
Cennik Miasteczka rowerowe ELO BIG + gry podwórkowe + znaki  drogowe

kod  grafika nazwa wymiary cena netto cena brutto

ELO0
ELO0 - Miasteczko rowerowe - farba poliuretanowa 
dwuskładnikowa, chemoutwardzalna + gry podwórkowe + 
znaki drogowe mobilne lub z termoplastu (12 szt.)

7x14 m 13 357,72 zł           16 430,00 zł         

ELO1
ELO1 - Miasteczko rowerowe - farba poliuretanowa 
dwuskładnikowa, chemoutwardzalna + gry podwórkowe + 
znaki drogowe mobilne lub z termoplastu (14 szt.)

10x15 m 19 861,79 zł           24 430,00 zł         

ELO2
ELO2 - Miasteczko rowerowe - farba poliuretanowa 
dwuskładnikowa, chemoutwardzalna + gry podwórkowe + 
znaki drogowe mobilne lub z termoplastu (16 szt.)

15x20 m 27 666,67 zł           34 030,00 zł         

ELO3
ELO3 - Miasteczko rowerowe - farba poliuretanowa 
dwuskładnikowa, chemoutwardzalna + gry podwórkowe + 
znaki drogowe mobilne lub z termoplastu (21 szt.)

15x25 m 31 813,01 zł           39 130,00 zł         

BIG0-obr
BIG0-obr - Miasteczko rowerowe - farba poliuretanowa 
dwuskładnikowa, chemoutwardzalna + gry podwórkowe + 
znaki drogowe mobilne lub z termoplastu (10 szt.)

11x18 m 17 991,87 zł           22 130,00 zł         

BIG1-obr
BIG1-obr - Miasteczko rowerowe - farba poliuretanowa 
dwuskładnikowa, chemoutwardzalna + gry podwórkowe + 
znaki drogowe mobilne lub z termoplastu (25 szt.)

15x20 m 24 861,79 zł           30 580,00 zł         

BIG2-obr
BIG2-obr - Miasteczko rowerowe - farba poliuretanowa 
dwuskładnikowa, chemoutwardzalna + gry podwórkowe + 
znaki drogowe mobilne lub z termoplastu (25 szt.)

15x25 m 29 333,34 zł           36 080,00 zł         

BIG3-obr
BIG3-obr - Miasteczko rowerowe - farba poliuretanowa 
dwuskładnikowa, chemoutwardzalna + gry podwórkowe + 
znaki drogowe mobilne lub z termoplastu (28 szt.)

20x30 m 35 878,05 zł           44 130,00 zł         

BIG4-obr
BIG4-obr - Miasteczko rowerowe - farba poliuretanowa 
dwuskładnikowa, chemoutwardzalna + gry podwórkowe + 
znaki drogowe mobilne lub z termoplastu (33 szt.)

15x30 m 39 333,33 zł           48 380,00 zł         

BIG0
BIG0 - Miasteczko rowerowe - farba poliuretanowa 
dwuskładnikowa, chemoutwardzalna + gry podwórkowe + 
znaki drogowe mobilne lub z termoplastu (10 szt.)

11x18 m 24 902,44 zł           30 630,00 zł         

BIG1
BIG1 - Miasteczko rowerowe - farba poliuretanowa 
dwuskładnikowa, chemoutwardzalna + gry podwórkowe + 
znaki drogowe mobilne lub z termoplastu (25 szt.)

15x20 m 33 804,88 zł           41 580,00 zł         

BIG2
BIG2 - Miasteczko rowerowe - farba poliuretanowa 
dwuskładnikowa, chemoutwardzalna + gry podwórkowe + 
znaki drogowe mobilne lub z termoplastu (25 szt.)

15x25 m 40 308,95 zł           49 580,00 zł         

BIG3
BIG3  - Miasteczko rowerowe - farba poliuretanowa 
dwuskładnikowa, chemoutwardzalna + gry podwórkowe + 
znaki drogowe mobilne lub z termoplastu (28 szt.)

20x30 m 48 886,18 zł           60 130,00 zł         

BIG4
BIG4  - Miasteczko rowerowe - farba poliuretanowa 
dwuskładnikowa, chemoutwardzalna + gry podwórkowe + 
znaki drogowe mobilne lub z termoplastu (33 szt.)

15x30 m 52 341,46 zł           64 380,00 zł         

Cennik obowiązuje od dn. 01.09.2022 r.

1. Cena nie obejmuje czyszczenia starych nawierzchni z pleśni, mchu, roślin, zabrudzenia.
2. Malowanie możliwe od miesiąca IV-X zależne od warunków pogodowych - dzień/noc min. 10°
3. Gwarancja Standard: 2 lata (Wyjątek stanowią gry podwórkowe realizowane na nawierzchni: kostka brukowa, beton itp. - 1 rok gwarancji)
4. Gwarancja Premium: 5 lat - dopłata 30%
5. Należy mieć przygotowaną utwardzoną nawierzchnię tj. asfalt lub kostka brukowa najlepiej bez fazy.
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