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Platnost cen od 1.1.2008
Uvedené katalogové ceny jsou bez DPH (21%)
objednací
číslo

název prvku
zákl.provedení : rám kov dle RAL, výplně LTD bílá

E-MAIL : atis@atis-interiery.cz
TEL.: 577244088, 577243282

katalogová cena
Kč/ks

Orient.vyobrazení

katalogová skupina - sektorové prodejní pulty SU5

sestava č.1 - pult s plnou deskou 1000mm
- pult s plnou deskou 1000mm a souborem
4ks zásuvek do pultu (sestava č.15)
sestava č.2 - pult s plnou deskou 600mm

4 290,00 Kč

4 320,00 Kč

1852300

sestava č.3 - pult prosklený 1000mm
- pult prosklený 1000mm se souborem
4ks zásuvek do pultu (sestava č.15)
sestava č.4 - pult prosklený 600mm

8 444,00 Kč
4 120,00 Kč

1851300
1851400

sestava č.5 - pult s výstavními policemi 1000mm
sestava č.6 - pult s nerezovou deskou 1000mm

5 690,00 Kč
4 950,00 Kč

/5/

1852000

sestava č.7 - pult lomený s plnou deskou

7 370,00 Kč

/7/

1852100

sestava č.8 - pult lomený prosklený

8 130,00 Kč

/8/

1851000
1851500
1852200

1851100
1851200

/1/

8 414,00 Kč
4 150,00 Kč

/3/
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Uvedené katalogové ceny jsou bez DPH (21%)
objednací

název prvku

katalogová cena

Orient.vyobrazení

číslo

zákl.provedení : rám kov dle RAL, výplně LTD bílá

1853500
1853600
1852900
1853000
1853100
1853200

sestava č.9 - segment vysoký 90°
- segment snížený 90°
sestava č.10 - polička pultu dlouhá
sestava č.10a - polička pultu krátká
sestava č.11 - ochranná lišta pultu dlouhá
sestava č.11a - ochranná lišta pultu krátká

1 540,00 Kč
1 445,00 Kč
750,00 Kč
680,00 Kč
292,00 Kč
228,00 Kč

1852700

sestava č.12 - vložky pultu s výstavními policemi (12 ks)

1 012,00 Kč

/12/

1854700

sestava č.13 - zásuvka pod desku pultu

690,00 Kč

/13/

1852600

sestava č.13a - police do pultu 1000mm

297,00 Kč

1852204

sestava č.13b - police do pultu 600mm

197,00 Kč

1853900

sestava č.14a - dvoudrážka pultu 1000mm - pár

231,00 Kč

1854000

sestava č.14b - posuvná dvířka pultu 1000mm - pár

516,00 Kč

Kč/ks

/14a+b/
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Uvedené katalogové ceny jsou bez DPH (21%)

TEL.: 577244088, 577243282

objednací

název prvku

číslo

zákl.provedení : rám kov dle RAL, výplně LTD bílá

1851202

sestava č.15 - zásuvka pultu 1000mm

1 031,00 Kč

/15/

1851100+1853800

sestava č.16 - zásuvkový komplet a výsuvné plato u proskleného pultu

10 460,00 Kč

/16/

1853800

sestava č.17 - výsuvné plato proskleného pultu

2 016,00 Kč

0855000 + 0856000 sestava č.18 - prosklená vitrína na soklu se zámkem
0856000
sestava č.19 - prosklená vitrína bez soklu
0855000
sestava č.20 - sokl prosklené vitríny
0856014
- police prosklené vitríny

vybrané ukázky atypického provedení a doplňků

katalogová cena

Orient.vyobrazení

Kč/ks

7 948,00 Kč
6 732,00 Kč
1 653,00 Kč
410,00 Kč

/18/

