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№ 

п/п
Назва продукції Матеріал Довідкова інформація

Ціна з 

ПДВ

1 Люк садовий пластмасовий легкий (чорний) пластмаса 10 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-740 х 70,  2т (4 вуха) 415

2 Люк садовий пластмасовий легкий (чорний) із замком пластмаса 10 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-740 х 70,  2т (4 вуха) із замком 455

3 Люк садовий пластмасовий легкий (зелений) пластмаса 10 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-740 х 70,  2т (4 вуха) 455

4 Люк садовий пластмасовий легкий (зелений) із замком пластмаса 10 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-740 х 70,  2т (4 вуха) із замком 490

5 Люк садовий пластмасовий легкий №2 (чорний) пластмаса 10 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-800 х 80,  1,5т (4 вуха) 435

6 Люк садовий пластмасовий легкий №2 (чорний) із замком пластмаса 10 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-800 х 80,  1,5т (4 вуха) із замком 470

7 Люк садовий пластмасовий легкий №2 (зелений, червоний, сірий, теракот) пластмаса 10 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-800 х 80,  1,5т (4 вуха) 470

8 Люк садовий пластмасовий легкий №2 (зел., жовтий, теракот.) із замком пластмаса 10 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-800 х 80,  1,5т (4 вуха) із замком 515

9 Люк пластмасовий легкий №1 (чорний) пластмаса 17 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-760 х 100,  5т (4 вуха) 515

10 Люк пластмасовий легкий №2 із замком (чорний) пластмаса 17 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-760 х 100,  5т, (4 вуха)  із замком 580

11 Люк пластмасовий легкий №3 (зелений, теракотовий, коричнєвий, сірий) пластмаса 17 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-760 х 100,  5т (4 вуха) 570

12 Люк пластмасовий легкий №4 із замком (зелений, сірий, коричнєвий) пластмаса 17 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-760 х 100,  5т, (4 вуха)  із замком 620

13 Люк п/п оглядовий тип "Л" 315, під трубу  315 (чорний) полімерпіщ. 6,5 кг, ⌀ кр.-315, ⌀ корп.-350 х 127,  3т, (без вуха) 290

14 Люк п/п оглядовий тип "Л" 315, під трубу  315 (зелений) полімерпіщ. 6,5 кг, ⌀ кр.-315, ⌀ корп.-350 х 127,  3т, (без вуха) 305

15 Люк-міні пластмасовий каналізаційний (чорний) пластмаса 3 кг, ⌀ кр.-315, ⌀ корп.-315 х 80, 0,5 т 435

16 Люк-міні пластмасовий каналізаційний (зелений) пластмаса 3 кг, ⌀ кр.-315, ⌀ корп.-315 х 80, 0,5 т 455

17 Люк садовий полімерпіщаний А15 (чорний) полімерпіщ. 18 кг, ⌀ кр.-620х25, ⌀ корп.-730х50,  1,5 т , (2 вуха) 365

18 Люк садовий полімерпіщаний із замком А15 (чорний) полімерпіщ. 18 кг, ⌀ кр.-620х25, ⌀ корп.-730х50,  1,5 т , (2 вуха)  із замком 395

19 Люк садовий полімерпіщаний А15 (зелений) полімерпіщ. 18 кг, ⌀ кр.-620х25, ⌀ корп.-730х50,  1,5 т , (2 вуха) 380

20 Люк садовий полімерпіщаний із замком А15 (зелений) полімерпіщ. 18 кг, ⌀ кр.-620х25, ⌀ корп.-730х50,  1,5 т , (2 вуха)  із замком 410

21 Люк легкий каналізаційний полімерпіщаний чорний полімерпіщ. 30 кг, ⌀ кр.-620х45, ⌀ корп.-780х80,  3 т , (2 вуха) 490

22 Люк легкий каналізаційний полімерпіщаний чорний із замком полімерпіщ. 30 кг, ⌀ кр.-620х45, ⌀ корп.-780х80,  3 т , (2 вуха)  із замком 535

23 Люк легкий каналізаційний полімерпіщаний зелений полімерпіщ. 30 кг, ⌀ кр.-620х45, ⌀ корп.-780х80,  3 т , (2 вуха) 535

24 Люк легкий каналізаційний полімерпіщаний зелений із замком полімерпіщ. 30 кг, ⌀ кр.-620х45, ⌀ корп.-780х80,  3 т , (2 вуха)  із замком 580

25 Люк збільшеного діаметру легкий полімерпіщаний Д-990 із з/п А15 (чорний) полімерпіщ. 50 кг, ⌀ кр.-820х50, ⌀ корп.-990х75,  5 т , (2 вуха)  із замком 1 075

26 Люк чавунний каналізаційний полегшений типу "ПЛ" (ІН) чавун 50 кг, ⌀ кр.-600, ⌀ корп.-740х80,  3т (2вуха) 1 500

27 Люк чавунний каналізаційний полегшений типу "ПЛ" із замком (ІН) чавун 50 кг, ⌀ кр.-600, ⌀ корп.-740х80,  3т (2вуха) із замком 1 570

28 Люк чавунний каналізаційний полегшений типу "ПЛ-1" А15 (БМ) чавун 60 кг, ⌀ кр.-600, ⌀ корп.-740х70,  3т (2вуха) 2 015

29 Люк чавунний каналізаційний легкий типу "ПЛ" А15 (ПР) чавун 42 кг, ⌀ кр.-600, ⌀ корп.-760х72,  3т (без вух) 2 120

30 Люк чавунний каналізаційний легкий типу "ПЛ" із замком А15 (ПР) чавун 42 кг, ⌀ кр.-600, ⌀ корп.-760х72,  3т (без вух)  із замком 2 240

31 Люк канал. типу "Л" (А) (із з/п+напис "Київводоканал") чавун 45 кг, ⌀ кр.-590х10, ⌀ корп.-750х70,  3т  (4вуха)  із замком 2 255

32 Люк чавунний каналізаційний легкий типу "Л" А15 (КВ) чавун 60 кг, ⌀ кр.-610, ⌀ корп.-755х82,  3т (4 вух) 1 720

33 Люк чавунний каналізаційний легкий типу "Л-Д" А15 чавун 75 кг, ⌀ кр.-620х30, ⌀ корп.-770х90,  3т (2вуха) 2 768

