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A cserépgyártáshoz szükséges alapanyagok kiszámíthatatlan ellátása és árai miatt beszállítónk nem kínál 

akciós árakat, ezért sajnos ebben a szezonban mi sem tudunk akciós árakat meghirdetni. A beszállítói árak 

az elmúlt hónapokban folyamatosan emelkedtek, akár szállításonként változnak, így az árváltozás jogát 

szezonon belül is kénytelenek vagyunk fenntartani. Készleteinket igyekszünk a főszezonra feltölteni, de 

mivel beszállítónk a megszokottnál jóval hosszabb határidőre vállalja a szállítást és az ígért határidőket sem 

mindig tudja betartani, ezért mi is csak a raktáron lévő termékeinkkel kapcsolatban tudunk az időben 

történő szállításra és az árra garanciát vállalni. 

A fenti okok miatt áraink tájékoztató jellegűek. Aktuális árainkról és készleteinkről irodánkban 

tájékozódhat. 

Áraink a Floretum Kft. szigetszentmiklósi telephelyén történő átvétellel érvényesek, az ÁFÁ-t nem 

tartalmazzák. Árainkat 400 Ft/€ árfolyamig garantáljuk.  

Kerek cserepek méret (cm) nettó ár/db 

  fekete terrakotta 

 

 

9 cm ø / VCG 9 10,3 11,5 

8,5 cm ø /VCC 9 VOL 11,9  

10 cm ø / VCG 10 14,1 16,4 

10,5 cm ø / VCG 10,5 14,9 17,2 

11 cm ø / VCG 11 20,3 22,7 

12 cm ø / VCG 12 21,3 24,2 

13 cm ø / VCG 13 26,3 30,0 

14 cm ø / VCG 14 33,8 39,7 

15 cm ø / VCG 15 42,1 47,8 

17 cm ø / VCG 17 55,0 62,0 

19 cm ø / VCG 19 71,0 75,0 
 

 

Poharak méret (cm) nettó ár/db 

 

VQF 7x7x6,5 7,5 

VQF 7x7x8 9,0 

VQF 8x8x7 12,5 

VQF 8x8x8 15,0 

VQB 9x9x9,5 15,8 
 

 

Akasztós cserepek méret (cm) nettó ár/db 

  fehér terrakotta 

 

19 cm ø, 38 cm ak. / VAA 19 195,0 170,0 

22 cm ø, 38 cm ak. / VAA 22/23 310,0 265,0 

25 cm ø, 45 cm ak. / MAL 25 300,0 300,0 

27 cm ø, 45 cm ak. / MAL 27 315,0 315,0 

 

További termékeink áráról érdeklődjön irodánkban: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 9/a.  

Tel.: (06 1) 211-2030, E-mail: floretum@floretum.hu, Web: www.floretum.hu 


