
                                                                                                  

Sistema autoportante, constituidos por chapas de policarbonato e perfis.

Ilustração Descrição Unid. Preço

SystemPiù esp. 12mm, largura 655mm, extremidades  

termosoldadas

Incolor Acetinado

SystemPiù espessura 12mm, largura 655mm, extremidades  

termosoldadas

Opal
SystemPiù espessura 16mm, largura 655mm, extremidades  

termosoldadas

Incolor Acetinado

SystemPiù espessura 16mm, largura 655mm, extremidades  

termosoldadas

Opal
SystemPiù espessura 20mm, largura 655mm, extremidades  

termosoldadas

Incolor Acetinado

SystemPiù espessura 20mm, largura 655mm, extremidades  

termosoldadas

Opal

Montante quadrado espessura 1 mm em aço plastificado 

cinzento
m 16,25

Perfil lateral superior articulado F/34 em alumínio anodisado 

natural para Montante tubular Ø 34
m 19,14

Perfil lateral fixo F/35 em alumínio anodisado natural m 16,43

Perfil de compensação em alumínio

para Montante quadrado e placa de 12mm

Perfil de compensação em alumínio

para Montante quadrado e placa de 16mm

Perfil de compensação em alumínio

para Montante quadrado e placa de 20mm

Perfil de compensação em alumínio

para Montante quadrado alto e placa de 12mm

Perfil de compensação em alumínio

para Montante quadrado alto e placa de 16mm

Perfil de compensação em alumínio

para Montante quadrado alto e placa de 20mm

Tímpano curvo em alumínio isolado

desenvolvimento 1500mm

Tímpano curvo em alumínio isolado

desenvolvimento 2000mm

Tímpano curvo em alumínio isolado

desenvolvimento 3000mm

Montante curvo Ø 34 mm

em aço galvanizado plastificado

Montante curvo Ø 55 mm

em aço galvanizado plastificado

Peça de fixação em aço galvanizado para montante Ø 55 pc 8,21

com placas de 12 mm pc 4,44

com placas de 16 mm pc 4,44

com placas de 20 mm pc 4,44

com placas de 12 mm pc 5,46

com placas de 16 mm pc 5,46

com placas de 20 mm pc 5,46

Perfil final em policarbonato opal

para placas de 12 e 16 mm - comprimentos  de 6,00 me 7,00 m

Perfil F14 em alumínio natural anodisado

peças de 50 mm

Perfis em alumínio anodizado na cor natural disponiveis em comprimentos de 6 metros

Notas:

TABELA PREÇOS VENDA

                                          12 - 16 - 20 mm  Sistemas curvos autoportantes

m² 40,29

m²

m² 42,30

m² 48,01

57,07

m² 50,36

m² 54,39

pc

m 24,96
Perfil lateral superior articulado F/38 em alumínio anodisado 

natural para Montante tubular Ø 55

4,44

4,44

pc

pc

pc

pc

pc

pc

Tabela emitida em 9 de Junho de 2014.

pc

pc

8,11

1,87

359,02

Para encomendas de valor inferior a 1750€, o levantamento de mercadoria terá de ser efectuado nas nossas instalações 

em Lisboa. A Sotecnisol poderá, em alternativa, efectuar a entrega desde que o custo  da mesma seja integralmente 

Estes preços são acrescidos de IVA à taxa em vigor.

Estes preços podem ser alterados sem aviso prévio.

m

m

pc

m

4,44

5,46

14,70

27,35

5,46

5,46

205,16

256,44

Perfil de compensação em
aluminio para montante  Ø 
34 mm ou quadrado

Perfil de compensação em

aluminio para montante  Ø 

55 mm ou quadrado