34 Люк чавунний каналізаційний легкий типу "Л-Д"  із замком А15 чавун 75 кг, ⌀ кр.-620х30, ⌀ корп.-770х90,  3т (2вуха)  із замком 2 804

35 Люк чавунний каналізаційний легкий типу "Л" із замком А15 (Київенерго) чавун 52 кг, ⌀ кр.-580, ⌀ корп.-720х70,  3т (4вуха)  із замком 2 420

КВАДРАТНІ ЛЮКИ

36 Люк ревізійно-оглядовий пластмасовий, квадратний 385х385 (чорний) пластмаса 3,2 кг, кришка-323 х 323 ,  корпус-385 х 385 х 10 мм, 2т 295

37 Люк ревізійно-оглядовий пластмасовий, квадратний 385х385 (зелений, сірєнєвий) пластмаса 3,2 кг, кришка-323 х 323 ,  корпус-385 х 385 х 10 мм, 2т 310

38 Люк-міні пластмасовий квадратний 300х300 (зелений) пластмаса кр.-300х300х30, корп.-380х380х50, 0,5т 480

39 Люк полімерпіщаний легкий 400х450 із замком А15 (чорний) полімерпіщ. 15 кг, кришка-400 х 450 ,  корпус-490 х 540 х 60, 1,5т, із замком 335

40 Люк полімерпіщаний легкий 400х450 із замком А15 (зелений) полімерпіщ. 15 кг, кришка-400 х 450 ,  корпус-490 х 540 х 60, 1,5т, із замком 350

41 Люк пластмасовий квадратний 650х650 із замком (чорний) пластмаса 10 кг, кришка-590 х 590 ,  корпус-650 х 650 х 65, 1,5т, із замком 500

42 Люк пластмасовий квадратний 650х650 із замком (зелений, сірий, червоний) пластмаса 10 кг, кришка-590 х 590 ,  корпус-650 х 650 х 65, 1,5т, із замком 520

43 Люк пластмасовий квадратний 680х680х80  (чорний) пластмаса 12 кг, кришка-610 х 610 х 40,  корпус-680 х 680 х 80 515

44 Люк пластмасовий квадратний 680х680х80 із замком (чорний) пластмаса 12 кг, кришка-610 х 610 х 40,  корпус-680 х 680 х 80, із замком 530

45 Люк пластмасовий квадратний 680х680х80  (зелений, червоний, сірий) пластмаса 12 кг, кришка-610 х 610 х 40,  корпус-680 х 680 х 80 545

46 Люк пластмасовий квадратний 680х680х80 із замком (зелений, сірий) пластмаса 12 кг, кришка-610 х 610 х 40,  корпус-680 х 680 х 80, із замком 565

47 Люк полімерпіщаний квадратний 710х710 із замком А15 (чорний) полімерпіщ. 25 кг, кришка-600х600х25 ,  корпус-710 х 710 х 60, 1,5т, із замком 505

48 Люк полімерпіщаний квадратний 710х710 із замком А15 (зелений) полімерпіщ. 25 кг, кришка-600х600х25 ,  корпус-710 х 710 х 60, 1,5т, із замком 535

49 Люк полімерпіщаний квадратний 710х710 із замком В125 (чорний) полімерпіщ. 50 кг, кришка-600х600х50 ,  корпус-710 х 710 х 90, 12,5т, із замком 1 005

50 Люк чавунний каналізаційний квадратний "ЛК" 300х300 чавун 18 кг, кр.-300х300х10, корп.-400х400х40, 1,5 т 1 070

51 Люк чавунний каналізаційний квадратний "ЛК" 590х590 чавун 47 кг, кр. 540х540 , корпус 590х590х50,  1,5т 1 590

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ЛЮКИ
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ЛЕГКІ ЛЮКИ ( 1-5 т.) (А15)



52 Люк чавунний електротехнічний (ІН) чавун 40 кг, кр.-700х330, корпус-730х445х60 1,5т 1 660

53 Люк чавунний електротехнічний (А) чавун 68 кг, кр.-710х335х25, корпус-865х480х80 1,5т 2 401

54 Люк чавунний електротехнічний із замком (ІН) чавун 40 кг, кр.-700х330, корпус-730х445х60 1,5т із замком 1 800

55 Люк чавунний електротехнічний із замком (А) чавун 68 кг, кр.-710х335х25, корпус-865х480х80 1,5т  із замком 2 465

56 Люк пластмасовий електротехній А15 із замком (чорний) пластмаса 15 кг, кр.-810х400х40, корпус-940х490х92 1,5т  із замком 960

57 Люк пластмасовий електротехній А15 із замком (зелений) пластмаса 15 кг, кр.-810х400х40, корпус-940х490х92 1,5т  із замком 1 065

58 Колодязь прямокутний 12" пластмаса ширина 380 , довжина 500 , висота 310 688

59 Колодязь прямокутний 14" пластмаса ширина 485 , довжина 620 , висота 300 1 340

60 Колодязь Small Box 1419 пластмаса кр.-438х302, корпус-595х455х455, 2 т 2 090

Роздріб

61 Люк середній каналізаційний полімерпіщаний по ТУ, 8 т, чорний (РА) полімерпіщ. 38 кг, ⌀ кр.-620х45, ⌀ корп.-780х80,  8т , (2 вуха) 725

62 Люк середній каналізаційний полімерпіщаний В125, чорний полімерпіщ. 45 кг, ⌀ кр.-620х45, ⌀ корп.-780х86,  12,5т , (2 вуха) 815

63 Люк середній каналізаційний полімерпіщаний із замком В125, чорний полімерпіщ. 45 кг, ⌀ кр.-620х45, ⌀ корп.-780х86,  12,5т , (2 вуха)  із замком 885

64 Люк збільшеного діаметру середній полімерпіщаний  Д-990 із з/п, В125, чорний полімерпіщ. 80 кг, ⌀ кр.-820х50х45, ⌀ корп.-990х100,  12,5 т , (2 вуха) із з/п 1 975

65 Люк середній гумовий гума 54 кг, ⌀ кр.-630х50, ⌀ корп.-780 х 180,  12,5т (2 вуха) 1 495

66 Люк чавунний каналізаційний середній типу "С" В125 (ІН) чавун 60 кг, ⌀ кр.-570, ⌀ корп.-680 х 80,  12,5т (4 вуха) 1 900

