Τιμές μονώσεων ταρατσών και υλικών 2022
Υπάρχει μία αύξηση της τάξης του 5-15% στα στεγανωτικά και
θερμομονωτικά υλικά από τον προηγούμενο χρόνο.
Ενημερωθείτε για το σύστημα μόνωσης στεγανοποίησης ταράτσας
που εφαρμόζουμε σε τιμή προσφοράς από 18€ ανά τετραγωνικό μέτρο
και παρέχουμε
25ετή γραπτή εγγύηση

Τιμές υλικών για θερμομονώσεις ταρατσών
Θερμομονωτική πλάκα neotex depron
Πλάκες των 1,25 x 0,80m
6 mm 6,90 συμπεριλαμβάνεται φπα 24%
9 mm 9,90€ συμπεριλαμβάνεται φπα 24%
12 mm 12,85 συμπεριλαμβάνεται φπα 24%
15 mm 14,80 συμπεριλαμβάνεται φπα 24%

1. Θερμομονωτικές πλάκες ταρατσών Dow polytile σε διαστάσεις 60 *
30 εκατοστά και πάχους 7 εκ. = Τιμή 25 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο
συμπεριλαμβανομένου φπα 24%
2. Dow roofmate σε πάχος 4 εκατοστά ( πλάκες διαστάσεων 1,250 m x
0,60 m x 4 cm) = 6,60€ Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
3. Dow roofmate σε πάχος 5 εκατοστά = 7,90€ (με φπα 24%)
4. Dow roofmate σε πάχος 8 εκατοστά = 12,50€ (με φπα 24%)
5. eps 80 Διογκωμένη πολυστερίνη Με γραφίτη 7 cm = 7,90€ (με φπα
24%)
6. eps 80 πολυστερίνη λευκή 3 cm = 2,70€ (με φπα)

7. eps 80 Διογκωμένη πολυστερίνη με γραφίτη 5 cm = 5,90€ (με φπα
24%)
8. fibran εξηλασμένη πολυστερίνη 4 εκ. = 8,05€ / 1 τ.μ.
9. fibran εξηλασμένη πολυστερίνη 10 εκ. = 18,50€ / 1 τ.μ.
10. dow wallmate xenergy 5 εκατοστα = 8,90€ / 1 τ.μ.

Τιμές υλικών για στεγανοποιήσεις ταρατσών
11. Τσιμεντοειδές υλικό aquamat λευκό των 25 κιλών = 39 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
12. Ασταρι aquadur τεσσάρων κιλών = 49 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ
13. πολυουρεθανικό στεγανωτικό HYPERDESMO lv 25 κιλών = τιμή
93,50
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
14. υαλοϋφάσματα σε διαστάσεις ένα μέτρο επί 100 = τιμή 67,50 ευρώ
μαζί
με το ΦΠΑ 24%
15. ασφαλτόπανο eshadien μείον 20 βαθμών κελσίου των 6 κιλών ανά
τετραγωνικό μέτρο ελαστομερές = τιμή 6,85€ / 1 τ.μ.
16. Isoflex στεγανωτικό ελαστομερές για ταράτσες 25 kg ανά δοχείο =
71,50€ / 1 τ.μ.
17. πολυουρεθανικό στεγανωτικό isoflex-pu 500 25 kg ανά δοχείο = 86,5
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

18. Πίσσα νερού 18 κιλά ανα δοχείο = τιμή 18€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ
19. Ασφαλτικό γαλάκτωμα Isomat isopast 19 kg = 17,00€
20. Durostick hydrostop roof 11 κιλά= 27,50€
21. Επαλειφόμενο στεγανωτικό Sika σικαλαστικ 15 λίτρων λευκό
ελαστομερές = 95,50€
22. Ασφαλτικό βερνίκι στεγανολ 5 λίτρων = 19,60€
23. Bauer monoflex 15 κιλών = 39,00€
24. Ελαστομερές στεγανωτικό Durostick ds-220 25 κιλά δοχείο =
86,00€
25. maris polymers maritrans 20 κιλά = 325,00€ μαζί με το ΦΠΑ
26. Bauer monoflex PU 25 kg = 127,00€
27. sika sikafil 20kg = 85,60 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία και ενημέρωση τιμών για το 2022
στα συστήματα
μονώσεων μας, καλέστε μας και άμεσα θα σας εξυπηρετήσουμε.

