
CENNIK PARTNER 12.2021 (KARTONY)

MECH NA WAGĘ
Waga mchu

netto
Wymiary

opakowania
Warstw

w kartonie
Pokrycie Cena detal Cena hurt -10%

chrobotek/
fiński FIN
(do paneli)

~4,0 kg 60x40x20 cm 1 ~ 0.75 m2

397,56 zł netto 357,80 zł netto

489,00 zł brutto 440,10  zł brutto

chrobotek/
fiński FIN Selected

(do paneli)
~4,0 kg 60x40x20 cm 1 ~ 0.75 m2

478,86 zł netto 430,97 zł netto

589,00 zł brutto 530,10 zł brutto

chrobotek/
norweski NOR
(dekoracyjny)

~5,0 kg 60x40x20 cm 2 ~ 0,75 m2

324,39 zł netto 291,95 zł netto

399,00 zł brutto 359,01 zł brutto

chrobotek/
islandzki ISL

(dekoracyjny)
~5,0 kg 60x40x20 cm 2 ~ 0.75 m2

316,26 zł netto 284,63 zł netto

389,00 zł brutto 350,10 zł brutto

poduszkowy/
szwedzki SWE

~1,0 kg 60x40x20 cm 2 ~ 0,50 m2

340,65 zł netto 306,59 zł netto

419,00 zł brutto 377,10 zł brutto

poduszkowy/
francuski FR

~1,0 kg 59x59x10 cm 2
~ 0,50 m2

365,04 zł netto 328,54  zł netto

449,00 zł brutto 404,10 zł brutto

płaski/
szwedzki SWE

~1,2 kg 60x40x20 cm 4-5 ~ 1 m2

348,78 zł netto 313,90 zł netto

429,00 zł brutto 386,10 zł brutto

płaski/
francuski FR

~1,2 kg 59x59x10 cm 4-5 ~ 1 m2

340,65 zł netto 306,59 zł netto

419,00 zł brutto 377,10 zł brutto

poduszko-płaski/
prowansalski

~1 kg 60x40x0 cm 2 ~ 0,50 m2

291,87 zł netto 262,68 zł netto

359,00 zł brutto 323,10 zł brutto

KOLORY:

❖ chrobotek fiński na ściany:  jasna zieleń, średnia zieleń, ciemna zieleń, limonkowa zieleń, zgniła zieleń,

oliwkowa zieleń, niebieski, fuksja, żółty, pomarańczowy, czerwony, czarny, naturalny (złamana biel)

❖ chrobotek norweski z certyfikatem niepalności: wiosenna zieleń, średnia zieleń, ciemna zieleń, turkusowy,

ciemny niebieski, cytrynowy, ciemny żółty, jesienny, czerwony, fioletowy, brązowy, ciemny szary, naturalny

(złamana biel)

❖ poduszkowy: jasny, średni i ciemny zielony

❖ płaski: jasny, średni i ciemny zielony

❖ poduszko-płaski: jasny i  ciemny zielony



CENNIK PARTNER 12.2021 (PANELE)

