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 ΣΩΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΠΑ 

             

 
                                                                                           

                         
                                                ΥΨΟΣ 950mm 

 
                                                        ΥΨΟΣ 700mm 

 
                                                        ΥΨΟΣ 550mm 

                                                                   ΥΨΟΣ 400mm  

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
Α. Επιβάρυνση 10% για χρωματιστά και 30% για νίκελ  
Β. Όλα τα παραπάνω σώματα δύναται να κατασκευαστούν: 
  i. για κατακόρυφη τοποθέτηση χωρίς επιπλέον χρέωση 
  ii. με ενιαίο μήκος έως 2890mm 
  Επιβάρυνση 50€  για πρόσθεση στοιχείων πέρα των τυποποιημένων διαστάσεων.  
  Παράδειγμα υπολογισμού σώματος.Για σώμα 950 με 15 στοιχεία (6975 kcal/h): 
  Το κόστος υπολογίζεται προσθέτοντας την αξία των σωμάτων 905 με 10 στοιχεία (4650 kcal/h) και 905 με 5 στοιχεία (2325 kcal/h) 
  Δηλαδή : 636€ + 359€ = 995€. 
  Το άθροισμα αυτό προσαυξάνεται κατά 50€. Άρα (995 + 50) € = 1045 € είναι η τελική τιμή του σώματος. 
  iii.για τοποθέτηση με διακόπτη τύπου VENTIL με επιβάρυνση 100 € ανά σώμα. 
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ΣΩΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΠΑ 

ΔΙΠΛΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 

             

 
                                                                                           

                           ΥΨΟΣ 950mm 

                                                       
ΥΨΟΣ 700mm 

 
                                                        ΥΨΟΣ 550mm 

                                                                 
ΥΨΟΣ 400mm 

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
Α. Επιβάρυνση 10% για χρωματιστά και 30% για νίκελ  
Β. Όλα τα παραπάνω σώματα δύναται να κατασκευαστούν: 
  i. για κατακόρυφη τοποθέτηση χωρίς επιπλέον χρέωση 
  ii. με ενιαίο μήκος έως 2890mm 
  Επιβάρυνση 50€  για πρόσθεση στοιχείων πέρα των τυποποιημένων διαστάσεων.  
  Παράδειγμα υπολογισμού σώματος.Για σώμα 950 με 15 στοιχεία (6975 kcal/h): 
  Το κόστος υπολογίζεται προσθέτοντας την αξία των σωμάτων 905 με 10 στοιχεία (4650 kcal/h) και 905 με 5 στοιχεία (2325 kcal/h) 
  Δηλαδή : 636€ + 359€ = 995€. 
  Το άθροισμα αυτό προσαυξάνεται κατά 50€. Άρα (995 + 50) € = 1045 € είναι η τελική τιμή του σώματος. 
  iii.για τοποθέτηση με διακόπτη τύπου VENTIL με επιβάρυνση 100 € ανά σώμα. 
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ΣΩΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ ΣΚΑΛΑ 

             

 
                                                                                           

                           
 

 
 ΥΨΟΣ 1000mm                                                                          ΥΨΟΣ 1250m 

 
                          ΥΨΟΣ 1500mm               ΥΨΟΣ 1750mm 

 

                                                                      
ΥΨΟΣ 2000mm 

 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
Α. Επιβάρυνση 10% για χρωματιστά και 30% για νίκελ  
Β. Όλα τα παραπάνω σώματα δύναται να κατασκευαστούν: 
  i. για κατακόρυφη τοποθέτηση χωρίς επιπλέον χρέωση 
  ii. με ενιαίο μήκος έως 2890mm 
  Επιβάρυνση 50€  για πρόσθεση στοιχείων πέρα των τυποποιημένων διαστάσεων.  
  Παράδειγμα υπολογισμού σώματος.Για σώμα 950 με 15 στοιχεία (6975 kcal/h): 
  Το κόστος υπολογίζεται προσθέτοντας την αξία των σωμάτων 905 με 10 στοιχεία (4650 kcal/h) και 905 με 5 στοιχεία (2325 kcal/h) 
  Δηλαδή : 636€ + 359€ = 995€. 
  Το άθροισμα αυτό προσαυξάνεται κατά 50€. Άρα (995 + 50) € = 1045 € είναι η τελική τιμή του σώματος. 
  iii.για τοποθέτηση με διακόπτη τύπου VENTIL με επιβάρυνση 100 € ανά σώμα. 
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ΣΩΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ ΣΚΑΛΑ ΔΙΠΛΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 

             

 
                        

 

                                                                    
                           
 

 
 

 ΥΨΟΣ 1000mm                                                                          ΥΨΟΣ 1250m 

 
                          ΥΨΟΣ 1500mm               ΥΨΟΣ 1750mm 

 

                                                                      
ΥΨΟΣ 2000mm 

 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 
Α. Επιβάρυνση 10% για χρωματιστά και 30% για νίκελ  
Β. Όλα τα παραπάνω σώματα δύναται να κατασκευαστούν: 
  i. για κατακόρυφη τοποθέτηση χωρίς επιπλέον χρέωση 
  ii. με ενιαίο μήκος έως 2890mm 
  Επιβάρυνση 50€  για πρόσθεση στοιχείων πέρα των τυποποιημένων διαστάσεων.  
  Παράδειγμα υπολογισμού σώματος.Για σώμα 950 με 15 στοιχεία (6975 kcal/h): 
  Το κόστος υπολογίζεται προσθέτοντας την αξία των σωμάτων 905 με 10 στοιχεία (4650 kcal/h) και 905 με 5 στοιχεία (2325 kcal/h) 
  Δηλαδή : 636€ + 359€ = 995€. 
  Το άθροισμα αυτό προσαυξάνεται κατά 50€. Άρα (995 + 50) € = 1045 € είναι η τελική τιμή του σώματος. 
  iii.για τοποθέτηση με διακόπτη τύπου VENTIL με επιβάρυνση 100 € ανά σώμα. 
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