PIN PLUS PIN
J24/2720/1994,RO 6793878

... p r o te c ts a n d s e c u r e s .

Inălțime

Dimensiuni
(mm)
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500

500
277.37 €
397.65 €
517.94 €
638.22 €
758.51 €
878.79 €
999.08 €

OFERTA PRET COLI PRETAIATE
Lățime
700
900
1100
328.19 €
379.17 €
429.66 €
495.00 €
595.49 €
694.32 €
664.95 €
811.80 €
959.48 €
833.25 €
1,029.60 €
1,224.14 €
1,001.72 €
1,244.93 €
1,488.14 €
1,170.18 €
1,461.49 €
1,752.80 €
1,338.98 €
1,677.97 €
2,017.46 €

1300
480.32 €
793.16 €
1,105.83 €
1,418.84 €
1,731.35 €
2,044.19 €
2,357.03 €

1500
531.14 €
891.99 €
1,252.85 €
1,613.70 €
1,974.56 €
2,335.41 €
2,696.27 €

Înălțimea și lățimea bucăților pretăiate trebuie să fie cu 3 mm mai mică decât dimensiunea propriu zisă a geamului.
La comenzile cu dimensiuni mai mici decât cele standard, foliile pot fi pretăiate din fabrică.
În cazul livrării unor bucăți pretăiate pentru montaj, sunt pregătite conexiunile prin cablu.
Vă rugăm să indicați poziția dorită pentru intrarea și ieșirea cablului, la lansarea comenzii.
Vă rugăm să rețineți că acestea trebuie să fie pe partea laterală sau în partea de sus a colilor pretăiate.
Cablurile sunt anexate de către client la montaj. Acestea se vor livra odată cu materialul, în același pachet, dar nu vor fi conectate.
Lungimea cablului pentru fiecare bucată pretăiata este de 5 ml și este inclusă în prețurile menționate mai sus.
Transformatoarele și telecomenzile trebuie achiziționate separat, conform listei pentru componente.

C77004

Listă componente
Transformator pentru
Pentru coli pretăiate
ClickFilm® până la 7m²

82.5 €/buc.

C77010

Transformator cu telecomandă
pentru ClickFilm® până la 7m²

Pentru coli pretăiate

129.69 €/buc.

C77007

Telecomandă

Pentru coli pretăiate

59.24 €/buc.

Note: 1. Preţurile nu includ TVA. Plata se face la cursul de licitaţie al BNR din ziua plăţii.
2. Minimul pentru comandă este de 1.500,00 € + TVA
3. Termen de livrare: 30-60 zile

