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PMdesign Cennik 2020 – dla klientów indywidualnych ceny brutto PLN / szt 

Płyty  High Standard & 
Industrial 
(1,2-20mm)  

Premium 
(1,2-20mm) 

miniMax Ultra Beton 
(6mm) 

Kolory/ rozmiary Jasny i ciemny 
szary 

(195pln/m2) 

Bielony i 
Antracyt 

(224pln/m2) 

Jasny i ciemny 
szary 

(252pln/m2) 

Bielony i 
Antracyt 

(290pln/m2) 

Jasny i ciemny 
szary 

(290pln/m2) 

Bielony i 
Antracyt 

(334pln/m2) 

60x60 cm 70  81  91 104 x x 

100x50 cm 97,5  112  126 145 145 167 

120x60cm 140  161  181  209  209 240 

140x70 cm 191  220  247 284  x  x  

Płyty w wymiarze 
niestandardowym  

od 240 P/m2 od 276 /m2 od 310 /m2 od 357 /m2 od 357 /m2  od 410 /m2 

 

Płyty betonowe z betonu architektonicznego, płyty betonowe zbrojone siatką polipropylenową, formatowane: 

High standard – płyty o różnym stopniu porowatości  z delikatnymi przesmużeniami charakterystycznymi dla betonu architektonicznego  

Industrial – płyty o różnym stopniu porowatości z widocznymi przesmużeniami i przebarwieniami 

Premium – płyty o delikatnie połyskującej powierzchni , szlifowane lub/i malowane powierzchniowo  

Minimax – ultra- lekkie i cienkie płyty betonowe o różnym stopniu porowatości  

 

 

Usługi dodatkowe:     

Montaż standard od 173(V:8%) 
od 203 (V:23%) 

M2 Montaż płyt betonowych na klej lub kotwy, robocizna 
Do o 5m2 cena montażu ustalana indywidualnie 

Docinanie płyt 35 PLN MB Na życzenie docinamy zamówione płyty pod konkretny wymiar 

Fazowanie płyt  35 PLN MB Na życzenie fazujemy brzegi zamówionych płyt pod katem 45 
stopni -  System kamieniarski 

Nawiercanie otworów pod 
mocowanie na kotwy  

3,5 PLN SZT  

Kotwa montażowa stal 
nierdzewna 12mm 

5,3 PLN SZT Kotwa ozdobna  

Kotwa montażowa płaska  1,2 PLN SZT Kotwa metalowa zwykła 

Zaślepka ze stali nierdzewnej  8 PLN  SZT Zaślepka ozdobna  

Niewidoczny system 
montażu   

55 PLN  SZT + 55 do wartości płyty - Kotwa chemiczna , , kołki, haki, listwa 

Impregnacja płyt środek 
hydrofobowy 

35 PLN M2 Niewidoczny, nie zmienia struktury betonu, ogranicza absorpcję 
wody, chroni przed wilgocią i utratą koloru  

Impregnacja żywica 55 PLN M2 Tworzy warstwę, zapobiega absorbcji wody, chroni przed wilgocią i 
utratą koloru    

Nadruk UV na betonie  160 PLN  M2 Dowolna grafika kolorowa lub czarno- biała, do ceny należy 
doliczyć cenę płyty  

Odcisk / Stempel w betonie    Cena ustalana indywidualnie w zależności od wzoru 

 

Cennik ważny od 1.06.2020 Wprowadzenie nowego cennika powoduje automatycznie nieważność cen zawartych w cenniku wcześniejszym. 
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