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NAZWA KOLOR
wymiar         

[mm]

ilość w 

opakowaniu

biały 27,61 zł/m2

krem, beż, mięta, szary, glina, 

niebieski, perła, koral, piasek
29,92 zł/m2

brąz, grafit, brąz czekoladowy, ceglasty 34,54 zł/m2

złoty dąb UV PLUS PMMA 57,64 zł/m2

złoty dąb, orzech, czarny,                               

dąb winchester, antracyt PVC
46,09 zł/m2

biały 27,61 zł/m2

złoty dąb, orzech, czarny,                              

dąb winchester PVC                                   
46,09 zł/m2

grafit, brąz, brąz czekoladowy 34,54 zł/m2

panel D4 biały 20,86 zł/m2 20 szt. / 15,5 m2

panel D4/D biały 20,86 zł/m2

panel D4/D krem, beż, mięta 22,68 zł/m2

panel D4/D złoty dąb UV plus PMMA 57,64 zł/m2

panel D4/D biały 23,73 zł/m2

panel D4/D
krem, beż, mięta, szary, glina, niebieski, 

perła, koral, piasek
25,32 zł/m2

listwa F biała 13,92 zł/szt. 40 szt.

biała, krem, beż, mięta, szary, glina, 

niebieski, perła, koral, piasek
28,77 zł/szt.

brąz, grafit, brąz czekoladowy, ceglasty 28,77 zł/szt.

złoty dąb, orzech, czarny, dąb winchester, 

antracyt PVC 
42,63 zł/szt.

złoty dąb UV plus PMMA 44,94 zł/szt.

biała, krem, beż, mięta, szary, glina, 

niebieski, perła, koral, piasek
13,29 zł/szt.

brąz, grafit, brąz czekoladowy, ceglasty 14,44 zł/szt.

złoty dąb, orzech, czarny, dąb winchester, 

antracyt PVC 
21,37 zł/szt.

złoty dąb UV plus PMMA 22,53 zł/szt.

18 szt. / 18,6 m2

CENA

PANELE PREMIUM:

3810 x 203,4

24 szt. / 18,6 m2

24 szt / 18,6 m2

CENNIK PODSUFITKI I SIDINGU

Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie

96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 106

 tel. +48 46 863 02 01 wew. 493, 358                        

                                                 budownictwo@boryszewerg.com.pl

CENNIK FABRYCZNY  PODSUFITKI, SIDINGU I LISTEW DO  MONTAŻU

Podsufitka T4 pełna, 

perforowana
3391 x 305

listwa J 1/2

3810

22 szt.

40 szt.

Podsufitka                                      

Dwupanelowa D5/V DUO  

pełna, perforowana

3660 x 254 20 szt. / 18,6 m2

listwa H

LISTWY WYKOŃCZENIOWE:

PANELE STANDARD:

3810 x 203,4

http://www.boryszewerg.com.pl/
mailto:budownictwo@boryszewerg.com.pl,
mailto:budownictwo@boryszewerg.com.pl,


listwa J szeroka
biała, krem, beż, mięta, szary, glina, 

niebieski, perła, koral, piasek
30,48 zł/szt. 30 szt.

listwa fasadowa 8"  biała 40,26 zł/szt. 20 szt.

listwa końcowa
biała, krem, beż, mięta, szary, glina, 

niebieski, perła, koral, piasek
11,47 zł/szt. 40 szt.

listwa maskująca biała 15,26 zł/szt. 20 szt.

listwa okapowa biała 14,25 zł/szt. 80 szt.

listwa przyokienna biała, krem, beż, mięta 37,53 zł/szt. 3390 12 szt.

listwa startowa biała 11,67 zł/szt. 3050 40 szt.

narożnik wewnętrzny
biała, krem, beż, mięta, szary, glina, 

niebieski, perła, koral, piasek
27,14 zł/szt. 3050 12 szt.

narożnik zewnętrzny złoty dąb UV plus PMMA 49,09 zł/szt. 3050 10 szt.

narożnik zewnętrzny 
biała, krem, beż, mięta, szary, glina, 

niebieski, perła, koral, piasek
38,18 zł/szt. 3050 10 szt.

biały 28,77 zł/szt.

złoty dąb, orzech, czarny, dąb winchester, 

antracyt PVC 
42,63 zł/szt.

brąz, grafit, brąz czekoladowy 36,85 zł/szt.

Wszystkie podane ceny są cenami netto do których należy dodać 23% VAT

Cennik obowiązuje od 01-04-2021

3810

narożnik zewnętrzny mały 3050 12 szt.