67 Люк чавунний каналізаційний середній типу "С" В125 (КВ) чавун 78 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-750х90,  12,5т (4 вуха) 2 200

68 Люк чавунний каналізаційний середній типу "С" із замком В125 (КВ) чавун 78 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-750х90,  12,5т (4 вуха) із замком 2 270

69 Люк чавунний каналізаційний середній типу "С-Б" В125 (ПР) чавун 72 кг, ⌀ кр.-650, ⌀ корп.-790х100,  12,5т (4 вуха) 2 420

70 Люк чавунний каналізаційний середній типу "С-Б" із замком В125 (ПР) чавун 72 кг, ⌀ кр.-650, ⌀ корп.-790х100,  12,5т (4 вуха) із замком 2 545

71 Люк каналізаційний типу "С" (В125) із запірним пристроєм+напис "Київавтодор" чавун 75 кг, ⌀ кр.-652, ⌀ корп.-785х100,  12,5т (4 вуха) із замком 3 255

72 Люк чавунний каналізаційний середній типу "С" В125 (А) чавун 125 кг, ⌀ кр.-590х30, ⌀ корп.-870х120,  12,5т (4вуха) 4 557

73 Люк чавунний каналізаційний середній типу "С" із замком В125 (А) чавун 125 кг, ⌀ кр.-590х30, ⌀ корп.-870х120,  12,5т (4вуха) із замком 4 672

Роздріб

74 Люк важкий каналізаційний полімерпіщаний по ТУ, 15 т, чорний (РА) полімерпіщ. 40 кг, ⌀ кр.-620х70, ⌀ корп.-780х80,  15т (2вуха) 805

75 Люк важкий каналізаційний полімерпіщаний С250, чорний (БВ) полімерпіщ. 60 кг, ⌀ кр.-627х105, ⌀ корп.-800х150,  25т (2вуха) 1 075

76 Люк важкий каналізаційний полімерпіщаний із замком С250, чорний (БВ) полімерпіщ. 60 кг, ⌀ кр.-627х105, ⌀ корп.-800х150,  25т (2вуха)  із замком 1 255

77 Люк важкий каналізаційний полімерпіщаний С250, чорний (РА) полімерпіщ. 60 кг, ⌀ кр.-620х90, ⌀ корп.-790х120,  25т (2вуха) 1 300

78 Люк важкий каналізаційний полімерпіщаний із замком С250, чорний (РА) полімерпіщ. 60 кг, ⌀ кр.-620х90, ⌀ корп.-790х120,  25т (2вуха) із замком 1 365

79 Люк пластмасовий важкий із замком С250, чорний пластмаса 32 кг, ⌀ кр.-650, ⌀ корп.-830х120,  25т (4вуха) із замком 1 490

80 Люк пластмасовий важкий із замком С250, зелений пластмаса 32 кг, ⌀ кр.-650, ⌀ корп.-830х120,  25т (4вуха) із замком 1 875

81 Люк магістральний канал. полімерпіщаний Д400, чорний (РА) полімерпіщ. 80 кг, ⌀ кр.-620х125, ⌀ корп.-790х145,  40т 1 900

82 Люк магістральний канал. полімерпіщаний із замком Д400, чорний (РА) полімерпіщ. 80 кг, ⌀ кр.-620х125, ⌀ корп.-790х145,  40т   із замком 2 050

83 Люк чавунний каналізаційний важкий типу "В-Б" С250 (КВ) чавун 100 кг, ⌀ кр.-630, ⌀ корп.-855х115,  25т (4 вуха) 2 625

84 Люк чавунний каналізаційний важкий типу "В-Б" із замком С250 (КВ) чавун 100 кг, ⌀ кр.-630, ⌀ корп.-855х115,  25т (4 вуха)  із замком 2 705

85 Люк чавунний каналізаційний важкий типу "Т" С250 (БМ) чавун 93 кг, ⌀ кр.-635х30, ⌀ корп.-820х140,  25т (4 вуха) 2 900

86 Люк чавунний каналізаційний важкий типу "Т" із замком С250 (БМ) чавун 93 кг, ⌀ кр.-635, ⌀ корп.-820х140,  25т (4 вуха) із замком 2 980

87 Люк чавунний каналізаційний важкий типу "Т" С250 (БТ) чавун 90 кг, ⌀ кр.-650, ⌀ корп.-840х100,  25т (4 вуха) 3 410

88 Люк чавунний каналізаційний важкий типу "Т" С250  із замком (БТ) чавун 90 кг, ⌀ кр.-650, ⌀ корп.-840х100,  25т (4 вуха)  із замком 3 510

89 Люк чавунний каналізаційний важкий типу "В-Б" С250 (ПР) чавун 90 кг, ⌀ кр.-650, ⌀ корп.-810х110,  25т (4 вуха) 2 700

90 Люк чавунний каналізаційний важкий типу "В-Б" С250 із замком (ПР) чавун 90 кг, ⌀ кр.-650, ⌀ корп.-810х110,  25т (4 вуха)  із замком 2 800

91 Люк чавунний каналізаційний важкий типу "В-Д" посилений С250 чавун 139 кг, ⌀ кр.-593х50, ⌀ корп.-870х120,  25т (4вуха) 4 650

92 Люк чавунний каналізаційний важкий типу "В-Д" посилений  із замком С250 чавун 139 кг, ⌀ кр.-593х50, ⌀ корп.-870х120,  25т (4вуха) із замком 4 740

93 Люк чавунний важкий ТМ із замком та внутр. кришкою С250 (Тепломережа) чавун 106 кг,  ⌀ кр.-640х30, ⌀ корп.-860х125,  25т (4вуха) із замком 3 875

94 Люк каналізаційний важкий Т із замком  (С250 Київенерго) чавун 90 кг, ⌀ кр.-645, ⌀ корп.-840х110,  25т (4вуха) із замком 3 675

95 Люк чавун. канал. важкий типу "В" С250 із замком на шарнірному з'єднанні (ІН) чавун 116 кг,  ⌀ кр.-635, ⌀ корп.-850х120,  25т (2вуха) із замком + шарнір 3 750

96 Люк канал. типу "Т" (С250) оброблений із з/п + напис "Київавтодор" чавун 120 кг, ⌀ кр.-655, ⌀ корп.-860х120,  25т (4 вуха)  із замком 4 700

