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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Κονιάματα - Προετοιμασία τοιχοποιίας
1.1 Κονιάματα χτισίματος δομικών στοιχείων
MD 10
KYW
1.2 Κονίαμα προετοιμασίας τοιχοποιϊας
GM 50
1.3 Συνδετική κονία επικόλλησης μονωτικών πλακών
FL 100 ST THERMOCOL (ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ)
FL 100 ST THERMOCOL (ΜΗ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ)
1.4 Επισκευαστικό κονίαμα
MARMORIPRISTINO

ΣΕΛΙΔΑ

40 KG
25 KG

1

40 KG

1

25 KG
25 KG

1

25 KG

1

GS 100 L

40KG

2

GS 100 G
MW 200W
MW 2000W

25 KG / 40 KG
25 KG / 40 KG
40 KG

2

FD 80 WR
EM 1-2-3 W
EM 1-2-3 COLOR

40 KG
25 KG
25 KG

2

25 KG
25 KG

3

25 KG
25 KG

3

20 KG

3

GM 2

40 KG

4

TS1
TS2

40 KG
40 KG

4

ES W1
ES G1
FK 10W
FK 10G
PL 20
GM 1
FL 100 FLEXY
FLS 1000

25 KG
25 KG
25 KG / 5KG
25 KG
25 KG
25 KG
25 KG / 5KG
25 KG

5

Για αρμούς από 2-8mm σε 29 αποχρώσεις

5 KG / 2 KG

6

5.1 Στεγάνωση τοιχοποιίας - πισίνας - δεξαμενών
MARMOCEM
LAST
MARMOCEM-LAST

25 KG
6,5 KG
25 KG + LAST 6.5 KG

7

5.2 Στεγάνωση ταρατσών - μπαλκονιών με ελαστομερές
MARMOFLEX
MARMOFLEX PRIMER

5 KG / 15 KG
1 KG / 5 KG

7

5.3 Στεγάνωση ταρατσών - μπαλκονιών με επικάλυψη πλακιδίων
MARMOCEM ELASTIC

25 KG + ELASTIC 7.5 KG

7
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BIOPLASTER COLOR
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SUPERGLOSS

2
2

3

3
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4. Κόλλες & Αρμόστοικοι
4.1 Κόλλες Πλακιδίων
5
5
5
5
5
5
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4.2 Αρμόστοκος
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΑ

6. Πρόσμικτα - Ενισχυτικά υγρά κονιαμάτων
6.1 Οικοδομική ρητίνη
1 KG / 5 KG / 18 KG

8

6.2 Ενισχυτικό γαλάκτωμα για κόλλες πλακιδίων / αρμόστοκους
MARMO PLUS

MARMO LATEX

1 KG / 5 KG / 18 KG

8

6.3 Υποκατάστατο του ασβέστη
MARMO FLOW

1 KG / 5 KG / 18 KG

8

7. Αστάρια πρόσφυσης σοβάδων
MARMOCONTACT
NEW! BIOPRIMER

5 KG / 20 KG
5 KG / 20 KG
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8. Παράρτημα
8.1 Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχομάτων MARMODOM "BIO PANOPLY"
8.2 Υαλόπλεγματα
8.3 Γωνιόκρανα
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9. Πίνακας Εκπτώσεων
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1. Κονιάματα - Προετοιμασία τοιχοποιίας
ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΚΕΥ.
ΤΕΜ. / ΠΑΛ. ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ
(σακιά)
(€/ΤΟΝ)*

ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ
(€/ΤΕΜ.)*

1.1 Κονιάματα χτισίματος δομικών στοιχείων
Λάσπη χτισίματος τούβλων (γκρί) Χρησιμοποιείται για το
κτίσιμο πήλινων τούβλων καθώς και τσιμεντότουβλων και
διακοσμητικών τούβλων οποιουδήποτε μεγέθους και τύπου.
Αναμιγνύεται με νερό. Εφαρμόζεται με συμβατικές / σύγχρονες
μηχανές ανάμιξης σοβά ή με το χέρι. Κατανάλωση: ~1315kg/m2

40kg

36τεμ.

Συγκολλητικό κονίαμα για πορομπετόν (λευκό)
χρησιμοποιείται ως συγκολλητικό κονίαμα στην κατασκευή
τοίχων με κυβόλιθους κυψελωτού σκυροδέματος
επεξεργασμένου σε αυτόκλειστο και κάθε είδος πολύ πορωδών
δομικών υλικών. Αναμιγνύεται με νερό χρησιμοποιώντας
ηλεκτρικό ή παραδοσιακό αναμικτήρα ή με το χέρι.
Κατανάλωση: ~2,5-4,0kg/m2 για πάχος 0,5cm

25kg

55τεμ.

40kg

36τεμ.

Ινοπλισμένο κονίαμα επικόλλησης μονωτικών πλακών
(λευκό) χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση θερμομονωτικών
πλακών σε υποστρώματα τοίχων από τούβλα, κυψελωτό
σκυρόδεμα επεξεργασμένο σε αυτόκλειστο, εμφανές
σκυρόδεμα, παλιά σοβατισμένες επιφάνειες τοίχων, κλπ., για
τοποθέτηση φύλλου υαλοπλέγματος στην εξωτερική πλευρά της
μονωτικής πλάκας πριν την εφαρμογή των σοβάδων
Αναμιγνύεται με νερό. Κατανάλωση: ~5kg/m2

25kg

55τεμ.

