicy 36 cm, drut Ø6

5901384810252

26,02 zł

32,00 zł

Podpora do kwiatów nr 3 - 50x90 cm, 2 sztuki w komplecie,
połączone tworzą okrąg o średnicy 50 cm, drut Ø6

5901384810269

30,89 zł

38,00 zł

SEKATORY

+23% VAT

Nie odkładaj cięcia na ostatnią chwilę… mamy dobre sekatory.
Sekator kowadełkowy P25 FISKARS
Tani i trwały sekator, do cięcia suchych i twardych gałęzi max 20 mm

6411501112507

34,08 zł

41,92 zł

Sekator profesjonalny P90 FISKARS
Profesjonalny sekator o klasycznej konstrukcji. Gałęzie max 26 mm

8008220029629

86,91 zł

106,90 zł

Sekator FELCO 6 - do mniejszej dłoni
Najlepszy - niezawodny, wydajny i ergonomiczny szwajcarski sekator.

783929100043

146,26 zł

179,90 zł

Sekator FELCO 8 - nieco wiekszy od FELCO 6
Najlepszy - niezawodny, wydajny i ergonomiczny szwajcarski sekator.

783929400044

154,39 zł

189,90 zł
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ZAMÓWIENIA
Zamówienia można składać w sklepie internetowym, przez email lub formularz kontaktowy
na naszej stronie. Prosimy o podawanie dokładnego adresu + imienia i nazwiska,
kodu pocztowego i numeru telefonu. Po otrzymaniu zamówienia wysyłamy ofertę
z proponowanym terminem wysyłki.
Zamówienie można opłacić z góry przelewem - po otrzymaniu potwierdzenia, lub za pobraniem*.
Produkty dostarczamy pocztą kurierską DPD lub spedycją na paletach EUR, towar zazwyczaj
dociera do klienta w 24 godziny od chwili nadania. Po nadaniu przesyłki klient otrzymuje numer
listu przewozowego aby samodzielnie monitorować jej status. W miarę możliwości łączymy różne
produkty w jednej paczce.
Przesyłka kurierska DPD - 19,90 zł
(akcesoria, kołki rozporowe, małe podpory do kwiatów itp.)
Przesyłka kurierska DPD - 39,90 zł
(do 4 kratek 120x180 cm, do 5 kratek 90x180 cm, do 6 kratek 60x180 cm, 2 kolumny 180 cm itp.)
Paleta EUR 80x120 cm - 196,00 zł
(do około 30 dużych kratek, do 12 kolumn 180 cm itp.)
Paleta EUR 180x80 cm - 260,00 zł
(duża ilość elementów - kratki, kolumny itp.)
*wysyłka za pobraniem +6,00 zł

ODBIÓR OSOBISTY
Po odbiór zamówień zapraszamy do naszej siedziby w Przeźmierowie koło Poznania oraz do oddziału
produkcyjnego w Gorzycku Starym koło Międzychodu. Przed przyjazdem prosimy się umówić.

Konto bankowe: Bank ING 70 1050 1533 1000 0022 6246 7695
ZIELONY FRONT Agnieszka Szyfter, ul.Kościelna 34, 62-081 Przeźmierowo
tel. 95 222 22 11
https://zielonyfront.pl
ul. Kościelna 34
62-081 Przeźmierowo
Gorzycko Stare 16
64-400 Międzychód
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