CENNIK RENOWACJI FELG
Cennik obowiązuje od 01.11.2014 roku

Zakład Metalowy "TOMABO" W-2

ul. Bierzarina 47
66-400 Gorzów Wielkopolski

ceny BRUTTO dotyczą KOMPLETU FELG w kolorach standardowych

FELGI STALOWE
Rozmiar felg

koszt renowacji felgi
stalowej (piaskowanie i

do 14 cali

275,00 zł

150,00 zł

15 cali

300,00 zł

16 cali

jednokrotne malowanie
proszkowe)

koszt samego
piaskowane felgi
stalowej

FELGI ALUMINIOWE
koszt renowacji felgi
aluminiowej
(piaskowanie i
jednokrotne malowanie
proszkowe)

koszt samego
piaskowania felgi
aluminiowej

350,00 zł

150,00 zł

200,00 zł

400,00 zł

200,00 zł

325,00 zł

250,00 zł

450,00 zł

250,00 zł

17 cali

350,00 zł

300,00 zł

650,00 zł

400,00 zł

18 cali

450,00 zł

350,00 zł

700,00 zł

450,00 zł

19 cali

500,00 zł

400,00 zł

750,00 zł

500,00 zł

większe

cena ustalana indywidulanie

cena ustalana indywidualnie

Podane ceny nie zawierają prostowania ani spawania felg.
Koszt piaskowania chromu z felgi od 250,00 zł brutto za sztukę.
Kolory standardowe:
RAL 9006
(szary europulveritti "286" lub "288")

RAL 9006
(szary metalik
poliuretan "285")

RAL 9005
(czarny połysk lub
półpołysk)

RAL 9016
(biały połysk "300")

30 % Dopłaty za wymalowanie jednowarstwowe:
CHROM
"308"

CHROM BROKAT "90" RAL 9005
(czarny SuperMat "608")

50 % dopłaty za system dwuwarstwowy:
CHROM + LAKIER
poliuretanowy

Kolor Standard +
LAKIER brokatowy

Możliwość pomalowania felg w innch kolorach na życzenie klienta.
Uwaga:
Na Państwa życzenie możemy dodatkowo pokryć felgi podkładem epoxydowym lub cynkowym.
(150 zł brutto dopłaty od ceny podstawowej).
W przypadku wentyli metalowych, które chce klient zatrzymać prosimy o wcześniejsze usunięcie ich
przed oddaniem felg do TOMABO.
Po wymalowaniu proszkowo felg stalowych zaleca się uszczelnienie miejsca łączenia pierścienia
bieżni felg elastycznym szczeliwem lub silikonem (we własnym zakresie).
Przy mocno skorodowanych felgach mogą występować pęcherze oraz kratery w zagłębieniu felgi.

Na wykonaną renowację felg stalowych nie udzielamy gwarancji antykorozyjnej.
Telefon kontaktowy: (095) 725-70-45 , tel.komórkowy: +48 695-606-071 lub +48 605-448-016
Godziny pracy biura od poniedziałku do piątku 6.00 - 22.00 w soboty od 6.00 - 14.00

