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POŠTOVÉ SCHRÁNKY

L = tieto produkty sú skladom vo Wr.Neudorf (A). 
B1 / B2 / B3 / B4 = tieto produkty budú vyrobené na základe objednávky do 1 / 2 / 3 / 4 / týždňov.

 Ceny platia pri odbere zo závodu vo Wr.Neudorf v Rakúsku. 

CENNÍK

LPOST POŠTOVÁ SCHRÁNKA         189,60158,00

dodacia
doba

bez
DPH

s
DPH

biela RAL 9010šírka 28 cm, výška 40 cm, hĺbka 12 cm 

B4Príplatok zmeny farby na POST POŠTOVÚ SCHRÁNKU v akejkoľvek RAL farbe 15,0012,50

POST biela RAL 9010

L

B4

L 89,88

189,60

189,60

93,60

74,90

158,00

158,00

78,00

PREDNÝ PANEL  

ZADNÉ DVIERKA

GRAVÍROVANÁ MENOVKA

103,20

69,60

86,00

58,00

Vyhotovenie predného panelu na objednávku napr. bez zvončeka 

bez príplatku do 4 týždňov. 

PREDNÝ PANEL EXTRA

Nerez

 
Priehľadné otvory uľahčujú kontrolu
naplnenia schránky. 

Meno a adresa: prvý riadok výška 27 mm, druhý riadok výška 12 mm. B3

Hliník farbený - biela RAL 9010 

B4

Formát: šírka 28 cm, výška 20 cm

Predný panel má zabudované tlačidlo zvončeka a otvory pre odposluch.

pre základné tvarovky 40 x (18-20) x 20 cm 
pre pilierové tvarovky 40 x (27-30) x 20 cm - príplatok k cene 37,40 € / 44,88 € s DPH
 

POŠTOVÁ SKRINKA  v 2 variantách

bez
DPH

s
DPH

farby biela, nerez a antracit

ostatné RAL farby dodacia doba 4 týždne 

farba biela a antracit s otvormi

nerez a ostatné RAL farby s otvormi dodacia doba 4 týždne 

L

POŠTOVÁ SKRINKA

A.  Naskrutkovať -

B.  Zabudovať - 

Poštová schránka POST je vyrobená z pozinkovaného plechu hrúbky 0,75 mm a dvierka 1 mm a následne upravená práškovou farbou. 

Cez priehľadné otvory je vidieť jej naplnenie,  ale sklo je upravené tak, aby obsah nebol čitateľný. Ručná výroba vysokej kvality.

Toto riešenie je investícia na desaťročia. 

Zvoľte si typ písma Vašej menovky na poštovú schránku Farba písma

Biela Čierna Strieborná Zlatá

B3Fóliová nalepovacia nálepka - na výber z 8 typov a 4 farieb 39,6033,00

Poštová schránka EXTRA s novou poštovou skrinkou a jednoduchou prípravou tvarovky. Stačí vyrezať z dvoch tvaroviek vnútro a z tretej tvarovky spraviť r

ovný rez na šírku predného panelu. Príplatok za vyrezanie tvaroviek vo výrobe 59,88 € s DPH / dodacia doba 1 týždeň.

Prospektová schránka

Hliník farbený - antracit RAL 7016

PROSPEKTOVÁ SCHRÁNKA 49,8041,50B3farby biela

Poštová skrinka
NOVÁ

Rovný rez

76,8064,00Lpozinkované bez otvorov

* Pre základné zostavenie poštovej schránky potrebujete tieto 3 produkty.

*

*

*

s pribalenými skrutkami jednoducho a rýchlo

jednoduchým výrezom do plotových tvaroviek.

Príplatok za vyrezanie tvaroviek vo výrobe

46,80 € s DPH / dodacia doba 1 týždeň

ZADNÉ DVIERKA ZADNÉ DVIERKA S OTVORMI 
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