Μη Ινοπλισμένο κονίαμα επικόλλησης μονωτικών πλακών
(λευκό) χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση θερμομονωτικών
πλακών σε υποστρώματα τοίχων από τούβλα, κυψελωτό
σκυρόδεμα επεξεργασμένο σε αυτόκλειστο, εμφανές
σκυρόδεμα, παλιά σοβατισμένες επιφάνειες τοίχων, κλπ., για
τοποθέτηση φύλλου υαλοπλέγματος στην εξωτερική πλευρά της
μονωτικής πλάκας πριν την εφαρμογή των σοβάδων.
Αναμιγνύεται με νερό. Κατανάλωση: ~5kg/m2

25kg

55τεμ.

25kg

40τεμ.

MD10

KYW

1.2 Κονίαμα προετοιμασίας τοιχοποιϊας
Κονίαμα για πεταχτό (γκρί) για χρήση ως πρώτη (πεταχτή)
στρώση αυξάνοντας την πρόσφυση της επόμενης, βασικής
στρώσης σοβά. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες τοίχων (πριν το
σοβάτισμα), όπως τοίχων απο τούβλα, σκυρόδεμα, κυβόλιθους
κυψελωτού ελαφρού σκυροδέματος, μονωτικές πλάκες, κλπ.
Αναμιγνύεται με νερό. Κατανάλωση: ~5kg/m2

GM50
1.3 Συνδετική κονία επικόλλησης μονωτικών πλακών

FL 100 ST

FL 100 ST-Κ
(κόκκινο σακί)

1.4 Επισκευαστικό κονίαμα
Επισκευαστικό / ινοπλισμένο κονίαμα πολλαπλών
χρήσεων (γκρί) Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών
αντοχών για κάθε είδους επισκευές και εξομάλυνση
σκυροδέματος, καθώς επίσης και επούλωση διαβρωμένου
υποστρώματος τοιχίου ή κολώνας. Αναμιγνύεται με νερό.
Κατανάλωση: ~19,0 kg/m2 /cm πάχους στρώσης

MARMORIPRISTINO
*Οι παρπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α.
*Οι τιμές ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στο εργοστάσιο μας στην Προσοτσάνη - Δράμας (EXW)
Ο παρόν τιμοκατάλογος κατεργεί κάθε προηγούμενο
Ο τιμοκατάλογος ισχύει από 01/01/2010

1
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2. Έτοιμοι Σοβάδες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΚΕΥ.
(σακιά)

ΤΕΜ. / ΠΑΛ.

Σοβάς βασικής στρώσης (γκρί) Χρησιμοποιείται ως σοβάς βασικής
στρώσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Επίσης
κατάλληλος για διάφορες επισκευαστικές εργασίες. Αναμιγνύεται με
νερό, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές ή σύγχρονες μηχανές
σοβατίσματος. Μέγεθος κόκκου <2,4mm Κατανάλωση: ~13,0-14,0
kg/m2 για πάχος 1,0 cm

40kg

36τεμ.

Σοβάς μίας στρώσης (γκρί) Χρησιμοποιείται ως σοβάς μιας
στρώσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Επίσης, είναι
κατάλληλος για διάφορες επισκευαστικές εργασίες. Αναμιγνύεται με
νερό, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές ή σύγχρονες μηχανές
σοβατίσματος. Μέγεθος κόκκου <1,4mm Κατανάλωση: ~12,0-13,0
kg/m2 για πάχος 1,0 cm

25kg

55τεμ.

40kg

36τεμ.

Βλέπε προϊόν GS 100 G

Σιλό

~ 24 Τον. / Σιλό

25kg

55τεμ.

40kg

36τεμ.

Βλέπε προϊόν MW 200

Σιλό

~ 24 Τον. / Σιλό

Σοβάς μίας στρώσης εσωτερικής χρήσης (λευκός) Αντικαθιστά
τη βασική στρώση και τη λεπτή στρώση με μία μόνο στρώση.
Κατάλληλος για λείες εσωτερικές επιφάνειες. Αναμιγνύεται με νερό,
χρησιμοποιώντας παραδοσιακές ή σύγχρονες μηχανές
σοβατίσματος. Μέγεθος κόκκου <0,4mm Κατανάλωση: ~12,0-14,0
kg/m2 για πάχος 1,0 cm

40kg

36τεμ.

40kg

36τεμ.

25kg

55τεμ.

EM1-2-3W

Διακοσμητικός σοβάς τελικής στρώσης γραφιάτο (λευκός)
Υδατοαποθητικός διακοσμητικός σοβάς λεπτής στρώσης, χρησιμοποιείται για
εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές πάνω από το σοβά βασικής ή μίας
στρώσης. Αναμιγνύεται με νερό, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναμικτήρα ή
αυτόματη ή τη συμβατική μηχανή ανάμιξης σοβάδων.
Κατανάλωση: Κοκκομετρία
1,2mm ~3,0-4,5 kg/m2
Κοκκομετρία
2,4mm ~4,0-5,5 kg/m2
Κοκκομετρία
4,0mm ~5,0-6,5 kg/m2 για πάχος 0,5cm

25kg

55τεμ.