PRODUKT
Waga

panelu
Wysokość Pokrycie Cena detal Cena hurt -20%*

panel chrobotek premium
50x50cm

~ 2,0 kg 4-6 cm 0,25 m2

348,78 zł netto 279,02 zł netto

429,00 zł brutto 343,20 zł brutto

panel chrobotek premium
60x30cm

~ 1,7 kg 4-6 cm 0,18 m2

241,46 zł netto 193,17 zł netto

297,00 zł brutto 237,60 zł brutto

panel chrobotek premium
100x50cm

~ 4,0 kg 4-6 cm 0,50 m2

697,56 zł netto 558,05 zł netto

858,00 zł brutto 686,40 zł brutto

panel chrobotek premium
120x40cm

~ 4,0 kg 4-6 cm 0,48 m2
643,90 zł netto 515,12 zł netto

792,00 zł brutto 633,60 zł brutto

okrągły panel chrobotek
premium
Φ50cm

~ 8,0
kg/m2

4-6 cm 1,00 m2

365,04 zł netto 292,03 zł netto

449,00 zł brutto 359,20 zł brutto

panel chrobotek premium
na wymiar

~ 8,0
kg/m2

4-6 cm 1,00 m2

1 340,65 zł netto/m2 1 072,52 zł  netto/m2

1649,00 zł brutto/m2 1 319,20 zł brutto/m2

panel kompozycja roślin
na wymiar

~ 8,0
kg/m2

4-20cm 1,00 m2
1 625,20 zł netto/m2 1 300,16 zł netto/m2

1999,00 zł brutto/m2 1 599,20 zł brutto/m2

panel mech poduszkowy
na wymiar

~ 5,0
kg/m2

4-6 cm 1,00 m2

1 381,30 zł netto/m2 1 105,04 zł netto/m2

1699,00 zł brutto/m2 1 359,20 zł brutto/m2

panel mech poduszkowy i
płaski

na wymiar

~ 5,0
kg/m2

4-6 cm 1,00 m2

1 381,30 zł netto/m2 1 105,04 zł netto/m2

1699,00 zł brutto/m2 1 359,20 zł brutto/m2

panel kora
na wymiar

~ 20,0
kg/m2

4-6 cm 1,00 m2

964,23 zł netto/m2 771,38 zł netto/m2

1186,00 zł brutto/m2 948,80 zł brutto/m2

panel mech płaski
na wymiar

~ 4,0
kg/m2

~3 cm 1,00 m2

1 232,52 zł netto/m2 986,02 zł netto/m2

1516,00 zł brutto/m2 1 212,80 zł brutto/m2

panel chrobotek leśny
na wymiar

~ 5,0
kg/m2

3-4 cm 1,00 m2

972,36 zł netto/m2 777,89 zł netto/m2

1196,00 zł brutto/m2 956,80 zł brutto/m2



CENNIK PARTNER 12.2021 (PANEL)

KOLORY:
❖ panele z mchu chrobotka fińskiego premium (jasny, średni, ciemny zielony, czerwony, niebieski, biały, fuksja,

żółty, pomarańczowy, czarny)
❖ panele z mchu poduszkowego i płaskiego (jasny zielony, średni zielony, ciemny zielony)
❖ panel z mchu poduszkowo-płaskiego (jasny zielony, ciemny zielony)

RODZAJE:
❖ mech płaski
❖ mech chrobotek
❖ mech poduszkowy
❖ kompozycje z mchu poduszkowego i płaskiego oraz różne kolory
❖ mech  poduszko-płaski prowansalskii



CENNIK PARTNER 12.2021 (OBRAZY)

ZDJĘCIE
PRODUKTU

PRODUKT
Wymiary

(szerokość x
wysokość)

Cena detal Cena hurt -10%

Obraz z mchu, kory i roślin
stabilizowanych w ramie czarnej 27x27cm

129,27 zł netto 116,34 zł netto

159,00 zł brutto 143,10 zł brutto

Obraz z chrobotka reniferowego
w ramie ze starego drewna 25x25cm

137,40 zł netto 123,66 zł netto

169,00 zł brutto 152,10 brutto

Obraz z mchu poduszkowego w
ramie ze starego drewna 25x25cm

137,40 zł netto 123,66 zł netto

169,00 zł brutto 152,10 brutto

Obraz z roślinami
stabilizowanymi w ramie ze

starego drewna
25x25cm

137,40 zł netto 123,66 zł netto

169,00 zł brutto 152,10 brutto

Drzewko z mchu w okrągłej
ramie dębowej Φ 50cm

974,80 zł netto 877,32 zł netto

1199,00 zł brutto 1079,10 zł brutto

https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-i-roslin-stabilizowanych-w-ramie-czarnej-27x27cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-i-roslin-stabilizowanych-w-ramie-czarnej-27x27cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-chrobotka-reniferowego-w-ramie-ze-starego-drewna-25x25cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-chrobotka-reniferowego-w-ramie-ze-starego-drewna-25x25cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-poduszkowego-w-ramie-ze-starego-drewna-25x25cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-poduszkowego-w-ramie-ze-starego-drewna-25x25cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-roslinami-stabilizowanymi-w-ramie-ze-starego-drewna-25x25cm-kopia/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-roslinami-stabilizowanymi-w-ramie-ze-starego-drewna-25x25cm-kopia/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-roslinami-stabilizowanymi-w-ramie-ze-starego-drewna-25x25cm-kopia/
https://mechchrobotek.pl/produkt/drzewko-z-mchu-w-okraglej-ramie-debowej/
https://mechchrobotek.pl/produkt/drzewko-z-mchu-w-okraglej-ramie-debowej/


CENNIK PARTNER 12.2021 (OBRAZY)

