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Cennik
Fluffo miękkie panele ścienne

ważny od 15 października, 2016
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Miękkie panele ścienne Fluffo cennik ważny od 15 października, 2016

panele trójwymiarowe panele płaskie o grubości 2, 3, 4, 5 cm - do wyboru, 
bez wpływu na cenę

wzór / nazwa
powierzchnia 
pojedynczego 
panelu w m2

cena netto
za panel
w PLN

cena brutto
za panel
w PLN

wzór / nazwa
powierzchnia 
pojedynczego 
panelu w m2

cena netto
za panel
w PLN

cena brutto
za panel
w PLN

bounce 0,1089 39,98 49,18 pixel 0,0625 21,19 26,06

caro 0,1363 63,69 78,34 four 0,1406 41,22 50,70

chain 0,1344 53,08 65,29 line 0,1250 36,64 45,07

chevron 0,1008 35,09 43,16 hexa 0,1039 35,31 43,43

cube 0,2500 73,28 90,13 nike 0,1645 52,65 64,76

cubic 0,0625 24,14 29,69 dots 0,0855 29,74 36,58

flow 
2.0 0,1082 48,19 59,27 oblong 0,1944 58,56 72,03

isos 0,0609 34,07 41,91 triada 0,0609 18,92 23,27

twist 0,1841 84,75 104,24 trinity 0,0703 21,18 26,05

link 2.0 0,1758 77,21 94,97

Fluffo fabryka miękkich ścian tel: +48 502 552 392 fluffo@fluffo.pl www.fluffo.pl

Koszty jednorazowej przesyłki na terenie Polski:  zawsze 16,26 zł netto (20zł brutto),
bez względu na wielkość zamówienia.
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Tabela zużycia kleju montażowego Fluffo Fix

panele trójwymiarowe panele płaskie o grubości 2, 3, 4, 5 cm - do wyboru 

wzór / nazwa Ilość paneli na 1 kartusz kleju 
w szt. wzór / nazwa Ilość paneli na 1 kartusz kleju 

w szt.

bounce 10 pixel 18

caro 13 four 12

chain 11 line 12

chevron 11 hexa 14

cube 9 nike 13

cubic 18 dots 18

flow 2.0 14 oblong 13

isos 15 triada 15

twist 7 trinity 14

link 2.0 11

Fluffo fabryka miękkich ścian tel: +48 502 552 392 fluffo@fluffo.pl www.fluffo.pl

Akcesoria, montaż, fabryczne docinanie paneli

cena netto 
w PLN

cena brutto 
w PLN

cena netto 
w PLN

cena brutto 
w PLN

Klej montażowy Fluffo Fix 
(kartusz 300 ml) 29,27 36,00 Modyfikacja wymiarów / przycię-

cie panelu na etapie produkcji 
(wykończona krawędź cięcia) 
lub po produkcji 
(odsłonięta krawędź cięcia)

 + 4,88 zł 
za szt.

 + 6 zł
za szt.

Montaż paneli na terenie 
Warszawy lub innych miast

Wycena 
indywidualna Wyprodukowanie połówki lub 

ćwiartki panelu
Cena 

całego panelu 
netto

Cena 
całego panelu 

brutto