EM1-2-3
COLOR

Διακοσμητικός σοβάς τελικής στρώσης γραφιάτο (έγχρωμος)
Υδατοαποθητικός διακοσμητικός σοβάς λεπτής στρώσης, χρησιμοποιείται για
εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές πάνω από το σοβά βασικής ή μίας
στρώσης. Αναμιγνύεται με νερό, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναμικτήρα ή
αυτόματη ή τη συμβατική μηχανή ανάμιξης σοβάδων. Κατανάλωση:
Κοκκομετρία 1,2mm ~3,0-4,5 kg/m2
Κοκκομετρία 2,4mm ~4,0-5,5 kg/m2
Κοκκομετρία 4,0mm ~5,0-6,5 kg/m2 για πάχος 0,5cm

ΠΡΟΪΟΝ

ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ
(€/ΤΟΝ)*

ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ
(€/ΤΕΜ.)*

2.1 Βασικής στρώσης

GS 100 L
2.2 Μίας στρώσης

GS 100 G
S-GS 100 G

MW 200

Σοβάς μίας στρώσης, ελαφρύς (λευκός) Αντικαθιστά το σοβά
βασικής και λεπτής στρώσης με μία μόνο στρώση. Κατάλληλος για
εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές καθώς και για διάφορες
επισκευαστικές εργασίες. Ανθεκτικός στο νερό, με θερμομονωτικές
ιδιότητες. Αναμιγνύεται με νερό, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές ή
σύγχρονες μηχανές σοβατίσματος. Μέγεθος κόκκου <1,4mm
Κατανάλωση: ~12,0-14,0 kg/m2 για πάχος 1,0 cm

S-MW 200

MW 2000
2.3 Σοβάδες Τελικής στρώσης
Σοβάς Τελικής στρώσης υδατοαπωθητικός (λευκός) Για
εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές. Χρήση πάνω από
παραδοσιακούς / έτοιμους σοβάδες / αποκατάσταση παλιών
σοβατισμένων επιφανειών / προσόψεις ανοιχτόχρωμου
σκυροδέματος. Αναμιγνύεται με νερό, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό
αναμικτήρα ή αυτόματη ή τη συμβατική μηχανή ανάμιξης σοβάδων.
Κατανάλωση: ~5,0 kg/m2 για πάχος 0,4cm

FD80

Χρώματα EM 1-2-3 COLOR:
Y1 - Yellow beige
B1 - Brown milky
Y2 - Yellow light
B2 - Brown light
Y3 - Yellow Ochre
B3 - Brown cacao

G - Grey dark
GB - Grey light
W - White

S - Sand rose
S1 - Rose light
R - Red Minoan
2
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2. Έτοιμοι Σοβάδες
ΣΥΣΚΕΥ.
(σακιά)

ΤΕΜ. / ΠΑΛ.

25kg

16τεμ.

25kg

16τεμ.

Ρητινούχος στόκος σπατουλαρίσματος (λευκός) Χρησιμοποιείται
για λείανση και εξομάλυνση τοίχων, για εσωτερικές εφαρμογές.
Xρήση πάνω από συμβατικούς και έτοιμους σοβάδες ή ανάπλαση ή
επισκευή παλιών σοβατισμένων επιφανειών. Συνιστάται για
μικροεργασίες και αντιμετώπιση μικρορωγμών σε σοβατισμένες
επιφάνειες. Αναμιγνύεται με νερό, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό
αναμικτήρα Κοκκομετρίας <0,1mm Κατανάλωση: ~1,0 kg/m2 για
πάχος 0,02cm

25kg

55τεμ.

Ρητινούχος στόκος σπατουλαρίσματος (λευκός) Χρησιμοποιείται
για λείανση και εξομάλυνση τοίχων, για εσωτερικές εφαρμογές.
Xρήση πάνω από συμβατικούς και έτοιμους σοβάδες ή ανάπλαση ή
επισκευή παλιών σοβατισμένων επιφανειών. Συνιστάται για
μικροεργασίες και αντιμετώπιση μικρορωγμών σε σοβατισμένες
επιφάνειες. Αναμιγνύεται με νερό, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό
αναμικτήρα Κοκκομετρίας <0,3mm Κατανάλωση: ~1,2 kg/m2 για
πάχος 0,01cm

25kg

55τεμ.

20kg

55τεμ.

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ
(€/ΤΟΝ)*

ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ
(€/ΤΕΜ.)*

2.4 Ακρυλικός σοβάς σε μορφή πάστας

BIOPLASTER
W

BIOPLASTER
COLOR

Ακρυλικός σοβάς αδιάβροχος (λευκός) για εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές.
Σοβάς τελικής στρώσης πάνω από υποστρώματα όπως σοβάδες βασικής στρώσης,
σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κτλ. Δεν απαιτείται βάψιμο των
σοβατισμένων επιφανειών. Ιδανικό για εξωτερικές θερμομονώσεις. Κατανάλωση:
Κοκκομετρία 0,8mm ~1,5 kg/m2 για πάχος 1mm
Κοκκομετρία 1,5mm ~ 2,5 kg/m2 για πάχος 1,5mm
Κοκκομετρία 2,5mm ~ 3,5 kg/m2 για πάχος 2,5mm
Κοκκομετρία 3,5mm ~ 4,5 kg/m2 για πάχος 3,5mm

Ακρυλικός σοβάς αδιάβροχος (έγχρωμος) για εξωτερικές και εσωτερικές
εφαρμογές. Σοβάς τελικής στρώσης πάνω από υποστρώματα όπως σοβάδες βασικής
στρώσης, σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κτλ. Δεν απαιτείται βάψιμο των
σοβατισμένων επιφανειών. Ιδανικό για εξωτερικές θερμομονώσεις. Κατανάλωση:
Κοκκομετρία 0,8mm ~1,5 kg/m2 για πάχος 1mm
Κοκκομετρία 1,5mm ~ 2,5 kg/m2 για πάχος 1,5mm
Κοκκομετρία 2,5mm ~ 3,5 kg/m2 για πάχος 2,5mm
Κοκκομετρία 3,5mm ~ 4,5 kg/m2 για πάχος 3,5mm