Obraz z bluszczem i scabiosą w
ramie z betonu

architektonicznego
56x56cm

405,69 zł netto 365,12 zł netto

499,00 zł brutto 449,10 zł brutto

Obraz z bluszczem w ramie z
betonu architektonicznego 56x56cm

405,69 zł netto 365,12 zł netto

499,00 zł brutto 449,10 zł brutto

Obraz z korą i roślinami
stabilizowanymi w ramie z
betonu architektonicznego

56x56cm

405,69 zł netto 365,12 zł netto

499,00 zł brutto 449,10 zł brutto

Obraz z mchu i roślin
stabilizowanych w ramie

dębowej
100x100cm

1828,46 zł netto 1645,61 zł netto

2249,00 zł brutto 2024,10 zł brutto

Obraz kompozycja z mchu i
roślin stabilizowanych 28x23cm

129,27 zł netto 116,34 zł netto

159,00 zł brutto 143,10 zł brutto

Obrazek kompozycja z mchu,
kory roślin stabilizowanych 28x23cm

129,27 zł netto 116,34 zł netto

159,00 zł brutto 143,10 zł brutto

https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-bluszczem-i-scabiosa-w-ramie-z-betonu-architektonicznego-56x56cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-bluszczem-i-scabiosa-w-ramie-z-betonu-architektonicznego-56x56cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-bluszczem-i-scabiosa-w-ramie-z-betonu-architektonicznego-56x56cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-bluszczem-w-ramie-z-betonu-architektonicznego-56x56cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-bluszczem-w-ramie-z-betonu-architektonicznego-56x56cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-kora-i-roslinami-stabilizowanymi-w-ramie-z-betonu-architektonicznego-56x56cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-kora-i-roslinami-stabilizowanymi-w-ramie-z-betonu-architektonicznego-56x56cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-kora-i-roslinami-stabilizowanymi-w-ramie-z-betonu-architektonicznego-56x56cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-i-roslin-stabilizowanych-w-ramie-debowej-100x100-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-i-roslin-stabilizowanych-w-ramie-debowej-100x100-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-i-roslin-stabilizowanych-w-ramie-debowej-100x100-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-kompozycja-z-mchu-i-roslin-stabilizowanych-w-ramie-28x23cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-kompozycja-z-mchu-i-roslin-stabilizowanych-w-ramie-28x23cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-kompozycja-z-mchu-i-roslin-stabilizowanych-w-ramie-28x23cm-2/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-kompozycja-z-mchu-i-roslin-stabilizowanych-w-ramie-28x23cm-2/


CENNIK PARTNER 12.2021 (OBRAZY)

Obraz z chrobotka ciemnego w
ramie dębowej 25x25cm

81,22 zł netto 73,10 zł netto

99,90 zł brutto 89,91 zł brutto

Obraz z chrobotkiem w ramie
białej 28x23cm

81,22 zł netto 73,10 zł netto

99,90 zł brutto 89,91 zł brutto

Obraz z chrobotkiem w ramie
czarnej 28x23cm

81,22 zł netto 73,10 zł netto

99,90 zł brutto 89,91 zł brutto

Obraz z mchu płaskiego i
poduszkowego w ramie ze

starego drewna
54x54cm

446,34 zł netto 401,71 zł netto

549,00 zł brutto 494,10 zł brutto

Obraz z mchu chrobotka
jasnego w ramie ze starego

drewna
54x54cm

446,34 zł netto 401,71 zł netto

549,00 zł brutto 494,10 zł brutto

Obraz z mchu poduszkowego w
ramie ze starego drewna 54x54cm

446,34 zł netto 401,71 zł netto

549,00 zł brutto 494,10 zł brutto

Obrazek bożonarodzeniowy z
mikołajkiem 27x27cm

105,61 zł netto 95,05 zł netto

129,90 zł brutto 116,91 zł brutto

https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-ciemnego-w-ramie-debowej-25x25-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-ciemnego-w-ramie-debowej-25x25-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-chrobotkiem-w-ramie-bialej-28x23cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-chrobotkiem-w-ramie-bialej-28x23cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-chrobotkiem-w-ramie-czarnej-28x23cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-chrobotkiem-w-ramie-czarnej-28x23cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-plaskiego-i-poduszkowego-w-ramie-ze-starego-drewna-54x54cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-plaskiego-i-poduszkowego-w-ramie-ze-starego-drewna-54x54cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-plaskiego-i-poduszkowego-w-ramie-ze-starego-drewna-54x54cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-w-ramie-ze-starego-drewna-54x54cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-w-ramie-ze-starego-drewna-54x54cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-w-ramie-ze-starego-drewna-54x54cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-poduszkowego-w-ramie-ze-starego-drewna-54x54cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-poduszkowego-w-ramie-ze-starego-drewna-54x54cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obrazek-bozonarodzeniowy-z-mikolajkiem-27x27cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obrazek-bozonarodzeniowy-z-mikolajkiem-27x27cm/