97 Люк чавунний важкий тип "В" із з/п (С250 Водоканал) із мех.обробкою чавун 120 кг, ⌀ кр.-635, ⌀ корп.-850х120,  25т (4 вуха) замок 20х20 3 545

98 Люк магістральний тип "ВМ" із замком (Д400 Водоканал) із мех.обробкою чавун 140 кг, ⌀ кр.-630, ⌀ корп.-800х180,  40т (4вуха) замок 20х20 4 820

99 Люк канал. типу "ТМ120" (Д400) (із з/п + напис "Київводоканал") чавун 4 500

100 Люк канал. типу "ТМ" (Д400) оброблений із з/п + напис "Київавтодор" чавун 150 кг, ⌀ кр.-595, ⌀ корп.-800х180,  40т (4вуха)  із замком 6 185

101 Люк чавунний  магістральний тип "ВМ" із замком та мех.обробкою Д400 (ІН) чавун 149 кг, ⌀ кр.-620х30, ⌀ корп.-785х180,  40т (4вуха)  із замком 3 995

102 Люк канал. типу "ТМ120" (Д400) оброблений із з/п + напис "Київавтодор" чавун 145 кг, ⌀ кр.-600, ⌀ корп.-800х120,  40т (4вуха)  із замком 5 925

103 Люк важкий магістральний "ТМ" із замком та мех.обробкою Н120 Д400 (СС) чавун 146 кг, ⌀ кр.-640, ⌀ корп.-840х120,  40т (4вуха)  із замком 5 660

104 Замикаючий пристрій на всі люки та решітки метал із нерж. сталі, на верхній чавунній кришці чи решітці 80

Роздріб

105 Легкий люк телефонної мережі типу "Л" із замк. ,внутр. кришка пластмаса 22 кг, ⌀ кр.-625, ⌀ кор.-760х100, 2т  із замком+внутр. кришка 1 075

ВАЖКІ ЛЮКИ ( 15-90 т.) (С250, Д400)

СЕРЕДНІ ЛЮКИ ( 12,5 т.) (В125)

ТЕЛЕФОННІ ЛЮКИ (2-17 т.)



106 Легкий чавунний люк телефонної мережі типу "Л" МТМ чавун 70 кг, ⌀ кр.-666х18, ⌀ корп.-782х75,  7т, із внутр.криш. 2 430

107 Легкий чавунний люк телефонної мережі типу "Л" МТМ із замком чавун 70 кг, ⌀ кр.-666х18, ⌀ корп.-782х75,  7т, із внут.криш. Із з/п 2 480

108 Легкий чавунний люк телефонної мережі типу "Л" МТМ із замком+н/з чавун 70 кг, ⌀ кр.-666х18, ⌀ корп.-782х75,  7т, із внут.криш. Із з/п 2 560

109 Важкий чавунний люк телефонної мережі типу "В" МТМ чавун 152,5 кг, ⌀ кр.-686, ⌀ корп.-850х110,  17т, із внутр.криш. 5 065

110 Важкий чавунний люк телефонної мережі типу "В" МТМ із замком чавун 152,5 кг, ⌀ кр.-686, ⌀ корп.-850х110,  17т, із внутр.криш. Із замком 5 125

111 Важкий чавунний люк телефонної мережі типу "В" МТМ із замком+н/з чавун 152,5 кг, ⌀ кр.-686, ⌀ корп.-850х110,  17т, із внутр.криш. Із замком 5 215

112 Внутрішня кришка люка телефонної мережі металева метал 5 кг., ⌀ кр.-605 420

113 Замок Краб метал 720

114 Замок навісний метал До металевої кр. люка зв'язку 90

Роздріб

115 Люк газовий Ду 700 (БТ) чавун 140 кг, ⌀ кр.-680, ⌀ корп.-850х150, (4вуха) 5 690

116 Кришка чавунна люка газового Ду - 700 (БТ) чавун 77,0 кг., ⌀ кр.-680 2 970

117 Люк газовий Ду 500 (ІН) чавун 108 кг, ⌀ кр.-645, ⌀ корп.-870х120, (4вуха) 3 432

118 Ковер газовий чавунний (БТ) чавун 25 кг, ⌀ корп.-300,  h-250 1 060

119 Ковер газовий чавунний (А) чавун 26,5 кг, ⌀ кр.-196, ⌀ корп.-300,  h-250 1 055

120 Ковер газовий чавунний (ІН) чавун 29 кг, ⌀ кр.-196, ⌀ корп.-360,  h-250 878

121 Ковер газовий малий (ІН) чавун 19 кг, ⌀ кр.-196, ⌀ корп.-360 мм, h-130 662

122 Ковер газовий чавунний малий (БТ) чавун 9 кг, основа ф230 мм, h-200 500

123 Колодязь круглий 6" пластмаса h-24 см 255

124 Колодязь круглий 10" пластмаса 396

125 Ковер газовий полімерпіщаний полімерпіщ. 5 кг, ⌀ кр.-140х30, ⌀ корп.-270/190 мм, h-270, 1,5т 225

Роздріб

126 Кришка легкого люка полімерпіщана чорна Д- 610 мм (А15) полімерпіщ. d -610 мм, 1,5 т, 4 вуха 337

127 Кришка важкого полімерпіщаного люка С250 (чорна) полімерпіщ. d-620 мм,  25т, 2 вуха 975

128 Кришка люка садового пластмасового А15 (чорна) пластмаса d-620х40 мм, 1,5т, 4 вуха 331

129 Кришка люка садового пластмасового  А15 (зелена) пластмаса d-620х40 мм, 1,5т, 4 вуха 342

130 Кришка люка садового легкого полімерпіщаного А15 (чорна) полімерпіщ. d-620х26мм, 1,5т, 2 вуха 276

131 Кришка люка садового легкого полімерпіщаного А15 (зелена) полімерпіщ. d-620х26мм, 1,5т, 2 вуха 287

132 Кришка легкого люка полімерпіщана чорна Д- 620 мм (А15) полімерпіщ. d-620 мм, 1,5 т, 4 вуха 337

133 Кришка легкого полімерпіщаного люка чорна полімерпіщ. d-620х45 мм, 3т, 2 вуха 331