2.5 Κονίαμα σπατουλαρίσματος

SP 100

SP 300

2.6 Γυψοκονίαμα για τελική εσωτερική στρώση
Γυψοκονίαμα (λευκό) fine Έτοιμο προς χρήση ξηρό κονίαμα με
βάση τη γύψο. Εφαρμόζεται πάνω στον σοβά βασικής στρώσης GS
100G. Αναδεύεται μετά την προσθήκη νερού μηχανικά η με το χέρι.
Ιδανικό για την εφαρμογή σε εσωτερικές τοιχοποιίες, δίνει απόλυτα
λεία επιφάνεια έτοιμη για βάψιμο με αυξημένες αντοχές.
Κατανάλωση: 0,3 kg/m2, για πάχος στρώσης 0,02cm

SUPER GLOSS
*Οι παρπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α.
*Οι τιμές ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στο εργοστάσιο μας στην Προσοτσάνη - Δράμας (EXW)
Ο παρόν τιμοκατάλογος κατεργεί κάθε προηγούμενο
Ο τιμοκατάλογος ισχύει από 01/01/2010

3

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2010
3. Κονίαμα επίστρωσης δαπέδων
ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΚΕΥ.
ΤΕΜ. / ΠΑΛ. ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ
(σακιά)
(€/ΤΟΝ)*

ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ
(€/ΤΕΜ.)*

3.1 Λάσπη μαρμάρων
Κονίαμα επίστρωσης μαρμάρου (λευκό) εξωτερικού χώρου
Χρησιμοποιείται για τοποθέτηση πλακών και πλακιδίων μαρμάρου
και διαφόρων ειδών φυσικών πετρών στον παραδοσιακό τρόπο
κτισίματος αυλών/τοιχοποιιών κλπ. κατοικιών με πελεκητές πέτρες.
Μπορεί να εφαρμοστεί σε συμβατικά υποστρώματα από κανονικό
και αλαφρό σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή επιχρίσματα, τούβλα κλπ.
Αναμιγνύεται με νερό, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό αναμικτήρα.
Κατανάλωση: ~6,0-8,0 kg/m2 για πάχος 1,0cm

40kg

36τεμ.

Τσιμεντοκονίαμα (γκρί) Χρησιμοποιείται ως κονίαμα εξομάλυνσης
για τη σφράγιση και την εξομάλυνση υποστρωμάτων σκυροδέματος
πριν την κάλυψή τους με πλακίδια, φυσικά ή τεχνητά υλικά (όπως
παρκέ, μουσαμάς δαπέδου), κλπ. Για εσωτερικές και εξωτερικές
εφαρμογές. Αναμιγνύεται με νερό, χρησιμοποιώντας παραδοσιακό,
συμβατικό αναμικτήρα ή σύγχρονο αναμικτήρα κονιάματος. Mέγεθος
κόκκου <2,5mm Κατανάλωση: ~14,0 kg/m2 για πάχος 1,0cm

40kg

36τεμ.

Τσιμεντοκονίαμα παραδωσιακό (γκρί) Χρησιμοποιείται ως κονίαμα
εξομάλυνσης για τη σφράγιση και την εξομάλυνση υποστρωμάτων
σκυροδέματος πριν την κάλυψή τους με πλακίδια, φυσικά ή τεχνητά
υλικά (όπως παρκέ, μουσαμάς δαπέδου), κλπ. Για εσωτερικές και
εξωτερικές εφαρμογές. Αναμιγνύεται με νερό, χρησιμοποιώντας
παραδοσιακό, συμβατικό αναμικτήρα ή σύγχρονο αναμικτήρα
κονιάματος. Μέγεθος κόκκου 3,5mm Κατανάλωση: ~12,0 kg/m2 για
πάχος 1,0cm

40kg

36τεμ.

GM2
3.2 Τσιμεντοκονία

TS1

TS2

*Οι παρπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α.
*Οι τιμές ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στο εργοστάσιο μας στην Προσοτσάνη - Δράμας (EXW)
Ο παρόν τιμοκατάλογος κατεργεί κάθε προηγούμενο
Ο τιμοκατάλογος ισχύει από 01/01/2010
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4. Κόλλες & Αρμόστοκοι
ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΚΕΥ. ΤΕΜ./ΚΙ
ΤΕΜ. / ΠΑΛ. ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ
(σακιά)
Β.
(€/ΤΟΝ)*
(€/ΤΕΜ.)*

4.1 Κόλλες Πλακιδίων

ES-W1

ES-G1

Κόλλα παλκιδίων (λευκή) Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση
κεραμικών πλακιδίων και πλακιδίων από φυσικά δομικά υλικά με
υψηλή απορροφητικότητα σε επιφάνειες δαπέδων εσωτερικών
χώρων. Μπορεί να εφαρμοστεί σε συμβατικά υποστρώματα από
κανονικό και ελαφρό σκυρόδεμα, σε τσιμεντοειδή επιχρίσματα,
τούβλα κλπ.
Κόλλα κατηγορίας: C1 κατά EN 12004:2002
Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m2
Κόλλα παλκιδίων (γκρί) Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση
κεραμικών πλακιδίων και πλακιδίων από φυσικά δομικά υλικά με
υψηλή απορροφητικότητα σε επιφάνειες δαπέδων εσωτερικών
χώρων. Μπορεί να εφαρμοστεί σε συμβατικά υποστρώματα από
κανονικό και ελαφρό σκυρόδεμα, σε τσιμεντοειδή επιχρίσματα,
τούβλα κλπ.
Κόλλα κατηγορίας: C1 κατά EN 12004:2002
Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m2
Ακρυλική κόλλα παλκιδίων (λευκή) χρησιμοποιείται για την
τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων καθώς και πλακιδίων από φυσικά
δομικά υλικά σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες δαπέδων και
τοίχων. Μπορεί να εφαρμοστεί σε συμβατικά υποστρώματα από
κανονικό και ελαφρό σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή επιχρίσματα, κλπ.