CENNIK PARTNER 12.2021 (OBRAZY)

Obraz z mchu poduszkowego
ciemnozielonego w ramie

drewnianej czarnej
50x50cm

365,04 zł netto 328,54 zł netto

449,00 zł brutto 404,10 zł brutto

Obraz z mchu poduszkowego i
płaskiego w ramie drewnianej

czarnej
50x50cm

348,78 zł netto 313,90 zł netto

429,00 zł brutto 386,10 zł brutto

Obraz z mchu poduszkowego i
płaskiego w ramie drewnianej

czarnej
50x50cm

365,04 zł netto 328,54 zł netto

449,00 zł brutto 404,10 zł brutto

Obraz z mchu poduszkowego
średniozielonego w ramie

drewnianej białej
50x50cm

365,04 zł netto 328,54 zł netto

449,00 zł brutto 404,10 zł brutto

Obraz z mchu chrobotka
jasnego w ramie drewnianej

czarnej
50x50cm

365,04 zł netto 328,54 zł netto

449,00 zł brutto 404,10 zł brutto

Obraz z mchu poduszkowego
średniozielonego w ramie

drewnianej czarnej
50x50cm

365,04 zł netto 328,54 zł netto

449,00 zł brutto 404,10 zł brutto

Obraz z mchu chrobotka
jasnego w ramie drewnianej

białej
25x25cm

80,49 zł netto 72,44 zł netto

99,00 zł brutto 89,10 zł brutto

https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-poduszkowego-ciemnozielonego-w-ramie-drewnianej-czarnej-50x50-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-poduszkowego-ciemnozielonego-w-ramie-drewnianej-czarnej-50x50-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-poduszkowego-ciemnozielonego-w-ramie-drewnianej-czarnej-50x50-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-poduszkowego-sredniozielonego-plaskiego-ciemnozielonego-w-ramie-drewnianej-czarnej-50x50-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-poduszkowego-sredniozielonego-plaskiego-ciemnozielonego-w-ramie-drewnianej-czarnej-50x50-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-poduszkowego-sredniozielonego-plaskiego-ciemnozielonego-w-ramie-drewnianej-czarnej-50x50-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-50x50cm-w-ramie-drewnianej-czarnej-3/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-50x50cm-w-ramie-drewnianej-czarnej-3/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-50x50cm-w-ramie-drewnianej-czarnej-3/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-poduszkowego-sredniozielonego-w-ramie-drewnianej-bialej-50x50-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-poduszkowego-sredniozielonego-w-ramie-drewnianej-bialej-50x50-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-poduszkowego-sredniozielonego-w-ramie-drewnianej-bialej-50x50-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-50x50cm-w-ramie-drewnianej-czarnej/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-50x50cm-w-ramie-drewnianej-czarnej/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-50x50cm-w-ramie-drewnianej-czarnej/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-poduszkowego-sredniozielonego-w-ramie-drewnianej-czarnej-50x50-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-poduszkowego-sredniozielonego-w-ramie-drewnianej-czarnej-50x50-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-poduszkowego-sredniozielonego-w-ramie-drewnianej-czarnej-50x50-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-w-ramie-drewnianej-bialej-25x25cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-w-ramie-drewnianej-bialej-25x25cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-w-ramie-drewnianej-bialej-25x25cm/


CENNIK PARTNER 12.2021 (OBRAZY)

