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Прайс-лист 

на рулонні покриття для підлоги «EWMET» (Польща)  

 

           
 

 

Рулонне покриття для тренажерних та фітнес залів 
 

Артикул 
Найменування 

продукції 

Розмір рулону, 

метрів 
Товщина Колір ЕПДМ 

Ціна, 

євро/м
2
 з ПДВ 

EW-UP-1020 

Рулонне покриття 
щільністю 1020 кг/м3  
з вкрапленням ЕПДМ 
гранул 10% від об’єму 

чорної крихти 

 
 

Ширина - 1 м 
Довжина - 10 м 

6 мм 

 
 

синій* 
 
 

18,00 

EW-UP-1020 

Рулонне покриття 
щільністю 1020 кг/м3  
з вкрапленням ЕПДМ 
гранул 10% від об’єму 

чорної крихти 

 
 

Ширина  - 1 м 
Довжина - 10 м 

6 мм 

 
 

сірий* 
 
 

18,00 

 
*В наявності на складі. 
При   замовленні  від  500  кв.м   можлива   поставка  покриття  товщиною  від  5  до 10  мм.  Довжина  
рулону  -  10, 15, 20, 25 метрів. Колір покриття –  чорний однотонний  або чорний  з  вкрапленнями  
ЕПДМ-гранул 5%, 10%, 20%. 

Кольори  ЕПДМ-гранул під  замовлення: 

червоний RAL 3016 бежевий  RAL 1001 світло-зелений RAL 6018 жовтий RAL 1012 
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Рулонне покриття антивібраційне та звукоізоляційне - підкладка  

під  мультиспортивні  покриття 
 

Артикул 
Найменування 

продукції 

Розмір  рулону, 

метрів 
Товщина Колір 

Ціна, 

євро/м
2
 з ПДВ 

EW-UP-700 

Рулонне покриття 
щільністю 700 кг/м3 

 
 

Ширина - 1 м 
Довжина - 

10/15/20/25 м 
3-10 мм чорний 

Під 
замовлення 
від 700 кв.м 

EW-UP-800 

Рулонне покриття 
щільністю 800 кг/м3  

 

 
 

Ширина  - 1 м 
Довжина - 

10/15/20/25 м 
3-10 мм чорний 

Під 
замовлення 
від 700 кв.м 

 

 

Рулонне покриття  SHOCK PAD – підкладка під штучну траву 
 

Артикул 
Найменування 

продукції 

Розмір  рулону, 

метрів 
Товщина Колір 

Ціна, 

євро/м
2
 з ПДВ 

EW-UP-650 

 
Рулонне покриття 

щільністю 650 кг/м3  
 

 
 

Ширина - 1 м 
Довжина - під 
замовлення 

10 мм чорний 16,05* 

 

* Вартість вказана при  замовленні  від 700 кв.м. 
Термін поставки товару під замовлення від 10 робочих днів. 
На  всі  покриття  в  наявності  сертифікати  та  посвідчення  про якість. 

 

 

Клей  поліуретановий  двокомпонентний 

для  приклеювання  рулонного  покриття 
 

Найменування продукції Вага 
Ціна, 

євро/кг  з ПДВ 

Клей поліуретановий двокомпонентний для 
приклеювання рулонного покриття 

 
 

24 кг  
(20/4 

комплект) 
4,00 

 
 