134 Кришка середнього полімерпіщаного люка В125 (чорна) полімерпіщ. d-620х45 мм, 12,5т, 2 вуха 680

135 Кришка люка пластмасового легкого №1 А15 (чорна) пластмаса d-620 мм, 5т, 4 вуха 458

136 Кришка люка пластмасового легкого №3 А15 (зелена) пластмаса d-620 мм, 5т, 4 вуха 500

137 Кришка легкого люка полімерпіщана чорна Д- 630 мм (А15) полімерпіщ. d-630 мм, 1,5 т, 4 вуха 337

138 Кришка гумового люка В125 гума 28 кг, d-630х50, 12,5т, 2 вуха 1 000

139 Кришка легкого люка полімерпіщана чорна Д- 645 мм (А15) полімерпіщ. d-645х45 мм, 1,5 т, 4 вуха 337

140 Кришка середнього люка полімерпіщана чорна Д- 645 мм (В125) полімерпіщ. d-645х45 мм, 12,5т, 4 вуха 469

141 Кришка важкого люка полімерпіщана чорна Д- 645 мм (С250) полімерпіщ. d-645х45 мм, 25т, 4 вуха 579

142 Кришка легкого люка полімерпіщана чорна Д- 672 мм (А15) полімерпіщ. d-672 мм, 1,5т, 2 вуха 540

143 Кришка важкого люка полімерпіщана чорна Д- 672 мм (С250) полімерпіщ. d-672 мм, 25т, 2 вуха 595

144 Кришка металева КМ із ручкми (d-1,2м) метал 55 кг, d-1200х4, 1т, без вух 2 420

145 Кришка чавунна люка каналізаційна d-580, h-35 (МЛ) чавун на 2 або 4 вуха 1 680

146 Кришка чавунна люка каналізаційна d-590, h-35 (МЛ) чавун на 2 або 4 вуха 1 680

147 Кришка чавунна люка каналізаційна d-600, h-35 (МЛ) чавун на 2 або 4 вуха 1 680

148 Кришка чавунна люка каналізаційна d-610, h-35 (МЛ) чавун на 2 або 4 вуха 1 680

149 Кришка чавунна люка каналізаційна d-620, h-35 (МЛ) чавун на 2 або 4 вуха 1 680

150 Кришка чавунна люка каналізаційна d-630, h-35 (МЛ) чавун на 2 або 4 вуха 1 680

151 Кришка чавунна люка каналізаційна d-630, h-40 (МЛ) чавун на 2 або 4 вуха 1 680

152 Кришка чавунна люка каналізаційна d-640, h-30 (МЛ) чавун на 2 або 4 вуха 1 680

153 Кришка чавунна люка каналізаційна d-640, h-40 (МЛ) чавун на 2 або 4 вуха 1 680

154 Кришка чавунна люка каналізаційна d-645, h-35 (МЛ) чавун на 2 або 4 вуха 1 680

155 Кришка чавунна люкаканалізаційного типу "ПЛ" А15 (ПР) чавун 20 кг, d-600, 3т, без вух 1 220

156 Кришка чавунна люка каналізаційного типу "ПЛ" А15 (БМ) чавун 20 кг, d-615, 3т, 2 вуха 1 220

157 Кришка чавунна люка каналізаційного типу "ПЛ" (ІН) чавун 20 кг, d-600, 3т, 2 вуха 1 220

158 Кришка чавунна люка каналізаційного типу "Л-Д" А15 чавун 40 кг, d-620х30,  3т, 2вуха 1 823

159 Кришка чавунна люка  каналізаційного середнього "С-Б" В125 (ПР) чавун d-650,  12,5т, 4 вуха 1 530

160 Кришка чавунна люка  каналізаційного середнього "С" В125 (А) чавун 50 кг, d-590х30,  12,5т, на 2 або 4 вуха 2 100

161 Кришка чавунна люка  каналізаційного типу "В-Б" С250 (ПР) чавун 50 кг, d-645,  25т, на 2 або 4 вуха 1 725

ГАЗОВІ ЛЮКИ

КРИШКИ ЛЮКІВ ( 1-42 т.)



162 Кришка чавунна люка  каналізаційного типу "Т" С250 (БМ) чавун 50 кг, d-635х30,  25т, на 2 або 4 вуха 1 725

163 Кришка чавунна люка  каналізаційного типу "В-Д" посиленого С250 чавун 69 кг, d-590х50,  25т, на 2 або 4 вуха 2 646

164 Кришка чавунна люка  каналізаційного типу "ВМ" Д400 чавун 61 кг, d-620х40,  40т, на 2 або 4 вуха 2 500

165 Кришка чавунна легкого люка телефонної мережі чавун 40 кг, d-660, 7т, без вух/2вуха 1 530

166 Кришка чавунна важкого люка телефонної мережі чавун 60 кг, d-686,  17т , на 2 вуха 2 260

Роздріб

167 Дощоприймач пластмасовий ДБ-2 810х400 ХП із замком 12,5т пластмаса 20 кг, реш. 810 х 400 х 80, корпус-940 х 490 х 90, 12,5т 1 380

168 Дощоприймач пластмасовий ДБ-2/1 790х400 ХП із замком 12,5т пластмаса 20 кг, реш. 790 х 400 х 80, корпус-940 х 490 х 90, 12,5т 1 380

169 Дощоприймач полімерпіщаний, середній чорний 400х450 із замком В125 полімерпіщ. 30 кг, реш.-400х450х100 ,  корпус-490х540х140, 12,5т, із замком 790

170 Дощоприймач-міні пластмасовий квадратний 300х300 (чорний) пластмаса кр.-300х300х30, корп.-380х380х50, 0,5т 455

171 Дощоприймач чавунний типу "ДБ-2" (великий) чавун 67 кг, решітка-800х400х30 , корпус-900х570х80,  12,5т 2 400

172 Дощоприймач чавунний типу "ДБ-2" (великий) із замком чавун 67 кг, решітка-800х400х30 , корпус-900х570х80,  12,5т  із замком 2 520

173 Дощоприймач чавунний типу "ДБ-1" (великий) чавун 87 кг, решітка-800х400 , корпус- 900х560х115,  25т 2 600

174 Дощоприймач чавунний типу "ДБ-1" (великий) із замком чавун 87 кг, решітка-800х400 , корпус- 900х560х115,  25т  із замком 2 680

