
LAMINAM  
    FOKOS TERRA 

 

 

 

UAB „Mosas“ /  Tel.: 8 5 2610179 / Faks.: 8 5 2608355 / Mob. 8 655 55108 / www.mosas.lt  / www.skalunas.lt 

 

1 

DUOMENŲ LAPAS 

 

 
 

 * Minimalus užsakymo kiekis netaikytinas, jei prekė yra Interstone sandėlyje. 

STORIS / DYDIS 1000x3000 
 

1000x1000 

 
3 mm storio plokštės yra pagrindo medžiaga. 

Nepadengtos sutvirtinančiu tinkleliu. 
 

 
Pirkimas: užsakant 

Min. užsakymo kiekis: 60 m2 (1 paletė) * 
+ min. papildomas kiekis 3 m2 (1 vnt) 

Pristatymo terminas: 30 dienų 

 

 

 
3,5 mm storio plokštės 

Su stiprinamuoju stilko pluošto tinkleliu 
 

 
 

Pirkimas: užsakant 
Min. užsakymo kiekis: 15 m2 (5 vnt) * 
+ min. papildomas kiekis 3 m2 (1 vnt) 

Pristatymo terminas: 30 dienų 
  

 
 

Pirkimas: užsakant 
Min. užsakymo kiekis: 75m2 (1 paletė) * 

+ min. papildomas kiekis 3 m2 (1 pakuotė) 
Pristatymo terminas: 30 dienų 

 

 

 
5,5 mm storio plokštės. 

 Be stiprinamojo tinklelio. 
(pagal pageidavimą galima užsisakyti su stiklo pluošto 

tinkleliu)  
 

 
 

Pirkimas: užsakant 
Min. užsakymo kiekis: 15 m2 (5 vnt.) * 
+ min. papildomas kiekis 3 m2 (1 vnt) 

Pristatymo terminas: 30 dienų 
 

 
 

Pirkimas: užsakant 
Min. užsakymo kiekis: 50 m2 (1 paletė) * 

+ min. papildomas kiekis 3 m2 (1 pakuotė) 
Pristatymo terminas: 30 dienų 

 
 

 

 
7 mm storio plokštės. 

Dvi 3 mm storio suklijuotos plokštės 
su stiklo pluošto tinkleliu viduryje 

 

 
 

Pirkimas: užsakant 
Min. užsakymo kiekis: 30 m2 (1 paletė) * 

+ min. papildomas kiekis 3 m2 (1 vnt) 
Pristatymo terminas: 60 dienų 

 

 
 

 
6,5 mm storio plokštės. 

Dvi 3 mm storio suklijuotos plokštės 
su stiklo pluošto tinkleliu viduryje. 

Abi pusės dekoruotos 
 

 
 

Pirkimas: užsakant 
Min. užsakymo kiekis: 30 m2 (1 paletė) * 

+ min. papildomas kiekis 3 m2 (1 vnt) 
Pristatymo terminas: 60 dienų 

 

 

 
8 mm storio plokštės 

Dvi 3 mm ir 5 mm storio suklijuotos plokštės 
su stiklo pluošto tinkleliu viduryje 

 

 
 

Pirkimas: užsakant 
Min. užsakymo kiekis: 24 m2 (1 paletė) * 

+ min. papildomas kiekis 3 m2 (1 vnt) 
Pristatymo terminas: 60 dienų 

 


