
Zastrzegamy sobie prawo zmian cen, względem notowań giełdowych

Niemniejszy cennik stanowi jedynie informację handlową oraz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC i nie

może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 KC

Wszelkie elementy wykonane zgodnie z PN-EN 612.

Do cen przedstawionych w cenniku należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

Marcin Żeromski spedycja@ekro.com.pl

           Cennik netto produktów firmy ENKE dostępnych w EKRO Nr 1/2018

Obowiązujący od 01 listopada 2018 roku

Dla każdego klienta przyznawany jest rabat według naszego uznania

tel 22 729 80 85 , 664 426 568

mailto:spedycja@ekro.com.pl


Cennik netto 

obowiązujący od 01 listopada  2018

Nazwa Opakowanie             Cena netto Nazwa Opakowanie                         Cena netto

ENKOLIT ENKOPUR    szary lub czarny    

310 ml 26,01 zł 4 kg 277,57 zł

5 kg 133,70 zł 12,5 kg 750,12 zł

11 kg 222,20 zł 25 kg 1 385,99 zł

ENKRYL ENKE-CONTAKT

15 kg 515,15 zł 425 g 84,68 zł                                   

30 kg 971,70 zł

WŁÓKNINA POLYFLLEXVLIES

szer. cena za 1 mb

15 cm 1,99 zł                       

30 cm 3,91 zł                       

50 cm 6,32 zł                       

100 cm 10,59 zł                     

ENKOPUR STARTER

opakowanie zawiera :

2 x Enkopur 4 kg Enke- miarka

zestaw 660,89 zł                   6 mb włókniny Enke - ołówek

1 kg podkładu VA 933 instrukcja nakładania

1 uchwyt do wałka

6 szt wałków

6 par rękawic jednorazowych

ENKE MULTI-PROTECT

3,5 kg 285,00 zł                   kolor stalowy

4 kg 323,00 zł                   kolor anthra

4 kg 323,00 zł                   kolor grafitowy

4 kg 323,00 zł                   kolor biały

4 kg 323,00 zł                   kolor szary

4 kg 323,00 zł                   kolor miedzi patynowanej

Marcin Żeromski spedycja@ekro.com.pl

Klej do blachy stosowany na zimno 
Płynna folia uszczelniająca , stosowana w 

miejscach wymiany wód i zastoin wody

Płynna folia uszczelniająca, stosowana 

na dachach ze spadkiem
Uniwersalny klej oraz uszczelniacz

Włóknina występuje w rolkach 50m. Jednak 

na życzenie klienta tniemy ją na odcinki i 

sprzedajemy na metry.  Niezbędna przy 

stosowaniu enkopuru oraz enkrylu

tel 22 729 80 85 , 664 426 568
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Cennik netto 

obowiązujący od 01 listopada  2018

Nazwa Opakowanie            Cena netto Nazwa Opakowanie                         Cena netto

PODKŁAD P-O

2,5 kg 110,99 zł                   2,5 kg 160,27 zł                                

8 kg 279,99 zł                   

20 kg 569,99 zł                   

PODKŁAD 2K BETONCOAT

komp a      1.4 kg 87,99 zł                     komp a      2 kg 179,99 zł                                

komp b   0.84 kg 89,99 zł                     komp b   0.8 kg 84,50 zł                                   

ENKETOP ENKETOP VERSIEGELUNG biały lub transparentny

12,5 kg 848,29 zł                   3 kg 549,00 zł                                

Więcej informacji oraz pomoc znajdziecie państwo u naszego przedstawiciela handlowego produktów Enke

Marcin Żeromski spedycja@ekro.com.pl

Powłoka ochronno-dekoracyjna do 

renowacji balkonów i tarasów na 

uszczelnienie Enkopur

Warstwa nawierzchniowa do EnkeTop , 

występuje w kolorze białym oraz 

transparentnym

Podkład gruntujący , oraz środek 

utwardzający podłoże podczas klejenia 

Enkolitem

Podkład do pokryć dachowych nakładany na 

papy z tworzywa EPDM, FPE, TPE , TPO.

Uniwersalny środek gruntujący do 

powłok dachoweych Enke

 PODKŁAD 2K UNIVERSAL PRIMER

Podkład gruntujący o niskiej lepkości i 

bardzo dobrej przyczepności do starych pap 

i podłoży mineralnych

PODKŁAD UNIWERSALNY  VA 933

tel 22 729 80 85 , 664 426 568
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Cennik netto 

obowiązujący od 01 listopada  2018

Historia i dane adresowe

Oswald Knyż    604 933 325

Artur Opara 600 289 267

Marcin Żeromski 664 426 568

Alicja Laszuk 692 759 694

Ernest Knyż 606 340 529

oswald@ekro.com.pl

wolica@ekro.com.pl

Narzędzia dekarskie:

Sprzedaż;

Jesteśmy liderem branży miedzianych pokryć dachowych oraz tytanowo cynkowych i ocynkowych. 

Zawdzięczamy swoją pozycje bogatemu doświadczeniu (działamy od 1982r), solidnym podstawom 

(firma rodzinna), współpracy z największymi koncernami Europy (KME, KGHM, Med Provly, Elzinc, 

Silesia, Rheinzink , Enke ), najbogatszej ofercie systemów rynnowych z miedzi (ponad 600 różnych 

elementów dostępnych z magazynu) oraz największej ofercie taśm dekarskich miedzianych naturalnych 

jak i Patynowanych (od grubości 0,5mm do 1mm i szerokości 200 do 1250mm).

ernest@ekro.com.pl

ala@ekro.com.pl

spedycja@ekro.com.pl

Produkcja

Spedycja oraz produkty ENKE:
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