SNÍŽENÍ CEN

SVĚTELNÁ DNA
Ukázka montáže:

Kód
N1011
N1012
N1013
N1014
N1021
N1022
N1023
N1024

Název
dno světelné 564/296 12W bez vyp.
dno světelné 764/296 20W bez vyp.
dno světelné 864/296 2x8W bez vyp.
dno světelné 1164/296 2x16W bez vyp.
dno světelné 564/296 12W s vyp.
dno světelné 764/296 20W s vyp.
dno světelné 864/296 2x8W s vyp.
dno světelné 1164/296 2x16W s vyp.

tvrzené sklo
2 392 Kč
2 832 Kč
3 052 Kč
3 712 Kč
2 642 Kč
3 082 Kč
3 302 Kč
3 962 Kč

obyčejné
2 220 Kč
2 620 Kč
2 820 Kč
3 420 Kč
2 470 Kč
2 870 Kč
3 070 Kč
3 670 Kč

od 2 220 Kč

Provedení: přírodní elox
Mimo standardní rozměry jsme schopni vyrobit
světelné police na míru. Cena se vypočítá dle
vzorce:
Světelná dna bez vypínače:
Dno s obyčejným sklem:
obvod dna v metrech x 1000 + 500
Dno s tvrzeným nebo s barevným sklem:
obvod dna v metrech x 1100 + 500
Světelná dna s vypínačem:
Dno s obyčejným sklem:
obvod dna v metrech x 1000 + 750
Dno s tvrzeným nebo s barevným sklem:
obvod dna v metrech x 1100 + 750

Všechna světelná dna jsou 40 mm vysoká. Dna nejsou
standardně
vybavena
vypínačem!
Vypínač
samozřejmě rádi namontujeme, ale je to potřeba uvést
do objednávky. Vypínač je umístěn na pravé straně ve
skle 5 cm od čela dna. Dna jsou zakončena 1,5 m
dlouhým napájecím kabelem zakončeným vidlicí.
Zdrojem světla jsou luminiscenční svítidla vydávající
studené světlo (možnost záměny za teplé světlo).
Pro vyšší bezpečnost standardně dodáváme
světelná dna s tvrzeným sklem (skladem).
V nabídce je také obyčejné sklo satinato (kratší dodací
lhůty v případě polic na míru), ale i barevné sklo
satinato modré a zelené.

Montáž:
Dna jsou montována na pevno do korpusu pomocí 2 – 3
vrutu na každé straně. Dna jsou standardně vybavena
úchytem na záda skříňky (do tloušťky 5 mm). Veškeré
šrouby a potřebné komponenty jsou součástí balení.

Dodací lhůty:
- standardní rozměry světelných den bez vypínače s bezpečnostním (tvrzeným) sklem držíme běžně skladem
- světelné police a dna na míru s bezpečnostním (tvrzeným) sklem vyrábíme do 3 týdnů
- světelné police a dna na míru s obyčejným sklem (i barevným) vyrábíme do 1 týdne

Udávané ceny jsou maloobchodní bez DPH, platí veškeré dealerské slevy

SVĚTELNÉ POLICE

Provedení: přírodní elox

Kód
N1001
N1002
N1003
N1004

Název
tvrzené sklo
2 670 Kč
police světelná 600/200 12W
police světelná 800/200 20W
3 150 Kč
police světelná 900/200 2x8W
3 390 Kč
police světelná 1200/200 2x16W 4 110 Kč

Mimo standardní rozměry jsme schopni vyrobit
světelné police na míru. Cena se vypočítá dle
vzorce:
Světelné police s vypínačem:
Police s obyčejným sklem:
obvod police v metrech x 1100 + 750
Police s tvrzeným nebo s barevným sklem:
obvod police v metrech x 1200 + 750

Ukázka montáže:

obyčejné
2 510 Kč
2 950 Kč
3 170 Kč
3 830 Kč

Police jsou standardně vybaveny vypínačem
umístěným ve skle na pravé straně police a 2m
dlouhým napájecím kabelem zakončeným vidlicí.
Zdrojem světla jsou luminiscenční svítidla vydávající
studené světlo (možnost záměny za teplé světlo).
Pro vyšší bezpečnost standardně dodáváme
světelné police s tvrzeným sklem (skladem).
V nabídce je také obyčejné sklo satinato (kratší dodací
lhůty v případě polic na míru), ale i barevné sklo
satinato modré a zelené.

Montáž:
Police se montují pomocí 2 – 3 vrutů do zdi. Tato
montáž zaručuje pevné a bezpečné upevnění police.
Vyfrézované tvarové drážky umožňují snadnější
montáž police a regulaci poholy. Veškeré šrouby,
hmoždinky a potřebné komponenty jsou součástí
balení.

Dodací lhůty:
- světelné police a dna na míru s bezpečnostním (tvrzeným) sklem vyrábíme do 3 týdnů
- světelné police a dna na míru s obyčejným sklem (i barevným) vyrábíme do 1 týdne

Udávané ceny jsou maloobchodní bez DPH, platí veškeré dealerské slevy

