
Utca, házszám Város Irányítószám
*Adószám 
Cég esetén

Telefonszám

Helyiség Helyiség neve Hosszúság (m) Szélesség (m) m2 Szegőléc (fm)
Szoba 1 0.00
Szoba 2 0.00
Szoba 3 0.00
Szoba 4 0.00
Szoba 5 0.00
Szoba 6 0.00
Szoba 7 0.00
Szoba 8 0.00
Szoba 9 0.00
Szoba 10 0.00
Összesen 0.00 0.00
Vágások 6% 0.00 0
Rendelés 0.00 0.00

Árajánlat Mennyiség Egységár
2.23 nm/doboz 0 25,973
1.22 m/db 0 1,490
1.22 m/db 0 1,980

6,900

Padló:

Szegőléc:

T-profil:

Csinád magad 
barkácsdoboz

A PADLÓ NÉGYZETMÉTER ÁRA 11,647 Forint/négyzetméter
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HU - Mennyiség kalkulátor/Árkalkuláció DECKO SPC beltéri padló - Érvényes 2022. o4.o1 -től 
Magyar Forintban. Kérjük töltsd ki az adatokat a ZÖLD cellékban és küldd vissza, ha szeretnéd 
megrendelni. További kérdés esetén állunk rendelkezésedre: E-mail, Whatsapp, Telefon vagy  SMS

Név

Ha nem tudod használni az excelt, nyomtasd ki és töltsd ki kézzel, majd fotózva küldd el nekünk.

> Darabként rendelhető, mely 1.22m hosszú, küszöbökhöz vagy egyébillesztésekhez.
> Helyiségenkénz számold össze, hány darabra van szükséged 

> Ajánlott, ha nincsenek szerszámaid

> Segít ha az otthon használt helyiségneveket írod be a számoláshoz
> Add meg mindegyik helyiség hosszúságát és szélességét
> A rendszer 6% vágási veszteséggel számol
> Az összesítésben  egész dobozokra felkerekítve számolja. Az így kalkulált 
mennyiséget rendeld meg. 
> Mérd meg minden helyiség falainak hosszát
> Ne számold bele az ajtókat, vagy azokat a részeket, ahová nem szükséges szegőléc.

Padló Dobozok mennyisége:
Szegőlécek mennyisége:
T-profil mennyisége:
Csináld magad szerszámdoboz:

Választott SZÍN
Árajánlat:

Kérjük, hogy csak a ZÖLD cellékat töltsd ki!



E-mail

T-profil (db)
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Ár összesen HUF
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___________
Gördítsd a menüt
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