Obraz z mchu chrobotka
jasnego w ramie dębowej na wymiar

1706,50 zł netto /m2 1535,85 zł netto /m2

2099 zł brutto /m2 1889,10 zł brutto /m2

Donica z mchu chrobotka
jasnego w ramie drewnianej

czarnej
na wymiar

1706,50 zł netto /m2 1535,85 zł netto /m2

2099,00 zł brutto /m2 1889,10 zł brutto /m2

Obraz z chrobotka jasnego w
ramie ze starego drewna na wymiar

1869,11 zł netto /m2 1682,20 zł netto /m2

2299,00 zł brutto /m2 2069,10 zł brutto /m2

Obraz z chrobotka jasnego w
ramie ze starego drewna czarna na wymiar

1869,11 zł netto /m2 1682,20 zł netto /m2

2299,00 zł brutto /m2 2069,10 zł brutto /m2

Obraz z mchu chrobotka
ciemnego w ramie drewnianej

bambusowej
50x40cm

365,04 zł netto 328,54 zł netto

449,00 zł brutto 404,10 zł brutto

Obraz z mchu chrobotka
jasnego w ramie drewnianej

bambusowej
50x40cm

365,04 zł netto 328,54 zł netto

449,00 zł brutto 404,10 zł brutto

Obraz z mchu płaskiego i
poduszkowego w ramie
drewnianej bambusowej

50x40cm

365,04 zł netto 328,54 zł netto

449,00 zł brutto 404,10 zł brutto

Obraz z mchu chrobotka
średniozielonego w ramie

drewnianej białej
25x25cm

80,49 zł netto 72,44 zł netto

99,00 zł brutto 89,10 zł brutto

https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-w-ramie-debowej-z-chrobotka-na-wymiar/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-w-ramie-debowej-z-chrobotka-na-wymiar/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-na-wymiar-w-ramie-drewnianej/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-na-wymiar-w-ramie-drewnianej/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-na-wymiar-w-ramie-drewnianej/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-chrobotka-jasnego-na-wymiar-w-ramie-ze-starego-drewna/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-chrobotka-jasnego-na-wymiar-w-ramie-ze-starego-drewna/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-chrobotka-na-wymiar-w-ramie-ze-starego-drewna-czarna/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-chrobotka-na-wymiar-w-ramie-ze-starego-drewna-czarna/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-ciemnego-50x40cm-w-ramie-drewnianej-bambusowej/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-ciemnego-50x40cm-w-ramie-drewnianej-bambusowej/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-ciemnego-50x40cm-w-ramie-drewnianej-bambusowej/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-w-ramie-drewnianej-bambusowej-50x40-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-w-ramie-drewnianej-bambusowej-50x40-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-w-ramie-drewnianej-bambusowej-50x40-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-plaskiego-i-poduszkowego-w-ramie-drewnianej-bambusowej-50x40-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-plaskiego-i-poduszkowego-w-ramie-drewnianej-bambusowej-50x40-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-plaskiego-i-poduszkowego-w-ramie-drewnianej-bambusowej-50x40-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-sredniozielonego-w-ramie-drewnianej-bialej-25x25cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-sredniozielonego-w-ramie-drewnianej-bialej-25x25cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-sredniozielonego-w-ramie-drewnianej-bialej-25x25cm/


CENNIK PARTNER 12.2021 (OBRAZY)

Obraz z mchu poduszkowego
ciemnozielonego w ramie

drewnianej białej
50x50cm

365,04 zł netto 328,54 zł netto

449,00 zł brutto 404,10 zł brutto

Obraz z mchu chrobotka
jasnego w ramie z betonu

architektonicznego
56x56cm

405,69 zł netto 365,12 zł netto

499,00 zł brutto 449,10 zł brutto

Obraz z mchu chrobotka białego
w ramie drewnianej czarnej 50x50cm

340,69 zł netto 306,59 zł netto

419,00 zł brutto 377,10 zł brutto

Obraz z mchu chrobotka
jasnego w ramie drewnianej

białej
50x50cm

365,04 zł netto 328,54 zł netto

449,00 zł brutto 404,10 zł brutto

Obraz z mchu chrobotka
ciemnozielonego w ramie

drewnianej białej
25x25cm

80,49 zł netto 72,44 zł netto

99,00 zł brutto 89,10 zł brutto

https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-poduszkowego-ciemnozielonego-w-ramie-drewnianej-bialej-50x50cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-poduszkowego-ciemnozielonego-w-ramie-drewnianej-bialej-50x50cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-poduszkowego-ciemnozielonego-w-ramie-drewnianej-bialej-50x50cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-w-ramie-z-betonu-56x56cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-w-ramie-z-betonu-56x56cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-w-ramie-z-betonu-56x56cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-bialego-w-ramie-drewnianej-czarnej-50x50-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-bialego-w-ramie-drewnianej-czarnej-50x50-cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-50x50cm-w-ramie-drewnianej-czarnej-2/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-50x50cm-w-ramie-drewnianej-czarnej-2/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-jasnego-50x50cm-w-ramie-drewnianej-czarnej-2/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-ciemnoozielonego-w-ramie-drewnianej-bialej-25x25cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-ciemnoozielonego-w-ramie-drewnianej-bialej-25x25cm/
https://mechchrobotek.pl/produkt/obraz-z-mchu-chrobotka-ciemnoozielonego-w-ramie-drewnianej-bialej-25x25cm/