FK10W
FK10W-5

25kg

55τεμ.

25kg

55τεμ.

25kg

55τεμ.

Κόλλα κατηγορίας: C1Τ κατά EN 12004:2002
Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m2
Ακρυλική κόλλα παλκιδίων (λευκή) συσκευασίας 5kg
*βλέπε περιγραφή FK10W
Ακρυλική κόλλα παλκιδίων (γκρί) χρησιμοποιείται για την
τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων καθώς και πλακιδίων από φυσικά
δομικά υλικά σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες δαπέδων και
τοίχων. Μπορεί να εφαρμοστεί σε συμβατικά υποστρώματα από
κανονικό και ελαφρό σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή επιχρίσματα, κλπ.

5kg

4

40κιβ.

25kg

55τεμ.

25kg

55τεμ.

PL20

Ακρυλική κόλλα παλκιδίων (λευκή) "Plus" Χρησιμοποιείται για την
τοποθέτηση κεραμικών και μη απορροφητικών πλακιδίων
οποιουδήποτε τύπου και μεγέθους καθώς και πλακιδίων και
μωσαϊκών από φυσικές οικοδομικές πέτρες, σε δάπεδα και τοίχους.
Μπορεί να εφαρμοστεί σε συμβατικά υποστρώματα από κανονικό και
ελαφρό σκυρόδεμα, τσιμεντοειδή επιχρίσματα, τούβλα κλπ. Κόλλα
κατηγορίας: C2 κατά EN 12004:2002
Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m2

25kg

55τεμ.

FL100 FLEXY

Εύκαμπτη κόλλα παλκιδίων (λευκή) "Flexy" Χρησιμοποιείται για
τοποθέτηση απορροφητικών και μη πλακιδίων εσωτερικά και
εξωτερικά, σε δαπέδα και τοίχους. Ιδανική για συμβατικά
υποστρώματα, τσιμεντοειδή επιχρίσματα, απλά δάπεδα, επιφάνειες
κατασκευασμένες από ελαφρά δομικά στοιχεία, με σχετικά υψηλή
υγρασία και με αυξημένες απαιτήσεις σε θερμοκρασιακές μεταβολές.
Κόλλα κατηγορίας: C2E κατά EN 12004:2002
Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m2
Εύκαμπτη κόλλα παλκιδίων (λευκή) "Flexy" συσκευασίας 5kg
*βλέπε περιγραφή FL 100 FLEXY

5kg

FK10G

FL100-5

GM1

FLS1000

Κόλλα κατηγορίας: C1Τ κατά EN 12004:2002
Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m2

4

40κιβ.

Κόλλα πλακιδίων μαρμάρου & γρανίτη (λευκή) Χρησιμοποιείται για
τοποθέτηση μαρμάρινων, γρανιτένιων και οποιουδήποτε τύπου και
διαστάσεων κεραμικά ή τεχνητά πλακίδια και πλάκες. Κατάλληλη για
εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται πάνω σε συμβατικά
υποστρώματα από σκυρόδεμα και τσιμεντοειδή επιχρίσματα, σε επιφάνειες
κατασκευασμένες από ελαφρά δομικά στοιχεία, σε χώρους με σχετικά υψηλές
απαιτήσεις σε θερμοκρασία και υγρασία. Κόλλα κατηγορίας: C2Τ κατά EN
12004:2002 Κατανάλωση: 2,0-4,0 kg/m2

25kg

55τεμ.

Εύκαμπτη κόλλα παλκιδίων (λευκή) "Super Elastic" Χρησιμοποιείται για
τοποθέτηση απορροφητικών και μη πλακιδίων και πλακών οποιουδήποτε
τύπου, κεραμικών ή τεχνητών υλικών, για φυσικές οικοδομικές πέτρες,
υαλοψηφίδες, σε εσωτερικά και εξωτερικά δαπέδα και τοίχους. Εφαρμόζεται
πάνω σε συμβατικά υποστρώματα, τσιμεντοειδή επιχρίσματα, απλά δάπεδα,
ελαφρά δομικά στοιχεία, μεταλλικές επιφάνειες και σε επιφάνειες με σχετικά
υψηλή υγρασία ή αυξημένες απαιτήσεις σε θερμοκρασιακές μεταβολές.
Κόλλα κατηγορίας: C2ΤΕ κατά EN 12004:2002 Κατανάλωση: 2,0-4,0
kg/m2

25kg

55τεμ.

*Οι παρπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α.
*Οι τιμές ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στο εργοστάσιο μας στην Προσοτσάνη - Δράμας (EXW)
Ο παρόν τιμοκατάλογος κατεργεί κάθε προηγούμενο
Ο τιμοκατάλογος ισχύει από 01/01/2010
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4. Κόλλες & Αρμόστοκοι
4.2 Αρμόστοκοι
Αδιάβροχος ακρυλικός αρμόστοκος πλακιδίων 2-8mm τσιμεντοειδούς βάσης για αρμούς πλακιδίων
οποιουδήποτε τύπου, από 2 έως 8 mm, για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές σε τοίχους και
δάπεδα, σε 29 ανοιχτά σταθερά χρώματα. Συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα: ΕΝ 13888:2002,
CG 2
Κατανάλωση: 0,2 - 2,0 kg/m2 ανάλογα με τον τύπο και μέγεθος των πλακιδίων και το πλάτος των
αρμών.

