
DUB FUSION
SELECT NATURAL

- triedenie Select

- dubová plávajúca podlaha

- nášľap: dýha hr. 0,6mm

- nosná doska iHDF E1

- jemný kartáč; V4 spoj

- povrch: lak Super-Matt 5%

- zámkový spoj Intaclick

- rozmer: 10x198x2180 mm

- balenie: 2,59 m²

Ceny sú uvedené za 1 m² s DPH. Akcia je platná do vypredania skladových zásob. Vydávateľ si vyhradzuje právo
na zmenu informácií uvedených v tomto letáku. Spoločnosť Bausad, spol. s r.o. neručí za nedodržanie dodacích

lehôt spôsobených meškaním zo strany dodávateľa.
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49,20 EUR / m²
ušetríte

11,0 € za m²

60,20 EUR / m²



DUB PREMIUM
NATURAL

- triedenie Classic

- dubová plávajúca podlaha

- nosná doska iHDF E1

- jemný kartáč; V4 spoj

- povrch: lak Super-Matt 5%

- zámkový spoj Intaclick

- rozmer: 11x145x1200 mm

- balenie: 1,74 m²

Ceny sú uvedené za 1 m² s DPH. Akcia je platná do vypredania skladových zásob. Vydávateľ si vyhradzuje právo
na zmenu informácií uvedených v tomto letáku. Spoločnosť Bausad, spol. s r.o. neručí za nedodržanie dodacích

lehôt spôsobených meškaním zo strany dodávateľa.
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58,92 EUR / m²
ušetríte

9,90 € za m²

68,82 EUR / m²



DUB COUNTRY
NATURAL

- triedenie Country

- dubová plávajúca podlaha

- nosná doska iHDF E1

- jemný kartáč; V2 spoj

- povrch: lak Super-Matt 5%

- zámkový spoj Intaclick

- rozmer: 14x198x2180 mm

- balenie: 3,021 m²

Ceny sú uvedené za 1 m² s DPH. Akcia je platná do vypredania skladových zásob. Vydávateľ si vyhradzuje právo
na zmenu informácií uvedených v tomto letáku. Spoločnosť Bausad, spol. s r.o. neručí za nedodržanie dodacích

lehôt spôsobených meškaním zo strany dodávateľa.
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58,92 EUR / m²
ušetríte

11,0 € za m²

69,92 EUR / m²



DUB EUROPEAN
NAKED

- unikátny vzhľad surového dreva

- triedenie Country

- dubová celoplošne lepená podlaha

- nosná doska iHDF E1

- jemný kartáč; V4-drážka

- povrch: lak Super-Matt 5%

- spoj: pero-drážka

- rozmer: 14x200x1980 mm

- balenie: 2,772 m²

Ceny sú uvedené za 1 m² s DPH. Akcia je platná do vypredania skladových zásob. Vydávateľ si vyhradzuje právo
na zmenu informácií uvedených v tomto letáku. Spoločnosť Bausad, spol. s r.o. neručí za nedodržanie dodacích

lehôt spôsobených meškaním zo strany dodávateľa.
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57,00 EUR / m²
ušetríte

10,0 € za m²

67,00 EUR / m²
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