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"XL" paket - dolžina več kot 2,0 m

poštna št. do 249 kg 250 - 750 kg nad 750 kg
1000 - 1199 39,50 39,50 51,50
1200 - 1299 55,00 55,00 73,50
1300 - 9999 69,00 86,50 109,00

Dostava se vrši z zbirniki.
Kupec je dolžan zagotoviti dostop s kamionom nosilnosti 7 ton. 
Razklad paketov iz kamiona izvede kupec sam. Pomoč mu nudi dostavljalec.

Cenik ne velja za urgentne dostave (pokličite prodajnega svetovalca - 01 423 50 12).

"L" paket - dolžina do 2,0 m, teža več kot 40 kg

41-100 kg 101-200 kg 201-400 kg >401 kg
1000 - 1199 24,00 35,00 42,00
1200 - 1299 33,00 50,00 55,00
1300 - 9999 37,00 59,00 69,00

Dostava se vrši z zbirniki.
Rok dostave je 2 delovna dneva od potrditve naročila.
Kupec je dolžan zagotoviti dostop s kombiniranim vozilom.

"M" paket - teža do 40 kg, dolžina do 2,0 m (les, kamen)

15,00 eur z DDV

"S" paket - montažni pribor, nega, premazi, orodje

4,90 eur z DDV

Dostava se vrši z zbirniki.
Rok dostave je 2 delovna dneva od potrditve naročila.

0 - 35 mm
36 - 50 mm
51 - 110 mm

Vršimo le prodajo celih desk oz. desk prvotnih dolžin. Po naročilu kupca deske razrežemo na mero.
Dovoljena toleranca reza je +-10 mm. 
Rok za izvedbo razreza je 3 delovne dni od potrditve naročila.
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Dostava se običajno izvrši v roku 5 delovnih dni, vendar si pridržujemo pravico do dostave v roku 10 delovnih dni od potrditve 
naročila.
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