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 Felgi 13" i 14" - ceny jak za 15"

Pakiet - Renowacja Felg 15”

malowanie proszkowe i systemowe  560,- zł (komplet)

 malowanie + CNC toczenie frontu + bezbarwny  960,- zł (komplet)

 CNC toczenie frontu  400,- zł (komplet)

 Chromowanie PVD  1700,- zł (komplet)

 prostowanie felgi standard  50,- zł (sztuka)

Pakiet - Renowacja Felg 16”

malowanie proszkowe  i systemowe 620,- zł (komplet)

 malowanie + CNC toczenie frontu + bezbarwny 1040,- zł (komplet)

 CNC toczenie frontu  420,- zł (komplet)

 Chromowanie PVD  1800,- zł (komplet)

 prostowanie felgi standard  60,- zł (sztuka)

Pakiet - Renowacja Felg 17”

malowanie proszkowe  i systemowe  700,- zł (komplet)

malowanie + CNC toczenie frontu + bezbarwny   1140,- zł (komplet)

 CNC toczenie frontu  440,- zł (komplet)

 Chromowanie PVD  1900,- zł (komplet)

 prostowanie felgi standard  70,- zł (sztuka)
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Pakiet - Renowacja Felg 18”

malowanie proszkowe  i systemowe  800,- zł (komplet)

malowanie + CNC toczenie frontu + bezbarwny  1260,- zł (komplet)

 CNC toczenie frontu  460,- zł (komplet)

 Chromowanie PVD 2000,- zł (komplet)

 prostowanie felgi standard  80,- zł (sztuka)

Pakiet - Renowacja Felg 19”

malowanie proszkowe  i systemowe 950,- zł (komplet)

malowanie + CNC toczenie frontu + bezbarwny  1430,- zł (komplet)

 CNC toczenie frontu  480,- zł (komplet)

 Chromowanie PVD  2150,- zł (komplet)

 prostowanie felgi standard  90,- zł (sztuka)

Pakiet - Renowacja Felg 20”

malowanie proszkowe  i systemowe 1200,- zł (komplet)

 malowanie + CNC toczenie frontu + bezbarwny  1750,- zł (komplet)

 CNC toczenie frontu  550,- zł (komplet)

 Chromowanie PVD  2400,- zł (komplet)

 prostowanie felgi standard  100,- zł (sztuka)
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Pakiet - Renowacja Felg 21”

malowanie proszkowe  i systemowe 1400,- zł (komplet)

malowanie + CNC toczenie frontu + bezbarwny  2000,- zł (komplet)

 CNC toczenie frontu  600,- zł (komplet)

 Chromowanie PVD  2600,- zł (komplet)

 prostowanie felgi standard  110,- zł (sztuka)

Pakiet - Renowacja Felg 22”

malowanie proszkowe  i systemowe 1600,- zł (komplet)

malowanie + CNC toczenie frontu + bezbarwny  2200,- zł (komplet)

 CNC toczenie frontu  600,- zł (komplet)

 Chromowanie PVD  2800,- zł (komplet)

 prostowanie felgi standard  130,- zł (sztuka)

i większe do 24"

Malowanie dekielków do felg

 małe do 6cm                                                          60,- zł (komplet)

 duże powyżej 6cm  120,- zł (komplet)
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Prostowanie felg (za sztukę / standard jednostronne)

 Felga 13”                                                                                              40,- zł                                    

 Felga 14”  40,- zł

 Felga 15”  50,- zł

  Felga 16”  60,- zł

 Felga 17” 70,- zł

 Felga 18” 80,- zł

 Felga 19”  90,- zł

 Felga 20”  100,- zł

 Felga 21"  110,- zł

 Felga 22”  130,- zł        

 Osiowe uszkodzenie felgi ( tzw. ósemka)     wycena indywidualna     

 Spawanie TIG poprzecznego pęknięcia     60,- zł 
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Usługa wulkanizacyjna 
montaż opon / wyważenie/ założenie na auto (tylko po prostowaniu, malowaniu, spawaniu*  ) 

                                               

 Standard ( bez run flat, niski profil ) do 17"  15,- zł sztuka           

  Standard ( bez run flat, niski profil ) do 20"  20,- zł sztuka     

 Niski profil / run flat / wzmacniane  21" i 22"  25,- zł sztuka

Zaworki standard czarne ( TR413 ) 2,50 - zł sztuka  

 Zaworki chrom ( TR413 )  5,- zł sztuka

 Zmiana kompletu kół na aucie ( wjazd na podnośnik)   20,- zł

PROFIL F.U.
ul. Sadowa 17

08-500 Ryki

Zakład czynny : 9.00 - 17.00, sobota 9.00 - 14.00

e-mail: biuro@felgi-pro�l.pl
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 *zakład nie prowadzi sezonowej zmiany opon  

 wszystkie ceny są cenami netto 
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