Tabela de preços dos Acessórios de Montagem para Painel
frigorifico

Sistema construtivo isotérmico pré-fabricado

Verifique a nossa primorosa Tabela de preços que aborda os Acessórios de Montagem para Painel Frigorifico
e tome conhecimento do valor de cada um dos tipos de material auxiliar que fabricamos e comercializamos.
Ademais, fique ciente das condições comercias adotadas pela Tectermica.
Valor dos acessórios de montagem para painel frigorifico
Tipo de acessório

Bandeira externa - 90
Bandeira externa - 140
Bandeira externa - 160
Bandeira externa - 240
Bandeira externa - 290
Cantoneira externa
Cantoneira interna
Cantoneira interna - sl
Emulsão asfáltica
Espuma de poliuretano
Lona plástica
Mastique/Selante
Perfil U - 50
Perfil U - 100
Perfil U - 150
Perfil U - 200
Perfil U - 250
Rebite pop - natural
Rebite pop - branco
Tinta asfáltica

Apresentação

barra, 90 x 40 x 3.000 mm
barra, 140 x 40 x 3.000 mm
barra, 160 x 40 x 3.000 mm
barra, 240 x 40 x 3.000 mm
barra, 290 x 40 x 3.000 mm
barra, 40 x 40 x 3.000 mm
barra, 40 x 40 x 3.000 mm
barra, 48 x 48 x 6.000 mm
barrica, 20 kg
tubo, 500 ml
rolo
tubo, 280 ml
barra, 40 x 50 x 40 x 3.000 mm
barra, 40 x 100 x 40 x 3.000 mm
barra, 40 x 150 x 40 x 3.000 mm
barra, 40 x 200 x 40 x 3.000 mm
barra, 40 x 250 x 40 x 3.000 mm
312, 1/8’ x 12 mm
312, 1/8’ x 12 mm
lata, 18 lt

Unidade

Quantidade

peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
peça
m²
peça
peça
peça
peça
peça
peça
caixa
caixa
peça

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
1.000
1.000
01

Preço

42,75
56,60
62,15
85,45
99,75
28,50
28,50
178,00
225,65
45,15
2,80
37,65
42,75
56,95
71,25
85,45
107,45
126,40
128,25
238,20

Condições comerciais
Fique atento as práticas comerciais empregadas pela Tectermica na venda dos Acessórios de montagem para
Painel frigorifico, senão vejamos:
1. Prazo de fabricação:
 Fabricado em 15 dias uteis
2. Prazo para pagamento:
 Primeira compra: à vista
 Próximas compras: 50% de sinal + saldo faturado 28 dd
3. Frete:
 Excluso, mercadoria FOB, o Cliente indica a transportadora para coleta
4. Valor mínimo:
 Os preços aqui mencionados contemplam um pedido mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais),
acrescido com o custo do painel frigorifico.
 Para uma compra com valor inferior considerar um custo adicional de 10% (dez por cento)
5. Generalidades:
 Não comercializamos os acessórios avulsos, somente os vendemos juntamente com os painéis
frigoríficos.
 Não inclusa a mão de obra para montagem.
 A Tectermica reserva a si o direito de alterar, não só os preços, bem como as práticas comercias,
inclusive as características deste produto, a qualquer tempo e sem que exista um aviso prévio.
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Coleção de documentos
Preparamos uma rica e esclarecedora documentação acerca deste produto e/ou serviço, tendo em vista elucidar
as questões pertinentes. Então, saiba muito mais clicando nos links que seguem.
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