
Cennik obowiązuje od 01/02/2023

Cennik łańcuszków kulkowych (2,5mm średnica kulki)

Do 100mb 2,00 zł

Do 1000mb 1,90 zł

Do 2000mb 1,80 zł

Do 5000mb 1,70 zł

> 5000mb 1,60 zł

Cena netto zakończenia

Do 100 szt. 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł

Do 1000 szt. 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł

Do 10 000 szt. 0,12 zł 0,12 zł 0,12 zł

Do 50 000 szt. 0,09 zł 0,09 zł 0,09 zł

> 50 000 szt. 0,07 zł 0,07 zł 0,07 zł

Można również dokonać kalkulacji za pomocą „kalkulatora ceny” na stronie http://www.lancuszek-kulkowy.pl/kalkulator/

Cennik dotyczy odbiorców hurtowych lub pośredników.
Odbiorca detaliczny proszony jest o doliczenie do podanych cen 20% narzutu

1. Proszę wyliczyć ile metrów bieżących jest Państwu potrzebne.
Np. jeśli chcecie Państwo zakupić 2500 szt. po 33cm to wystarczy 2500 * 0,33m = 825 mb
Z tabeli odczytujemy cenę za 1 mb przy ilości 825mb

Cena netto  1mb 
łańcuszka

2. Możecie zakupić Państwo łańcuszek z metra ale oferujemy również cięcie na zadany wymiar, 
nakładanie zapinek jak również sprzedaż samych zapinek.

Cena netto za pojedyncze 
cięcie

Cena netto za nałożenie 
jednej końcówki

Przy zakupie łańcuszka w pełnych szpulach po 100mb trzeba uwzględnić możliwość różnicy
w ilości na poziomie +/- 5%.
Łańcuszki kulkowe są importowane z Chin i z tego powodu prosimy o dowiadywanie się czy 
posiadamy interesującą Państwa ilość na stanie.
Standardowo na stanie posiadamy kilka tysięcy mb.

W sprawie szczegółowych zapytań prosimy o kontakt z Agnieszką Jakubowską pod numerem
(660) 300 506 lub adresem e-mail: agnieszka@whiterose.pl
lub z Jarosławem Jakubowskim pod numerem (696) 833 677 lub adresem
e-mail: jarek@whiterose.pl

UWAGA: Docinanie łańcuszka na wymiar wykonujemy tylko i wyłącznie po wykonaniu przedpłaty 

za zamówienie. Możemy oczekiwać zaksięgowania płatności na koncie, ale wystarczy przesłanie

potwierdzenia przelewu.
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