
Постійно діє система знижок!

ціна м2 Технічні характеристики

44,50
Ширина - 200 мм

Висота - 30 мм

Товщина стінки - 4 мм

Кількість шпунтів на 1 м.п. - 5 шт

Маса 1 м.п. - 1,70 кг

Маса 1 м2 - 8,60 кг

Довжина під замовлення

55,00
Ширина - 150 мм

Висота - 60 мм

Товщина стінки - 6 мм

Кількість шпунтів на 1 м.п. - 6,66 шт

Маса 1 м.п. - 2,30 кг

Маса 1 м2 - 15,30 кг

Довжина під замовлення

72,69
Ширина - 333 мм

Висота - 120 мм

Товщина стінки - 6 мм

Кількість шпунтів на 1 м.п. - 3 шт

Маса 1 м.п. - 5,70 кг

Маса 1 м2 - 17,10 кг

Довжина під замовлення

82,00
Ширина - 250 мм

Висота - 120 мм

Товщина стінки - 9 мм

Кількість шпунтів на 1 м.п. - 4 шт

Маса 1 м.п. - 7,30 кг

Маса 1 м2 - 29,20 кг

Довжина під замовлення

ціна м/п Технічні характеристики

42,20
Призначається для декоративного або

захисного накриття штунтів 

55,90
Призначається для декоративного або

захисного накриття штунтів 

22,00 Призначаються для поворотів і трійникових
з'єднань під кутом 90*

46,43

Шпунти з ПВХ використовують для укріплення берега від зсувів грунту і підмивання водою, 

для регулювання русла річки, укріплення дамб, укріплення насипів і відкосів, для захисту грунтових вод

від токсичних виливів, для будівництва доріг через водойми, для декоративних огорож ставків, 

для укріплень котлованів, тощо.

Під замовлення можливе виконання іншого кольору, вартість збільшується від 10 до 30 %

Переваги шпунтів з ПВХ над іншими видами укріплень: довговічність - матеріал не піддається корозії, 

швидкість і простота монтажу, вартість шпунтів з ПВХ і вартість робіт нижча від інших видів укріплень,

                                   для шпунтів G-500

Назва виробу

Шапка для шпунтів G-333 і G-300

Шапка для шпунтів G-500

                          Кутові з'єднання
для шпунтів G-333 і G-300

Шпунт G - 333

Шпунт G - 500

info@zbs.lviv.ua

Шпунти з ПВХ для укріплення грунту

Виробник: фірма "Мінбуд" (Польща) сірий колір

Назва виробу

УКРАЇНА

(79040)м. Львів, вул. Данила Апостола 10

тел./факс 8 (032) 267-77-54; 297-62-57(58)

www.zbs.lviv.ua

Шпунт G - 200

Шпунт G - 300

mailto:info@zbs.lviv.ua#
http://www.zbs.lviv.ua/#

