WYBÓR NA LATA

OVAL 1701

OVAL 1704

cena netto / para

cena netto / para

35,40 zł

36,10 zł

cena brutto 43,54 zł / para

cena brutto 44,40 zł / para

OVAL 1702

OVAL 1705

cena netto / para

cena netto / sztuka

59,63 zł

cena brutto 73,34 zł / para

32,43 zł

cena brutto 39,89 zł / sztuka

OVAL 1710 OB Rozeta / para
cena netto 7,75 zł / cena brutto 9,53 zł

OVAL 1712 WC Rozeta 4x4 / para
cena netto 29,50 zł / cena brutto 36,29 zł

OVAL 1711 PZ Rozeta / para
cena netto 7,75 zł / cena brutto 9,53 zł

OVAL 1713 WC W/Z Rozeta 4x4 / para
cena netto 30,50 zł / cena brutto 37,52 zł

KVADRAT 1701

KVADRAT 1703

cena netto / para

cena netto / para

40,64 zł

53,44 zł

cena brutto 49,99 zł / para

cena brutto 65,73 zł / para

KVADRAT 1702

KVADRAT 1705

cena netto / para

cena netto / sztuka

58,60 zł

cena brutto 72,08 zł / para

33,71 zł

cena brutto 41,46 zł / sztuka

KVADRAT 1710 OB Rozeta / para
cena netto 14,24 zł / cena brutto 17,52 zł

KVADRAT 1712 WC Rozeta 4x4 / para
cena netto 37,60 zł / cena brutto 46,25 zł

KVADRAT 1711 PZ Rozeta / para
cena netto 14,24 zł / cena brutto 17,52 zł

KVADRAT 1713 WC W/Z Rozeta 4x4 / para
cena netto 38,74 zł / cena brutto 47,65 zł

STAL
NIERDZEWNA
200 TYS.
CYKLI PRACY
ATEST
HIGIENICZNY
ODPORNY
OGNIOWO

STERK – NOWOŚĆ
NA POLSKIM RYNKU:
TA MARKA KLAMEK
POWSTAŁA NA BAZIE
20-LETNIEGO
DOŚWIADCZENIA FIRMY
DYSTRYBUCYJNEJ ENGER.
Wyraża wierność wysokim standardom
produkcji i doskonałej jakości materiałów,
a przy tym gwarantuje korzystne ceny.
Modele cechuje proste, uniwersalne
wzornictwo, stanowiące dopełnienie każdej
przestrzeni, jej funkcji i stylistyki.

5 LAT
GWARANCJI
UNIWERSALNY
DESIGN
WYBÓR
INWESTORÓW

ENGER Robert Kwiecień
ul. Zagrody 25, 32-200 Miechów
E biuro@enger.pl
T +48 41 389 01 03
F +48 41 351 42 61
www.enger.pl

Niniejsza publikacja jest bezpłatną prezentacją produktów
i zgodnie z obowiązującym prawem nie stanowi oferty
handlowej. Przedstawione ceny zostały wyrażone
w polskich złotych. Ceny brutto zawierają podatek VAT
w wysokości 23%.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian
w zakresie oferowanych produktów jak i specyfikacji
technicznej oraz cen katalogowych. Kolory i struktury
pokazanych na zdjęciach produktów mogą różnić się
od rzeczywistego wyglądu, ze względu na ograniczenia
techniki druku.

