Toniko – Biuro Handlowe
ul. Małcużyńskiego 7,
02-795 Warszawa,
tel. +48 22 648 59 60
www.toniko.com; toniko@toniko.com
NIP PL 521 052 23 68

OFERTA NA SKŁADANE PARKIETY TANECZNE

Oferujemy Państwu do sprzedaży składane parkiety taneczne, które można w szybki sposób
złożyć i zdemontować. W aluminiowych ramach łączonych systemem zaczepów ułożono
podłogę z naturalnego dębu lub paneli podłogowych . Całość obwiedziona jest listwą
aluminiową niwelującą różnicę poziomów. Listwa wykończeniowa występuje standardowo w
kolorze złotym..

WAŻNE!!!, tylko ten system parkietu gwarantuje 100% pewności
prawidłowego działania na wykładzinach dywanowych.
Ceny parkietów kształtują się następująco :
- Parkiet Dąb – elementy kwadratowe o wymiarach 95 x 95 cm
elementy boczne o długości 95 cm

156,25 EUR/szt.
38,50 EUR/szt.

- Panele podłogowe – elementy kwadratowe o wymiarach 95 x 95 cm
elementy boczne o długości 95 cm

135,00 EUR/szt.
38,50 EUR/szt.

 Narożnik – element łączący elementy boczne w rogach
 Kluczyk - służy do łączeniu elementów

20,65 EUR/szt.
5,00 EUR/szt.

Istnieje możliwość zamówienia wózka transportowego (zalecane przez producenta), który
jest również przeznaczony do magazynowania parkietu, na którym istnieje możliwość
składowania 25 modułów parkietu.
- wózek transportowy 297,00 EUR / szt.
Zapewniamy serwis i naprawy parkietu oraz dostawę części zamiennych po 36 miesięcznym
okresie gwarancyjnym. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikających z
nieprawidłowego użytkowania.
Termin realizacji 3-4 tygodnie po wpłaceniu 35% zaliczki na nasze konto, na podstawie
fraktury proforma.
Kurs Euro przeliczany jest według kursu sprzedaży w dnia wystawienia faktury proforma.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen w przypadku znacznych wahań walut.
Oferta ważna do czasu zmian cen przez producenta.

Lista wybranych użytkowników naszego parkietu
Hotele Holiday Inn
Hotel Sobieski- Warszawa
Hotel Warszawianka- Serock
Hotel Budimex- Rzeszów
Centrum Konferencyjne Boss Warszawa
Hotel Filmar Toruń
Hotel Dana Zielona Góra
Hotel Szafran Czeladź
Hotel Wileński Olsztyn
Hotel Forte Club
Hotel Ossa Rawa Mazowiecka
Hotel Crocus Zakopane
Hotel Holiday Inn Bydgoszcz
Hotel DoubleTree by Hitlon w Warszawie
Zapraszamy do współpracy
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