
Rury aluminiowe [kołowe, kwadratowe, prostokątne] standardowe, ogólnego
zastosowania; wszystkie wymiary w milimetrach, długość sztang l = 4000mm

norma EN AW-6060 (stop PA38; AlMgSi0,5)

cena wszystkich towarów - 20,33 zł/kg netto (25,00 zł/kg brutto)
materiały dostępne w sklepie przy ul. Lucjana Rudnickiego 3A lok.14H/15H

rury o przekroju
kołowym 

średnica/ściana 

waga i cena brutto 
1 mb

rury o przekroju
kołowym 

średnica/ściana 

waga i cena brutto 
1 mb

5/1 0,033 kg - 0,83 zł 8/1 0,06 kg - 1,50 zł 

10/1 0,08 kg - 2,00 zł 12/1 0,09 kg - 2,25 zł 

16/1,5 0,18 kg - 4,50 zł 18/1 0,14 kg - 3,50 zł

20/1 0,16 kg - 4,00 zł 20/1,5 0,235 kg - 5,88 zł

22/1,5 0,26 kg - 6,50 zł 25/1,5 0,30 kg - 7,50 zł 

30/1 0,246 kg - 6,15 zł 30/2 0,48 kg - 12,00 zł 

35/1,5 0,43 kg - 10,75 zł 40/2 0,64 kg - 16,00 zł

50/2 0,81 kg - 20,25 zł 50/3 1,196 kg - 29,90 zł

60/2 0,984 kg - 24,60 zł 60/3 1,45 kg - 36,25 zł

70/2 1,154 kg - 28,85 zł 80/3 1,96 kg - 49,00 zł 

90/3 2,173 kg - 54,33 zł 100/5 4,03 kg - 100,75 zł 

rury
kwadratowe

waga i cena brutto 
1 mb

rury
kwadratowe

waga i cena brutto 
1 mb

15/15/1,5 0,23 kg - 5,75 zł 18/18/1 0,17 kg - 4,25 zł

20/20/2 0,389 kg - 9,73 zł 25/25/2 0,497 kg - 12,43 zł

30/30/2 0,6 kg - 15,00 zł 35/35/2 0,734 kg - 18,35 zł

40/40/2 0,842 kg - 21,05 zł 45/45/2 0,93 kg - 23,25 zł

50/50/2 1,04 kg - 26,00 zł 60/60/2 1,28 kg - 32,00 zł

70/70/2 1,47 kg - 36,75 zł 80/80/2 1,68 kg - 42,00 zł

100/100/2 1,976 kg - 49,40 zł 100/100/4 4,15 kg - 103,75zł

rury
prostokątne

waga i cena brutto 
1 mb

rury
prostokątne

waga i cena brutto 
1 mb

20/10/1,5 0,21 kg - 5,25 zł 20/10/2 0,28 kg - 7,00 zł

20/13/1 0,17 kg - 4,25 zł 30/20/2 0,50 kg - 12,50 zł

40/20/2 0,61 kg - 15,25 zł 50/20/2 0,71 kg - 17,75 zł 

50/30/2 0,82 kg - 21,00 zł 60/20/2 zadzwoń 

60/30/2 0,93 kg - 23,25 zł 60/40/2 1,04 kg - 26,00 zł

80/40/2,5 1,55 kg - 38,75 zł 100/25/2/3 1,5 kg - 37,50 zł

profil do reklam s100 0,818 kg - 20,45 zł profil do reklam s140 1,476 kg - 36,90 zł

profil omega 20x20x2 0,345 kg - 8,63 zł - -



Tuleje duraluminiowe PA6ta, wyciskane (pp) i ciągnione (pc)

cena wszystkich towarów – 24,90 zł/kg netto (30,63 zł/kg brutto)
materiały dostępne w sklepie przy ul. Wólczyńskiej 57 

rozmiar tulei,
średnica zewnętrzna /

grubość ściany 

waga 1mb w kg rozmiar tulei,
średnica zewnętrzna /

grubość ściany 

waga 1mb w kg 

 fi 38/5 tapp  - fi 120/15 tapp 13,35

 fi 40/10 tapp 2,54 fi 120/25 tapp 20,14

fi 48/4 tapp - fi 130/15 tapp 14,63

fi 50/12 tapp 3,87 fi 130/25 tapp 22,27

fi 55/12,5 tapp 4,51 fi 140/15 tapp 15,90

fi 60/12 tapp 4,89 fi 140/25 tapp 24,38

fi 70/20 tapp 8,40 fi 150/15 tapp 17,18

fi 80/10 tapp 5,94 fi 150/30 tapp 30,51

fi 80/20 tapp 10,18 fi 160/15 tapp 18,46

fi 50/12 tapp 3,87 fi 160/30 tapp 33,1

fi 90/15 tapp 9,54 fi 170/15 tapp 30,75

fi 95/12,5 8,75 fi 170/25 tapp -

fi 100/15 tapp 10,82 fi 180/15 tapp 22,25

fi 100/25 tapp 15,91 fi 190/15 tapp 22,25

fi 110/15 tapp 13,57 fi 200/15 tapp 23,54

fi 110/25 tapp 15,27 fi 200/30 tapp 43,27

Wszystkie tuleje i rury tniemy na żądaną długość

Przy cięciach wielokrotnych liczymy cięcie 50 zł netto za maszynogodzinę + rzaz


