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 eclectic matt    drops malachite

eclelctic
matt



www.krzemien.com.pl

3

 eclectic matt    drops carbon
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 glass graphic    ballerina blue
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cobble

 cobble    steel carbon
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gold

 gold    mass gold
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 gold    tiny mix gold
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special
blink

 special blink    carbon & alabaster
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ECLECTIC MATT

drops khaki, drop muscat, drops honey, drops, aquamarine, drops lpis, drops umbra, drops burgund, drops amber,  
drops malachite, drops ultramarine, drops alabaster, drops crushed ice, drops carbon, drops pewter)

1 plaster zł 1 m² zł

72,44 netto 89,10 brutto 804,88 netto 990,00 bruttokhaki, muscat, honey, aquamarine, lapis, umbra, burgund, amber, malachite, ultramarine, alabaser,  
crusched ice, carbn, pewter

Pakowanie: 11 plastrów (0,99 m²) w pudełku, waga opakowania 12 kg, 1 plaster ma wymiar 30x30 cm (10x10 kostek), 1 kostka 3x3 cm. 
Standardowa fuga w plastrze to 2 mm, na specjalne życzenie klienta może być mniejsza ~ 1 mm. Uwaga mozaika naklejana na siatkę.

 GLASS GRAPHIC                                           
(TINY ZE ZDJĘCIA)

Cała paleta kolorów i efektów
1 m²

2845,53 - 4065,04 netto 3500,00 - 5000,00 brutto

Pakowanie: 11 plastrów (0,99 m²) w pudełku, waga opakowania 7,5 kg, 1 plaster ma wymiar 30x30 cm (24x24 kostek), 1 kostka ~ 1,1x1,1 mm, Standardowa fuga to ~ 1 mm. 
Uwaga: Mozaika standardowo naklejana na folię. Mozaika naklejana na siatkę dopłata 150 zł brutto/m².

COBBLE
steel Kolory: alabaster, carbon, malachite, muscate, ultramarine 1 m² zł

680,49 netto 837,00 bruttoMatt Kolory: alabaster, carbon, malachite, muscate, ultramarine

Pakowanie: 1 opakowanie 35 szt. (0,525m²) ok. 7 kg, 1 płytka ma wymiar 75x200x5 mm.

GOLD 

Dots Gold, Dots silver, 
Mass Gold, Mass Silver

Kolory T126, T127; Pakowanie: 11 plastrów(0,99m²) w pudełku, waga 12 kg, 1 plaster  
ma wymiar 30x30 cm (10x10 kostek), 1 kostka ~ 3x3 mm. Standarsowa fuga to ~ 2 mm  

na specjalne życzenie klienta może być mniejsza ~ 1 mm

1 plaster zł 1 m² zł

92,20 netto 113,40 brutto 1024,39 netto 1260,00 brutto

Tiny mix gold
Standardowy mix kolorów ; Pakowanie: 11 plastrów(0,99 m²) w pudełku, waga 7,5 kg,  

1 plaster ma wymiar 30x30 cm (24x24 kostek), 1 kostka ~ 1,1x1,1 mm. 
Standardowa fuga to ~ 1 mm  

1 plaster zł 1 m² zł

199,02 netto 244,80 brutto 2211,38netto 2720,00 brutto

Uwaga: Mozaika standardowo klejona na folii. Mozaika klejona na siatce dopłata 150 zł brutto/m². 
 ²GOlD tiNY cena zawiera standardowe klejenie na siatce.

SPECIAL 
storm Kolory: alabaster, carbon, malachite, muscate, ultramarine, pewter 1 plaster zł 1 m² zł

111,95 netto 137,70 brutto 1243,90 netto 1530,00 bruttoBlink Kolory: alabaster, carbon, malachite, muscate, ultramarine, pewter

Pakowanie: 11 plastrów (0,99 m²) w pudełku, waga opakowania 12 kg, 1 plaster ma wymiar 30x30 cm (10x10 kostek), 1 kostka 3x3 cm.
Standardowa fuga w plastrze to 2 mm, na specjalne życzenie klienta może być mniejsza ~ 1 mm. Uwaga mozaika naklejana na siatkę.   

SHADOWS

Kolory: rosa, grey, blue
1 moduł (plastry 1-9) zł

577,23 netto 710,00 brutto

Kolory: whie gold, black gold, white silver, black silver
1 moduł (plastry 1-9) zł

1024,39 netto 1260,00 brutto

Pakowanie: 9 plastrów (0,81 m²) w pudełku, waga opakowania 9 kg,  1 plaster ma wymiar 30x30 cm (12x12 kostek),  kostka 2,8x2,8 cm.
Standardowa fuga w plastrze to 2 mm, na specjalne życzenie klienta może być mniejsza ~ 1 mm. Uwaga: Mozaika standardowo klejona na folii. Mozaika klejona na siatce dopłata 150 zł brutto/m².  
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shadows

 shadows    shadows rosa t1, t6, t7, t8
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