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

W1
G0
G1
G2
G3
G4
G5
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
V1
V2
V3
R1
GR1
GR2
O1
BL1
BL2
BL3
P1
Y1

ΛΕΥΚΟ ΦΥΣΙΚΟ

ΣΥΣΚΕΥ. ΤΕΜ./Κ
ΚΙΒ. / ΠΑΛ.
(σακούλα)
ΙΒ.
5kg

4

40κιβ.

ΓΚΡΙ ΦΩΤΕΙΝΟ

5kg

4

40κιβ.

ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

5kg

4

40κιβ.

ΓΚΡΙ

5kg

4

40κιβ.

ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ

5kg

4

40κιβ.

ΑΝΘΡΑΚΙ

5kg

4

40κιβ.

ΜΑΥΡΟ

5kg

4

40κιβ.

ΜΠΕΖ ΑΝΟΙΧΤΟ -ΙΑΣΜΟΣ

5kg

4

40κιβ.

ΜΠΕΖ

5kg

4

40κιβ.

ΜΠΕΖ ΣΑΧΑΡΑΣ

5kg

4

40κιβ.

ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ

5kg

4

40κιβ.

ΚΑΦΕ

5kg

4

40κιβ.

ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ

5kg

4

40κιβ.

ΚΑΦΕ ΣΟΚΟΛΑΤΙ

5kg

4

40κιβ.

ΚΑΡΑΜΕΛΙ

5kg

4

40κιβ.

ΚΑΚΑΟ - ΣΟΚΟΛΑΤΑ

5kg

4

40κιβ.

ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ - TERRACOTA

5kg

4

40κιβ.

ΡΟΖΕ

5kg

4

40κιβ.

ΒΙΟΛΕΤΙ

5kg

4

40κιβ.

ΒΙΟΛΕΤΙ ΣΚΟΥΡΟ

5kg

4

40κιβ.

ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΙΝΩΙΚΟ

5kg

4

40κιβ.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ

5kg

4

40κιβ.

ΠΡΑΣΙΝΟ

5kg

4

40κιβ.

ΛΑΔΙ

5kg

4

40κιβ.

ΓΑΛΑΖΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ

5kg

4

40κιβ.

ΜΠΛΕ

5kg

4

40κιβ.

ΡΑΦ - ΤΙΡΚΟΥΑΖ

5kg

4

40κιβ.

ΠΕΤΡΟΛ

5kg

4

40κιβ.

ΚΙΤΡΙΝΟ ΩΧΡΑΣ

5kg

4

40κιβ.

ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ
(€/ΤΟΝ)*
(€/ΤΕΜ.)*

Τα προϊόντα παραδίδονται συσκευασμένα σε χάρτινα κιβώτια των 20kg (4 σακούλες x 5kg)
Οι τιμές / Τόνο επιβαρύνονται με 20% αύξηση για συσκευασίες 2 κιλών σε χάρτινα κιβώτια των 20kg (10 σακούλες x 2kg)
*Οι παρπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α.
*Οι τιμές ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στο εργοστάσιο μας στην Προσοτσάνη - Δράμας (EXW)
Ο παρόν τιμοκατάλογος κατεργεί κάθε προηγούμενο
Ο τιμοκατάλογος ισχύει από 01/01/2010
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5. Στεγανωτικά Υλικά
ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΚΕΥ.

Στεγανωτικό / Οσμοτικό κονίαμα ξυρό (γκρί) Επαλοιφόμενο
στεγανωτικό κονίαμα με ωσμωτική δράση. Αντιδρά με το
υδροξείδιο του ασβεστίου και σχηματίζει σταθερά και αδιάλυτα
άλατα τα οποία φράζουν τους πόρους και τα τριχοειδή του
σκυροδέματος ωσμωτικά. Ιδανικό για εσωτερική στεγάνωση
θεμελίων, υπογείων, φρεατίων, ανελκυστήρων, σηράγγων κτλ.
Κατανάλωση: 1,5 kg/m2/mm πάχους στρώσης

25kg

ΤΕΜ./ΚΙ ΤΕΜ. / ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ
Β.
ΠΑΛ.
(€/ΤΟΝ)*
(€/ΤΕΜ.)*

5.1 Στεγάνωση τοιχοποιίας

MARMOCEM

Στεγανωτικό / Οσμοτικό υγρό Β' Συστατικό του MARMOCEM
LAST. Υδατική διασπορά ακρυλικού γαλακτώματος υψηλής
ελαστικότητας.

40τεμ.

6.5kg (Β')

40τεμ.

