Plantesten Super 8 grå
50x25x13 cm

S Form / SF Sten, 6 cm

Skiferpræg koks
40x40x6 cm

Fundablokke 19x20x50
2. sortering: 8,50 stk.

Grå modul, 40X40X6

Grå modul, 40X40X7

RC Støttemursten passer godt ind i
alle miljøer og fungerer fint som
blomsterkummer. RC Støttemursten
har en udformning, der gør den let
at lave buer med.

S-form-stenen har været brugt i
adskillige år, da den har et stærkt
låsesystem, som gør, at belægningen holder plads, form og facon i
mange år. Vejl. Pris 135,25 pr. m²

Skiferpræg er produceret med et
kraftigt præg på overfladen. Dette
giver fliserne et udseende, som
ligner natursten.
LINK: Skiferpræg (RC Beton)

Nedenstående kun på bestilling:
19 x 50 x 20 Priseksempel 10,50
23 x 50 x 20
29 x 50 x 20
33 x 50 x 20
39 x 50 x 20

Modulfliser kan lægges alene for
ensartede og rolige overflader. Du
kan også blande fliser i forskellige
farver og/eller størrelser og derved
frembringe et helt unikt mønster.

Endelig kan modulfliser kombineres
med belægningssten i et uendelig
antal flotte lægge mønstre.

LINK: Inspiration

8 paller, 95 M² = 3.800,-

40x40x6 cm, 75,- pr. M²

40x40x6 cm, 40,- pr. M²
45 M² = 1.700,-

40x40x7 cm, 45,- pr. M²
40 M² = 1.700,-

Fuldt program fra
til en skarp pris.

50x50x5 cm, Sorte flise
60x60x8 cm, Sorte flise

Græsarmering
21x21x7cm / 20x20x10 cm

Vandrende lige Grå
30x60x10/12cm

50x50x5 cm
Røde eller Grønne Fliser

10x20x6 cm, Patina Rød,

Modulflise Sort er det tætteste du
kan komme på at få en helt sort
betonflise. før/efter let afsyring**

Græsarmering benyttes til steder
med trafik, det kan eksempelvis
være indkørsler, brandveje og
parkeringspladser.

2. sortering

Restparti 40,- pr. M²

Overgemt

60,- pr. M² (lager 30 M²)

40,- stk.

Røde 12,- stk. 80 m² = 3.200,Grøn 12,- stk. 80 m² = 3.200,Samlet ialt 160 m² = 6.000,-

40,- pr. M² (lager 60 M²)

20,- pr. stk. 38 M² = 2.500,30,- pr. stk. 49 M² = 3.500,-

Se mere her:
Belægningssten
Støttemure
Eksklusive
Byggeri
Vejledninger
Håndværkerfradrag

Alle produkter er restpartier, overgemte, 2. sorterings, udgåede og sælges derfor ekstra billig derfor er det UDEN garanti & reklamationsret. Der kan være fejl som fejlstøbning, 1-2 defekte lag, manglende hjørne,
pletter, pigmentfejl, skævheder, kalkudtræk, tykkelses forskel, m.m. Alle priser er inklusiv moms, men eksklusiv levering, der pålægges et pallegebyr pr. palle. Der tages forbehold for trykfejl, prisstigninger,
udsolgte, Udeblivende varer.
Besøg: www.billigbelaegning.dk for flere informationer, om bla. Materialeinformation, Kalk udtræk, Salgs- og leveringsbetingelser, Reklamationer.
01-07-2018, gælder så længe lager haves.