175 Зливоприймальник типу "ДМ1" 805х405 полегшений С250 (ПР) чавун 91 кг, решітка-805х405 , корпус-930х575х120,  25т 2 840

176 Зливоприймальник типу "ДМ1" 805х405 полегшений із замком С250 (ПР) чавун 91 кг, решітка-805х405 , корпус-930х575х120,  25т із замком 2 940

177 Дощоприймач чавунний типу "ДВД" (великий) чавун 110 кг, решітка-800х400х45 , корпус-930х550х120,  25т 3 941

178 Дощоприймач чавунний типу "ДВ" (на шарнірах) чавун 110 кг, решітка-800х400х45 , корпус-980х500х105,  25т 3 720

179 Дощоприймач чавунний 875х418 (СС) чавун 135 кг, решітка-875х418х45 , корпус-1035х535х120,  25т 3 395

180 Ливнеприймач чавунний 900х450 мм чавун решітка-900х450, корпус-1040х540х120 3 100

181 Дощоприймач чавунний великий посилений із замком чавун 138 кг, решітка-865х420х45 , корпус-1020х510х120 4 900

182 Зливоприймач боковий посилений з замком (чавунне литво) чавун 150 кг, решітка-870х420 , корпус-1030х515х120 4 900

183 Дощоприймач чавунний великий (БТ) чавун 170 кг, решітка-850х440х40 , корпус-1050х620х125 6 640

184 Дощоприймач чавунний типу "ДМ" малий чавун 79 кг, решітка-580х300х45, корпус-690х470х120,  25т 2 893

185 Дощоприймач чавунний типу "ДМ" малий із замком чавун 79 кг, решітка-580х300х45, корпус-690х470х120,  25т із замком 3 173

186 Дощоприймач тротуарний на завісах чавунний (ІН) чавун 42 кг, решітка-580х340, корпус-710х400х85,  1,5т     1 646

187 Дощоприймач полімерпіщаний круглий середній В125 полімерпіщ. 38 кг, решітка-620, корпус-780х80,  8т     755

188 Дощоприймач чавунний круглий типу ДБ2 (В125) із замком (КВ) чавун 78 кг,  решітка-620, корпус-765х90,  12,5т  (4 вуха)  із замком 2 360

189 Дощоприймач чавунний круглий типу "ДК" (ІН) чавун 109 кг, решітка-640, корпус-870х115,  20т  (4 вуха) 3 300

190 Дощоприймач чавунний круглий типу "ДК" із замком (ІН) чавун 109 кг, решітка-640, корпус-870х115,  20т  (4 вуха)  із замком 3 400

191 Дощоприймач чавунний круглий типу "ДК-1" чавун 122 кг, ⌀ реш.-600х50, ⌀ корп.-860х120,  25т (2 вуха) 4 369

192 Дощоприймач чавунний круглий типу "ДК-1" із замком чавун 122 кг, ⌀ реш.-600х50, ⌀ корп.-860х120,  25т (2 вуха), із замком 4 539

193 Дощоприймач чавунний круглий типу "ДКЛ" чавун 81 кг, ⌀ реш.-620х30, ⌀ корп.-770х90,  3т (2вуха) 2 900

194 Дощоприймач чавунний круглий типу "ДКЛ" із замком чавун 81 кг, ⌀ реш.-620х30, ⌀ корп.-770х90,  3т (2вуха), із замком 3 026

Роздріб

195 Решітка дощоприймача чавунна 900х450х40 (МЛ) чавун 60кг, 900х450х40 мм 2 280

196 Решітка чавунна 900х250 мм (ІН) чавун 46,8 кг 900х250 мм 2 620

197 Решітка дощоприймача чавунна 878х418х40 (МЛ) чавун 50 кг, 878х418х40 мм 1 750

198 Решітка чавунна 875х418х45 мм (СС) чавун 65 кг, 875х418х45 мм,  25т 1 760

199 Решітка дощоприймача чавунна 865х420х40 (МЛ) чавун 50 кг, 865х420х40 мм 1 750

200 Решітка дощоприймача посиленого чавунна 865х420х45 мм чавун 70 кг, 865х420х45 мм 2 940

201 Решітка чавунна дощоприймача великого 850х440х40 мм (БТ) чавун 850х440х40 мм 3 945

202 Решітка дощоприймача чавунна  850х405 (ІН) чавун 850х405 мм

203 Решітка дощоприймача чавунна типу "ДБ-1" 800х400х45 (ІН) чавун 48 кг, 800х400х45 мм,  25т 1 610

204 Решітка зливоприймальника типу "ДМ1" (С250) 805х405х45 (ПР) чавун 49 кг, 800х400х45 мм,  25т 1 700

205 Решітка дощоприймача чавунна 800х400х40 (МЛ) чавун 45 кг, 800х400х40 мм 1 575

206 Решітка дощоприймача чавунна 800х400х30 (МЛ) чавун 35 кг, 800х400х30 мм 1 240

207 Решітка дощоприймача чавунна типу "ДБ-2" 800х400х30 мм чавун решітка-800х400х30 мм, 12,5т 1 645

208 Решітка дощоприймача чавунна 790х390х40 (МЛ) чавун 40кг,  790х390х40 мм 1 400

209 Решітка дощоприймача чавунна типу "ДМ" 580х300х45 мм чавун 30 кг, 580х300х45 мм,  25т 1 407

210 Решітка дощоприймача чавунна типу "ДС" 520х370х35 мм чавун 25 кг, 520х370х35 мм,  10т     1 199

211 Зливоприймальна решітка чавунна - 628х498х55 мм. (СС) чавун 46 кг, 60т 2 016

212 Зливоприймальна решітка чавунна - 500 х 500 х 40 мм. (КВ) чавун 30 кг, 12,5т 1 255

213 Зливоприймальна решітка чавунна - 500 х 500 х 30 мм. (ІН) чавун 24 кг, ширина отвора 10 мм 1 350

214 Зливоприймальна решітка чавунна - 500 х 500 х 50 мм. (А) чавун 32 кг 2 360

215 Зливоприймальна решітка чавунна - 500 х 385 мм. (СС) чавун 500х385х50, 28 кг, 60т 1 348

216 Зливоприймальна решітка чавунна - 500 х 270 мм. (СС) чавун 500х270х25, 15 кг 880

ДОЩОПРИЙМАЧІ ( 2-25 т.)

