Dane aktualne na dzień: 03-10-2022 12:33

Link do produktu: https://www.granitowo.pl/nr-p069nagrobek-pojedynczy-ziemny-impalawymiar-180x85-cm-p-152.html

Nr P069
Nagrobek
pojedynczy
ziemny Impala
Wymiar:
180x85 cm
Cena

8 260,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

P069

Producent

Kamieniarstwo Sie

Opis produktu
Nagrobek pojedynczy z płytą nakrywową stopniowaną wykończoną fazą płaską i łukami + tablica napisowa czarna
Granit: Impala
Długość podstawy: 180 cm
Szerokość podstawy: 85 cm
Nagrobek prezentowany na zdjęciu możemy wykonać w każdym wymiarze i z każdego innego kamienia z naszej
oferty wg indywidualnego zamówienia klienta.
Cena obejmuje:
- wykonanie nagrobka granitowego wg podanego powyżej wymiaru
- wykończenie dodatkowe wg opisu i zdjęcia
- tablicę granitową bez napisu wg wzoru znajdującego się na zdjęciu
Cena nie obejmuje :
- widocznych dodatków takich jak wazony, krzyże, wizerunki, róże itp.
- transportu i montażu
- liternictwa
- wykonania fundamentu w przypadku grobów ziemnych lub opaski fundamentowej w przypadku grobowców
Zapraszamy do zapoznania się również z naszą ofertą produktów dostępnych od ręki na Facebook'u.
Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Granit: Angola Blue (+ 35,00 zł ), Ashoka Brown (+ 35,00 zł ), Blanco Salinas (- 1 183,00 zł ), Bohus Red (- 661,00 zł ), Brąz (-
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1 009,00 zł ), Crema Julia (- 1 218,00 zł ), Gnejs (+ 209,00 zł ), Hassan (+ 209,00 zł ), Impala , Kashmir Gold (+ 1 775,00 zł ),
Kuru Grey (- 661,00 zł ), Labrador (+ 905,00 zł ), Multi Green (+ 139,00 zł ), Nero Angola (+ 557,00 zł ), Olive Green (+ 731,00
zł ), Orion (+ 626,00 zł ), Srebrzysty (- 1 253,00 zł ), Szwed (+ 3 967,00 zł ), Viscont White (+ 661,00 zł ), Wanga (- 139,00 zł )

PRZECZYTAJ
Zanim zadasz pytanie dowiedz się więcej czytając Nasz Poradnik.
Ułatwi to znacznie rozmowę i spowoduje, że kalkulacja będzie rzetelniejsza - Co trzeba wiedzieć przed kupnem nagrobka
- WAŻNE INFORMACJE
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