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Cennik dla odbiorców detalicznych ważny do dnia 31 maja 2016 r.

Przy zakupie hurtowym udzielamy rabatu od 10 do 30%

Nie doliczamy dodatkowych kosztów za załadunek lub opakowanie towarów ! ! !

Kamień elewacyjny na paletach grubość cena brutto

Łupek szarogłazowy szaro brązowy 1-2 cm 35 34 zł / m2      

Łupek szarogłazowy szaro brązowy 1-3 cm 25-28 32 zł / m2      800 zł / paletę 

Łupek szarogłazowy szaro brązowy 1-4 cm 15-20 - 460 zł / paletę 

z Łupek łyszczykowy czerwono zielony 1-3 cm 25 48 zł / m2      

z Łupek serycytowy złoto srebrny 1-4 cm 15-20 48 zł / m2      816 zł / paletę 

z Łupek kwarcytowy biały 1-4 cm 15-20 48 zł / m2      816 zł / paletę 

z Granit płytowy brązowy 2-4 cm 15-18 62 zł / m2      930 zł / paletę 

z Łupek szarogłazowy szaro brązowy cięty 1 str. 15 160 zł / m2      -

Kamień na ścieżki ogrodowe opakowanie grubość cena brutto

Łupek szarogłazowy szaro brązowy paleta 3-6 cm 9-10 520 zł / paletę  

z Łupek łyszczykowy czerwono zielony paleta 3-6 cm 9-10 890 zł / paletę  

z Granit płytowy brązowy paleta 4-8 cm 9 890 zł / paletę  

Kamień murowy opakowanie wymiary ilość w worku cena brutto

Łupek szarogłazowy szaro brązowy worek big-bag 80-150 mm 1 tona (1000kg) tel.

Łupek szarogłazowy szaro brązowy worek big-bag 150-300 mm 1 tona (1000kg) tel.

Łupek szarogłazowy szaro brązowy worek big-bag 80-300 mm 1 tona (1000kg) 240 zł / tonę     

Łupek szarogłazowy szaro brązowy paleta 150-300 mm 1 tona (1000kg) 350 zł / tonę     

* Łupek łyszczykowy czerwono zielony worek big-bag 80-200 mm 1 tona (1000kg) 290 zł / tonę     

* Łupek serycytowy złoto srebrny worek big-bag 80-200 mm 1 tona (1000kg) 290 zł / tonę     

* Granit płytowy brązowy worek big-bag 80-200 mm 1 tona (1000kg) 290 zł / tonę     

z Na zamówienie przy zakupie hurtowym od 15 ton w workach big-bag lub na paletach

* Towar sezonowy o ograniczonej dostępności

17.4.16

Podane ceny są cenami brutto z podatkiem VAT (23%) 

m2 w palecie

1 190 zł / paletę 

1 200 zł / paletę 

m2 w palecie

Niniejszy cennik ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego. 
Przed złożeniem zamówienia każdorazowo prosimy o kontakt w celu potwierdzenia aktualnych cen oferowanych produktów oraz 

uzgodnienia szczegółów realizacji Państwa zamówienia.



Bryły i głazy ozdobne
cena brutto

paleta big-bag *
Łupek szarogłazowy szaro brązowy 360,00 zł / paletę 360 zł / tonę   

* Łupek łyszczykowy czerwono zielony tel. tel.
* Łupek serycytowy złoto srebrny 440,00 zł / paletę 440 zł / tonę   

Bryły marmurowe białe 360,00 zł / paletę 360 zł / tonę   
Bryły wapienne różowe 360,00 zł / paletę 360 zł / tonę   

Ozdobne kruszywa
granulacja cena brutto

mm big-bag worek 20 kg
Grys biały „biała marianna" 10-16 440 zł / tonę   15 zł / szt.     
Grys biały „kremowy" 11-16 290 zł / tonę   10 zł / szt.     

z Grys czerwono brązowy 11-16 200 zł / tonę   10 zł / szt.     
Grys czarno biały „dalmatyńczyk" 8-16 220 zł / tonę   10 zł / szt.     
Grys czarny 16-22, 11-16* 200 zł / tonę   10 zł / szt.     

z Grys czerwony „vanga" 8-16 480 zł / tonę   10 zł / szt.     
z Grys granatowy 12-16 260 zł / tonę   10 zł / szt.     

Grys pastelowy 8-16 220 zł / tonę   10 zł / szt.     
z Grys zielony 11-16 290 zł / tonę   10 zł / szt.     

Grys różowy 8-16 220 zł / tonę   10 zł / szt.     
Kora szaro brązowa 10-40 195 zł / tonę   10 zł / szt.     
Kora szaro brązowa 40-80 195 zł / tonę   10 zł / szt.     
Kora srebrna 11-32 340 zł / tonę   15 zł / szt.     

z Kora srebrna 32-63 310 zł / tonę   15 zł / szt.     

Ozdobny kamień
granulacja cena brutto

mm big-bag worek 20 kg
z Otaczany biały - tel. -
z Otaczany biało czerwony - tel. -
z Otaczany biało żółty - tel. -
z Otaczany szary - tel. -
z Otaczany zielony - tel. -
** Do gabionów biały - tel. -
** Do gabionów czarny - tel. -
** Do gabionów granatowy 60-150, 60-250 tel. -
** Do gabionów różowy 60-90, 90-150 tel. -
** Do gabionów zielony 100-140, 63-250 tel. -

z Na zamówienie przy zakupie hurtowym od 15 ton w workach big-bag lub na paletach

* Towar sezonowy o ograniczonej dostępności

** Na zamówienie przy zakupie hurtowym od 24 ton

Oferta rabatowa

Wartość zakupu netto Wysokość rabatu

min 24 tony 10,00%
10 000 – 20 000 zł 15,00%
20 000 – 30 000 zł 20,00%
30 000 – 40 000 zł 25,00%

Dział sprzedaży: tel. 664-850-550, e-mail: biuro@kamien-dolnoslaski.pl

Miejscem odbioru kamienia jest punkt sprzedaży w Niedaszowie

Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://www.kamien-dolnoslaski.pl
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