LAST
&

Στεγανωτικό / Οσμοτικό κονίαμα 2 Συστατικών (Α') ξυρό
κονίαμα MARMOCEM + (Β') υγρό LAST Επαλοιφόμενο
στεγανωτικό κονίαμα με ωσμωτική δράση. Αντιδρά με το
υδροξείδιο του ασβεστίου και σχηματίζει σταθερά και αδιάλυτα 25kg (A') +
άλατα τα οποία φράζουν τους πόρους και τα τριχοειδή του
6.5kg
σκυροδέματος ωσμωτικά. Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική
(Β')
στεγάνωση θεμελίων, υπογείων, φρεατίων ανελκυστήρων,
δεξαμενών, σηράγγων κτλ. Κατανάλωση: 1,5 kg/m2/mm πάχους
στρώσης

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

MARMOCEMLAST
5.2 Στεγάνωση τερατσών - μπαλκονιών με ελαστομερές

Ελαστομερές στεγανωτικό (λευκό) Επαλοιφόμενο ελαστομερές
στεγανωτικό ταρατσών. Σχηματίζει ενιαία μεμβράνη χωρίς ενώσεις
η οποία προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση και διαπνοή, άριστη
πρόσφυση σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο και
μεγάλη αντοχή στις καιρικές μεταβολές. Ακρυλικό γαλάκτωμα
υψηλής ελαστικότητας, υπέρλεπτη μαρμαρόσκονη, εμπλουτισμένη
με ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα. Κατανάλωση: ~1,5 kg/m2

5kg

100τεμ.

15kg

36τεμ.

MARMO-FLEX
Αστάρι πρόσφυσης του MARMO-FLEX υδατική διασπορά
πολυμερών ουσιών το οποίο εφαρμοζόμενο δημιουργεί το
κατάλληλο υπόστρωμα για την καλύτερη πρόσφυση του MARMO
FLEX. Κατανάλωση: ~200 gr/m2

ΜΑRMO-FLEXPRIMER
5.3 Στεγάνωση τερατσών - μπαλκονιών με επικάλυψη πλακιδίων
&

MARMOCEMELASTIC

MARMOCEMELASTIC

1kg

12

40κιβ.

5kg

4

24κιβ.

Στεγανωτικό / Ελαστομερές Εύκαμπτο κονίαμα 2 Συστατικών Ιδανικό
για στεγάνωση και προστασία επιφανειών από σκυρόδεμα όπως
ταράτσες, μπαλκόνια, μπάνια, ανεστραμμένα δώματα, πισίνες δεξαμενές 25kg (A') +
πόσιμου νερού κτλ. Σχηματίζει ελαστικό υμένα, γεφύρωση ρωγματώσεων,
προστασία από υγρασία, ενανθράκωση και προσβολή από άλατα, άριστη
πρόσφυση με το σκυρόδεμα υψηλή αντοχή σε κάμψη και θλίψη καθώς και 7.5kg (B')
στις μεταβολές της θερμοκρασίας, ενώ παρέχει πλήρη διαπνοή στα δομικά
στοιχεία Κατανάλωση: ~1,5 kg/m2/mm πάχους στρώση

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

Στεγανωτικό / Ελαστομερές κονίαμα ξυρό Α' Συστατικό
(λευκό) Λευκό τσιμέντο υψηλών προδιαγραφών μαρμαρόσκονη
επιλεγμένης κοκκομετρίας, ίνες πολυπροπυλενίου εμπλουτισμένα
με ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα.

25kg (A')

40κιβ.

Στεγανωτικό / Ελαστομερές υγρό Β' Συστατικό υδατική
διασπορά ακρυλικού πολυμερούς υψηλής ελαστικότητας.

7.5kg (Β')

40κιβ.

ELASTIC
*Οι παρπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α.
*Οι τιμές ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στο εργοστάσιο μας στην Προσοτσάνη - Δράμας (EXW)
Ο παρόν τιμοκατάλογος κατεργεί κάθε προηγούμενο
Ο τιμοκατάλογος ισχύει από 01/01/2010
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6. Πρόσμικτα - Ενισχυτικά υγρά κονιαμάτων
ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΚΕΥ.

ΤΕΜ./ΚΙ
ΚΙΒ. / ΠΑΛ.
Β.

ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ
(€/ΤΟΝ)*

ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ
(€/ΤΕΜ.)*

6.1 Οικοδομική ρητίνη

MARMO-LATEX

Οικοδομική ρητίνη υδατική διασπορά πολυμερών
ουσιών η οποία προστιθέμενη σε παραδοσιακούς
σοβάδες, τσιμεντοκονίες, λάσπες χτισίματος,
κονιάματα επικόλλησης μονωτικών πλακών κτλ.
παρέχει υψηλή ελαστικότητα και πρόσφυση,
εργασιμότητα, αδιαβροχοποίηση, αντοχή στην
εκτριβή, τη συρρίκνωση και εξάλειψη του κινδύνου
των ρωγματώσεων.

1kg

12

40κιβ.

5kg

4

24κιβ.

18kg

24τεμ.

6.2 Ενισχυτικό γαλάκτωμα για κόλλες πλακιδίων / αρμόστοκους
Ενισχυτικό κόλλας & αρμόστοκων υδατική
διασπορά πολυμερών ουσιών η οποία προστιθέμενη
σε κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους παρέχει
υψηλή ελαστικότητα και πρόσφυση,
αδιαβροχοποίηση, αντοχή στην εκτριβή, τη
συρρίκνωση και αντίσταση στη χημική προσβολή.

MARMO-PLUS

1kg

12

40κιβ.

5kg

4

24κιβ.

18kg

24τεμ.

6.3 Υποκατάστατο του ασβέστη

MARMO-FLOW

Πλαστικοποιητής κονιαμάτων / υποκατάστατο
του ασβέστη υγρό πρόσμικτο τσιμεντοκονιαμάτων
το οποίο αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη
προσδίδοντας σε αυτά αυξημένη συνοχή και
πρόσφυση, καλύτερη εργασιμότητα ενώ ταυτόχρονα
εξαφανίζει και τα προβλήματα από τη χρήση κακής
ποιότητας ασβέστη (πεταλούδες).

1kg

12

40κιβ.

5kg

4

24κιβ.

18kg

24τεμ.