РЕШІТКИ



217 Зливоприймальна решітка чавунна - 500 х 230 мм. (СС) чавун 11,5 кг 646

218 Зливоприймальна решітка чавунна - 500 х 175 мм. (СС) чавун 8,5 кг 521

219 Водозливна решітка чавунна 305х490 мм (ІН) чавун 16,3 кг 963

220 Водозливна решітка чавунна 435х205 мм (ІН) чавун 10,5 кг 646

221 Водозливна решітка чавунна 435х210 мм (ІН) чавун 10,5 кг 646

222 Решітка чавунна 473х674 мм (ІН) чавун 28,2 1 579

223 Решітка чавунна 255х500 мм (ІН) чавун 15,7 кг 916

224 Зливоприймальна решітка чавунна - 500 х 135 мм. (СС) чавун 3,8 кг, h-20 мм 334

225 Водозливна решітка чавунна 160х500 мм (ІН) чавун 6,5 кг 414

226 Зливоприймальна решітка чавунна - 495 х 490 х 50 мм. чавун 32 кг 1 150

227 Зливоприймальна решітка чавунна - 510 х 180 мм. (ІН) чавун 11,2 кг 682

228 Решітка водовідвода п/п 500х140х15 (РА) полімерпіщ. 2,5 кг,  500х140х15 мм, 3 т 57

229 Водовідвід п/п глибокий довгий 1000х140х125 (РА) полімерпіщ. 10 кг,  1000х140х125 мм,  ЛОТОК 156

230 Кабель-канал чорний п/п  1000х140х125 полімерпіщ. 9,5 кг, 1000х140х125 мм,  ЛОТОК 202

231 Кришка кабель-канала чорна п/п полімерпіщ. 2,7 кг, 500х140х15 мм 79

232 Водозливна решітка чавунна 130х500 мм (ІН) чавун 5,6 кг 395

233 Зливоприймальна решітка чавунна - 125 х 500 х 21 мм. (ІН) чавун Вага - 3,8 кг, (монтується в бетонні жолоба) 300

234 Зливоприймальна решітка чавунна - 126 х 485 х 20 мм. (А) чавун Вага - 3,7 кг, (монтується в бетонні жолоба) 467

235 Решітка дорожня пластмасова ДБ 900х450х80 (ХП) 12,5т пластмаса 12 кг, решітка-900х450х80, навантаження 12,5т 975

236 Решітка дорожня пластмасова ДБ 880х420х80 (ХП) 12,5т пластмаса 12 кг, решітка-880х420х80, навантаження 12,5т 975

237 Решітка дорожня пластмасова ДБ 875х418х80 (ХП) 12,5т пластмаса 12 кг, решітка-875х418х80, навантаження 12,5т 975

238 Решітка дорожня пластмасова ДБ 865х410х80 (ХП) 12,5т пластмаса 12 кг, решітка-865х410х80, навантаження 12,5т 975

239 Решітка дорожня пластмасова ДБ 810х400х80 (ХП) 12,5т пластмаса 14 кг, решітка-810х400х80, отвір 4см, довж.14см, навантаження 12,5т 860

240 Решітка дорожня пластмасова ДБ 790х400х80 (ХП) 12,5т пластмаса 14 кг, решітка-790х400х80, отвір 4см, довж.14см, навантаження 12,5т 860

241 Посилена решітка дощоприймача 790х400х80 мм ДБ-2 із замком, арм.комп.сум., 15т пластмаса решітка 790х400х80 мм, навантаження 15т 1 010

242 Решітка композитна дренажна 125х500х20 (Колір: Білий) композит 1,4 кг 220

243 Решітка дорожня пластмасова 665х340х80 (ХП) пластмаса 10 кг, навантаження 6т 640

244 Решітка дорожня 650х330х80мм із фіксатором, армована композитною сумішшю ДБ 12,5т пластмаса решітка 650х330х80 мм 1 000

245 Решітка пластмасова 1000х500х60 пластмаса 14 кг, навантаження 0,6т, отвір 1см-ширина 760

246 Решітка пластмасова 1000х310х60 (ХП) пластмаса 8 кг, навантаження 1,5т, отвір 3см-ширина, 9см-довжина 515

247 Воронка чавунна водозливна ВР - 100 (А) чавун 17 кг, реш.-175, корп.-300х106х350, циліндричної форми 795

248 Воронка чавунна водозливна ВР - 100 (БТ) чавун корп.-300х100х350, циліндричної форми 895

249 Воронка чавунна водозливна ВР - 100 (ІН) чавун 17 кг, реш.-175, корп.-300х106х350, циліндричної форми 756

249 Ковпак воронки ВР-100 чавун висота 250, внутр.200, зовн. 250 660

250 Воронка чавунна водозливна мостова (А) чавун 31 кг, реш.-283х272х50, корп.-355х355х175, 1 420

Роздріб

251 Консоль чавунна КЧ - 1 чавун 0,85 кг. 69

252 Консоль чавунна КЧ - 2 чавун 1,4 кг. 202

253 Консоль чавунна КЧ - 3 чавун 2,5 кг. 232

254 Консоль чавунна КЧ - 4 чавун 4,2 кг. 296

255 Консоль чавунна КЧ - 5 чавун 5 кг. 339

256 Консоль чавунна КЧ - 6 чавун 5,7 кг. 360

257 Болт для кріплення консолі метал 0,12 кг, 115 33

258 Йорж для кріплення кронштейну метал 0,17 кг, 190 43

259 Кронштейн зі сталевої штаби КШ - 60 метал 1,3 кг. 130

260 Кронштейн зі сталевої штаби КШ - 130 метал 2,7 кг. 365

261 Ключ універсальний метал Для люків 60

262 Крюк із мідним накінечником для відкривання люків метал Для люків 425

263 Скоба опорна чавунна "Євроскоба" чавун 4,2 кг, 235х180 мм . 99

Роздріб

264 Колодязь ККС-1/1 (під електротехнічний люк) ЗБ 100 кг, довжина-0,82м, ширина-0,455м, h - 0,5м 850

265 Телефонний колодязь ККС-1 (із з/б кришкою) ЗБ 400 кг, довжина-0,9м, ширина-0,8м, h - 0,66м 1 470