CENNIK PARTNER 12.2021 (DONICZKI)

ZDJĘCIE
PRODUKTU

PRODUKT

Wymiary
(szerokość

x
wysokość)

Cena detal Cena hurt -10%

Doniczka betonowa biała z
mchem prowansalskim 14x15cm

81,22 zł netto 73,10 zł netto

99,90 zł brutto 89,91 zł brutto

Doniczka betonowa szara z
mchem poduszkowym 14x15cm

81,22 zł netto 73,10 zł netto

99,90 zł brutto 89,91 zł brutto

Doniczka betonowa we wzorek z
chrobotkiem 14x15cm

81,22 zł netto 73,10 zł netto

99,90 zł brutto 89,91 zł brutto

Mała doniczka betonowa biała z
chrobotkiem 9x9cm

56,83  zł netto 51,15 zł netto

69,90 zł brutto 62,91 zł brutto

Mała doniczka betonowa szara z
chrobotkiem 8,5x10cm

56,83  zł netto 51,15 zł netto

69,90 zł brutto 62,91 zł brutto

Mała doniczka betonowa
geometryczna z chrobotkiem 12x5cm

56,83  zł netto 51,15 zł netto

69,90 zł brutto 62,91 zł brutto

Las w szkle 9x32cm

138,13 zł netto 124,32 zł netto

169,90 zł brutto 152,91 zł brutto

https://mechchrobotek.pl/produkt/doniczka-betonowa-biala-z-mchem-prowansalskim/
https://mechchrobotek.pl/produkt/doniczka-betonowa-biala-z-mchem-prowansalskim/
https://mechchrobotek.pl/produkt/doniczka-betonowa-szara-z-mchem-poduszkowym/
https://mechchrobotek.pl/produkt/doniczka-betonowa-szara-z-mchem-poduszkowym/
https://mechchrobotek.pl/produkt/doniczka-betonowa-we-wzorek-z-chrobotkiem/
https://mechchrobotek.pl/produkt/doniczka-betonowa-we-wzorek-z-chrobotkiem/
https://mechchrobotek.pl/produkt/mala-doniczka-betonowa-biala-z-chrobotkiem/
https://mechchrobotek.pl/produkt/mala-doniczka-betonowa-biala-z-chrobotkiem/
https://mechchrobotek.pl/produkt/mala-doniczka-betonowa-szara-z-chrobotkiem/
https://mechchrobotek.pl/produkt/mala-doniczka-betonowa-szara-z-chrobotkiem/
https://mechchrobotek.pl/produkt/mala-doniczka-betonowa-geometryczna-z-chrobotkiem/
https://mechchrobotek.pl/produkt/mala-doniczka-betonowa-geometryczna-z-chrobotkiem/
https://mechchrobotek.pl/produkt/kompozycja-z-roslin-stabilizowanych-pod-kloszem/


CENNIK PARTNER 12.2021 (DONICZKI)

Doniczka z naturalną choinką
bożonarodzeniową

14x50cm
(sama

doniczka
14x15cm)

105,61 zł netto 95,05 zł netto

129,90 zł brutto 116,91 zł brutto

Doniczka z kompozycją
świąteczną roślin stabilizowanych

25x50cm
(sama

doniczka
14x15cm)

138,13 zł netto 124,32 zł netto

169,90 zł brutto 152,91 zł brutto

https://mechchrobotek.pl/produkt/doniczka-z-naturalna-choinka-bozonarodzeniowa/
https://mechchrobotek.pl/produkt/doniczka-z-naturalna-choinka-bozonarodzeniowa/
https://mechchrobotek.pl/produkt/doniczka-z-kompozycja-swiateczna-roslin-stabilizowanych/
https://mechchrobotek.pl/produkt/doniczka-z-kompozycja-swiateczna-roslin-stabilizowanych/