*Οι παρπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α.
*Οι τιμές ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στο εργοστάσιο μας στην Προσοτσάνη - Δράμας (EXW)
Ο παρόν τιμοκατάλογος κατεργεί κάθε προηγούμενο
Ο τιμοκατάλογος ισχύει από 01/01/2010
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7. Αστάρια πρόσφυσης σοβάδων
ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΚΕΥ. ΤΕΜ. / ΠΑΛ.

ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ
(€/ΤΟΝ)*

7. Αστάρια πρόσφυσης σοβάδων

MARMOCONTACT

BIO PRIMER
Αστάρι πρόσφυσης
BIOPLASTER

BIOPRIMER

Αστάρι πρόσφυσης σοβάδων (κόκκινο)
Xρησιμοποιείται ως αστάρι για την βελτίωση της
πρόσφυσης των λείων, χαμηλής απορροφητικότητας
επιφανειών (εμφανές μπετόν, γυψοσοβάδες,
μεταλλικές επιφάνειες, παλιοί σοβάδες κτλ).
Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
Κατανάλωση: ~350 gr/m2 (το δοχείο των 20kg
καλύπτει ~57 m2 επιφάνειας)
Αστάρι πρόσφυσης του ακρυλικού σοβά
BIOPLASTER (έγχρωμο) Χρησιμοποιείται ως
αστάρι για την βελτίωση της πρόσφυσης των λείων,
χαμηλής απορροφητικότητας επιφανειών, αλλά και
απορροφητικών επιφανειών, όπως σαθροί σοβάδες
κλπ. Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές
επιφάνειες. Αραιώνεται με 20% καθαρό νερό.
Κατανάλωση: ~280 gr/m2 (το δοχείο των 16kg με
4kg προσθήκης νερού καλύπτει ~57 m2 επιφάνειας)

20kg

24τεμ.

5kg

48τεμ.

16kg

24τεμ.

4kg

48τεμ.

*Οι παρπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α.
*Οι τιμές ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στο εργοστάσιο μας στην Προσοτσάνη - Δράμας (EXW)
Ο παρόν τιμοκατάλογος κατεργεί κάθε προηγούμενο
Ο τιμοκατάλογος ισχύει από 01/01/2010

ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ
(€/ΤΕΜ.)*
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8. Παράρτημα
ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ
(€/ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.)*

ΣΥΣΚΕΥ.

ΤΕΜ. / ΠΑΛ.

Ακρυλικός σοβάς αδιάβροχος (έγχρωμος) σε
διάφορες κοκκομετρίες (0,8mm-1,5mm-2,5mm3,5mm) βλέπε σελίδα 3

25kg

16

€/TON

Ακρυλικός σοβάς αδιάβροχος (έγχρωμος) σε
διάφορες κοκκομετρίες (0,8mm-1,5mm-2,5mm3,5mm) βλέπε σελίδα 3

25kg

16

€/TON

Ινοπλισμένο κονίαμα επικόλλησης μονωτικών
πλακών (λευκό) βλέπε σελίδα 1

25kg

55

€/TON

50m2/ρολό

4ρολά / πακέτο

€/M2

Πλαστικό γωνιόκρανο PVC για θερμομόνωση με
δίχτυ 5x5mm 145gr/m2 10cmx10cm 2,80μμ/τεμ.

κιβώτιο

200τεμ. / κιβ.

€/ΤΕΜ

Βύσμα αγκύρωσης θερμομονωτικών πλακών
10CM βάθος αγκύρωσης

κιβώτιο

200τεμ. / κιβ.

€/ΤΕΜ

FIBRAN GF/60/I εξηλασμένη πολυστερίνη
διαπνέουσα γκοφρέ 1,25x0,60x0,05m

δέμα

8πλάκες / δέμα

€/M2

8.1 Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης MARMODOM "BIO PANOPLY"

BIOPLASTER W

BIOPLASTER COLOR

FL 100 ST
Υαλόπλεγμα 160gr./m2 (λευκό) απόσταση
πλέγματος 5x5mm
1m x 50m

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ

ΒΥΣΜΑΤΑ

ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

*Οι παρπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α.
*Οι τιμές ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στο εργοστάσιο μας στην Προσοτσάνη - Δράμας (EXW)
Ο παρόν τιμοκατάλογος κατεργεί κάθε προηγούμενο
Ο τιμοκατάλογος ισχύει από 01/01/2010
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8. Παράρτημα
ΠΡΟΪΟΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΧΟΝΔ.ΤΙΜΗ
(€/ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.)*

ΣΥΣΚΕΥ.

ΤΕΜ. / ΠΑΛ.

50m2/ρολό

4ρολά / πακέτο

€/M2

50m2/ρολό

4ρολά / πακέτο

€/M2

30τεμ./δέμα

144 δέματα / παλ.

€/ΜΜ

8.2 Υαλοπλέγματα

Υαλόπλεγμα 110gr./m2 (λευκό) απόσταση
πλέγματος 5x5mm
1m x 50m

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

Υαλόπλεγμα 110gr./m2 (μπλέ) απόσταση πλέγματος
10x10mm
1m x
50m

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ
8.3 Γωνιόκρανα

Γωνιόκρανο γαλβανισμένo για σοβά διαστ.280mm
x 38mm

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ

*Οι παρπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε Φ.Π.Α.
*Οι τιμές ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στο εργοστάσιο μας στην Προσοτσάνη - Δράμας (EXW)
Ο παρόν τιμοκατάλογος κατεργεί κάθε προηγούμενο
Ο τιμοκατάλογος ισχύει από 01/01/2010
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