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 Cennik żaluzji pionowych 
Przedziały wysokości 

Materiały 
1,00 – 1,90 Powyżej 1,91 Same lamele w 

zł/mb 
Poliestrowe    

ASIA  52,29 zł/m2 35,55 zł/m2 2,87 zł/mb 

SHANTUNG 57,60 zł/m2 44,97 zł/m2 3,75 zł/mb 

MIAMI 57,60 zł/m2 44,97 zł/m2 3,75 zł/mb 

KIEV 65,32 zł/m2 54,27 zł/m2 5,19 zł/mb 

LIMA 65,32 zł/m2 54,27 zł/m2 5,19 zł/mb 

LAGUNA 63,91 zł/m2 51,27 zł/m2 4,40 zł/mb 

METALIC 66,87 zł/m2 57,87 zł/m2 5,00 zł/mb 

MARRAKECH 79,20 zł/m2 67,97 zł/m2 6,75 zł/mb 

KIMONO 88,01 zł/m2 75,52 zł/m2 7,50 zł/mb 

Niepalne    

ASIA FR 61,12 zł/m2 41,04 zł/m2 3,52 zł/mb 

SHANTUNG FR 63,91 zł/m2 51,27 zł/m2 4,40 zł/mb 

MIAMI FR 63,91 zł/m2 51,27 zł/m2 4,40 zł/mb 

CONTRACT 66,87 zł/m2 57,87 zł/m2 5,00 zł/mb 

VENTO 66,87 zł/m2 57,87 zł/m2 5,00 zł/mb 

STARFLEX 105,60 zł/m2 96,80 zł/m2 9,20 zł/mb 

ARCO 128,00 zł/m2 109,50 zł/m2 10,95 zł/mb 

    
Materiały PCV  
Cena żaluzji z lamelami PCV składa się z 2 składników : koszt szyny + koszt materiału 

Lamele PCV kol. 6110                                                                                    cena         48,94 zł/m2 

Lamele PCV kol. 6155, 6200, 6205, 6451, 6461, 6469                                  cena         52,66 zł/m2 

Lamele PCV kol. 6891, 6889, 6890, 6862, 6866                                            cena         89,01 zł/m2 

Koszt szyny do żaluzji z lamelami PCV 89 mm                                              cena         43,36 zł/mb 

 
Lamele wykonane z tkanin z kolekcji rolet materiałowych:  
Cena żaluzji składa się z 2 składników : koszt szyny + koszt materiału Maksymalna wysokośc 270cm 

A0  - 16 zł/m2 A4 - 30 zł/m2 B1 - 36 zł/m2 B4 - 128 zł/m2 
A1 - 18 zł/m2 A5 - 59 zł/m2 B2 - 60 zł/m2 C1 - 51 zł/m2 

A2 - 22 zł/m2 A6 - 88 zł/m2 B3 - 98 zł/m2 C2 - 42 zł/m2 

Koszt szyny                                                                                                      cena         36,00 zł/mb 
UWAGA:  

1. Nie wykonujemy lamel 89 mm z materiału Asia 
2. Żaluzje o powierzchni poniżej 1m2 liczone są jako 1m2, a o długości poniżej 1m liczone są jako 1m. 
3. Materiały zaleca się oglądać pod światło, aby uniknąć złudzeń kolorystycznych! 
4. Maksymalna szerokość szyny (w jednej części) wynosi 6 mb. 
5. Nie wykonujemy lameli z materiałów z wzorami ukierunkowanymi oraz z materiałów z grupu A5N 
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Cennik dopłat 

Rodzaj dopłaty Cena Uwagi 

Nadruk na materiale 60,00 zł/m2 Zadrukowanej powierzchni 

Kolorowa szyna 22,54 zł / mb lakierowanie 7 dni roboczych 

Wieszak szyny do sufitu 
podwieszonego 1,94 zł/ szt  

Kątownik krótki 1,96 zł/ szt  

Akcesoria do ułożenia żaluzji skośnych 45% ceny wynikającej 
z cennika dla średniej długości lamel 

Żaluzje z lamelami o różnej wysokości, 
ułożenie wzoru 

15% ceny wynikającej 
z  cennika 

więcej niż trzy na jednej szynie, 
dla średniej   długości lamel 

Lamele o szerokości 89 mm 0,16 zł / mb dopłata do mb lameli z cennika 

Żaluzje z lamelami o szerokości 89mm 30% ceny z tabeli.  

Kompletny napęd elektryczny 1500 zł Silnik, zasilacz, wyłącznik 
klawiszowy 

Dopłaty naliczane procentowo nie podlegają rabatowi hurtowemu. 
 

Cennik usług dodatkowych: 

Rodzaj dopłaty Cena Uwagi 

31,00 zł / mb  
Sama szyna do lamel 127 mm 

36,00 zł / mb wraz z obciążnikami 
łańcuszkiem z wpięciem bocznym 

Naprawa szyny, zmiana strony 
sterowania 18,00 zł / szt  

Skrócenie lameli 1,00 zł / szt  

Przerobienie 1 szyny na 2 sztuki 26,00 zł / szt  

Skrócenie szyny 25,00 zł / szt  

 

 