266 Телефонний колодязь ККС-2 ЗБ 1550 кг, довжина-1,35м, ширина-1,06м, h - 1,57м 3 520

267 Телефонний колодязь ККС-3 ЗБ 2450 кг, довжина-1,95м, ширина-1,16м, h - 1,81м 4 465

268 Телефонний колодязь ККС-4 ЗБ 3700 кг, довжина-2,39м, ширина-1,3м, h - 2,01м 7 040

269 Телефонний колодязь ККС-5 ЗБ 5600 кг, довжина-2,99м, ширина-1,6м, h - 2,03м 9 340

270 Замірні стовпчики ЗС 12 ЗБ 32 кг, довжина-0,95м, ширина-0,12м, h - 0,1м 315

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЇ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДЗЕМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ЗАЛІЗОБЕТОННІ ТА ПЛАСТМАСОВІ ВИРОБИ



271 Замірні стовпчики ЗС 12-2 (із п'ятою) ЗБ 73 кг, довжина-1,2м, ширина-0,15м, h - 0,15м 490

272 Плита телефонного колодязя ККС-1 ЗБ довжина-900 мм, ширина-800 мм, h - 110 мм 900

273 Плита перекриття ККС-3 ЗБ 466 кг, довжина-1,95м, ширина-1,16м, h - 0,1м 3 170

274 Кришка бетонна (армована) для ККС (люк) ЗБ 98 кг., ⌀ 700 мм,   h- 100 мм 620

#ССЫЛКА! Колодязь РЕ KL-660 пластмаса 15 кг, ⌀ 770 мм, h - 500 мм 1 561

#ССЫЛКА! Кільце РЕ KKL-660 пластмаса 10 кг, ⌀ 790 мм, h - 300 мм 1 428

#ССЫЛКА! Колодец РЕ KL-660 під муфту пластмаса 18 кг, L-1215 мм, В-770мм, H-500мм 2 492

#ССЫЛКА! Колодязь РЕ KL-1000 пластмаса 30 кг, ⌀ 1140 мм, h - 740 мм 4 152

#ССЫЛКА! Кільце РЕ KKL-1000 пластмаса 25 кг, ⌀ 1160 мм, h - 500 мм 3 450

#ССЫЛКА! Горловина РЕ KKL-1000 пластмаса 25 кг, ⌀ 1160 мм, h - 830 мм 3 479

#ССЫЛКА! Колодец PE КнЛКр-660 канализационный крестовой  лотковый пластмаса Ø790;  H = 500, вх. 3*110, вых. 160 1 428

#ССЫЛКА! Колодец PE КнЛКр-1000 канализационный крестовой лотковый пластмаса 65 кг, Ø1200;  H = 1000, вх., вых.*400÷800 8 993

#ССЫЛКА! Колодец насосный 1100 пластмаса Ø1200мм, H = 1530 5 532

#ССЫЛКА! Колодец насосный 1750 пластмаса Ø1200мм, H = 2530 12 443

#ССЫЛКА! Мастика "Супер-битум" мастика 0,9 кг 215

#ССЫЛКА! Кришка для  КL-660 пластмаса ⌀ кр.-710, ⌀ проем-660, для  РЕ KL-660, РЕ KL-1200 899

#ССЫЛКА! Колодязь зв’язку кабельний РЕ KL-1200 пластмаса 25 кг, ⌀ 1200 мм, горловина ⌀ 660, h - 600 мм 4 152

Роздріб

#ССЫЛКА! Техпластина ТП-20 (рельєфна) (700х700х20) з’єднуються між собою в замок гума 11,5 кг, 700 х700 х 20 мм, з’єднуються між собою в замок 841

#ССЫЛКА! Техпластина ТП-10 (500х500х10) гума 500 х 500  мм, h - 10, 3,6 кг 281

#ССЫЛКА! Техпластина ТП-20 (рельєфна) (700х700х20) гума 700 х 700  мм, h - 20, 13,8 кг 675

#ССЫЛКА! Техпластина ТП-20 (500х500х20) гума 500 х 500  мм, h - 20, 7 кг 465

#ССЫЛКА! Техпластина ТП-25 (500х500х25) гума 500 х 500  мм, h - 25, 7,8 кг 520

#ССЫЛКА! Техпластина ТП-30 (500х500х30) гума 500 х 500  мм, h - 30, 9,5 кг 458

#ССЫЛКА! Техпластина ТП-40 (500х500х40) гума 500 х 500  мм, h - 40, 12 кг 723

#ССЫЛКА! Техпластина ТП-50 (500х500х50) гума 500 х 500  мм, h - 50, 15 кг 874

Роздріб

#ССЫЛКА! Стремянка С1-1 метал 9,7 кг, довжина -900, ширина 550, порош. покраска, уголок 45х45х3мм 688

#ССЫЛКА! Стремянка С1-2 метал 12,9 кг, довжина -1200, ширина 550,  порош. покраска, уголок 45х45х3мм 806

#ССЫЛКА! Стремянка С1-3 метал 16,2 кг, довжина -1500, ширина 550, порош. покраска, уголок 45х45х3мм 961

#ССЫЛКА! Стремянка С1-4 метал 19,5 кг, довжина -1800, ширина 550, порош. покраска, уголок 45х45х3мм 1133

#ССЫЛКА! Стремянка С1-5 метал 22,7 кг, довжина -2100, ширина 550, порош. покраска, уголок 45х45х3мм 1318

#ССЫЛКА! Стремянка С1-6 метал 25,9 кг, довжина -2400, ширина 550, порош. покраска, уголок 45х45х3мм 1486

#ССЫЛКА! Стремянка С1-7 метал 29,2 кг, довжина -2700, ширина 550, емаль 1665

#ССЫЛКА! Стремянка С1-8 метал 32,4 кг, довжина -3000, ширина 550, емаль 2115

Ціни вказано з врахуванням ПДВ, дійсні на дату вказану вище. 

СТРЕМЯНКИ ДЛЯ КОЛОДЯЗІВ

Ціни можуть змінюватися з врахуванням зміни вартості сировини  та матеріалів.

Ціни вказані на складі у м. Києві. 

Ціни можуть змінюватися з врахуванням доставки.

ТЕХПЛАСТИНИ, ПЛИТИ ГУМОВІ


