nejvyšší kvalita výroby

tisíce prodaných kusů

Obchodní nabídka PŘÍMO od výrobce

Zábrany květinových truhlíků
na okenních parapetech
NOVÉ PROVEDENÍ
Zahájili jsme výrobu a prodej nového provedení rozpěrné zábrany:
teleskopické provedení BEZ VRTÁNÍ A BEZ ŘEZÁNÍ
více na str. 2

dodáváme kvalitní výrobek
nabídneme zajímavý rabat
pro zahradní centra
pro E-SHOPY
kvalitní obchodní servis
prodejní regál

„Rozkvetlé” okenní parapety
Praktické zábrany květinových truhlíků
na okenních parapetech
K čemu jsou zábrany květinových truhlíků určeny? Především spolehlivě
zajistí květiny na okenních parapetech a ochrání je proti nechtěnému
pádu. Naše praktické a spolehlivé zábrany květinových truhlíků určené pro
parapety rodinných a panelových domů jsou vyráběny z odolné prvotřídní
nerezové oceli. Tento jednoduchý designový prvek je dodáván v několika
rozměrových variantách a zvolit si lze i způsob uchycení.
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• pro bytové domy
• pro rodinné domy
• pro panelové domy

			

• snadná montáž
• praktická řešení
• moderní design
a kvalita

!

montáž
bez vrtání
bez řezání

díl pro rozepření
díl pro aretaci šířky
katalogové č.

provedení

pro okno

materiál

rozměr

PC bez DPH

PC s DPH

997820

rozpěrná

do šířky 1000 mm

V2A

600 - 1000 mm

374,00

453,00

997821

rozpěrná

do šířky 1500 mm

V2A

1000 - 1500 mm

424,00

513,00

997822

rozpěrná

do šířky 2000 mm

V2A

1500 - 2000 mm

555,00

672,00

montáž:
- vyberte správný typ zábrany např. pro šíři okna 600 - 1000 mm, 1000 - 1500 mm, atd.
- sestavenou zábranu vložte mezi špalety do požadované výšky
- vytahněte oba konce zábrany truhlíku tak, aby se mírně opřely o fasádu
- použijte fixační šroubky k aretaci šířky zábrany
- otáčejte koncovkou zábrany na požadovanou sílu rozepření
provedení

rozpěrná varianta
bez vrtání
Zábrana okenního parapetu v nerezovém
provedení vhodná k usazení mezi okenní špalety.
bez řezání
Součástí balení je kolíček k dotažení a bezpečnostní lanko.
Vyberte typ zábrany podle šíře
okna. Vysuňte a rozepřete.
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rozpěrná

montáž:
bez vrtání
bez řezání
rozepřením

montáž:
zakrácením
rozepřením
rozpěrná

do špalety

na fasádu

do okapničky

montáž:
na vruty
do špalety
zakrácením

montáž:
na vruty
zakrácením
na fasádu

montáž:
bez vrtání
zakrácením
do okapničky
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Prodejní regál pro zahradní centra a zahradnictví
Ke kompletnímu sortimentu zábran doporučujeme instalaci prodejního
regálu. Regál poskytujeme zápůjčkou s poskytnutím rabatu 25% z koncových cen zboží bez DPH, nebo je možný odkup regálu při zachování velkoobchodní ceny -30%. Komisní prodej sjednáváme individuálně při rabatu
20%.
Osazení regálu pro prodej zábran truhlíků*
997810
997821
998717
998718
997830
997841
997851

rozpěrná 1200mm 			
rozpěrná do 1500 mm		
držák truhlíku 12 			
držák truhlíku 16			
mezi špalety 1500 mm		
na fasádu 1500 mm			
do okapničky 1200 mm		

Cena za zboží: 		
Cena regálu: 		

4 ks
4 ks
4 ks
4 ks
2 ks
2 ks
2 ks

4 463,- Kč bez DPH
1 900,- Kč bez DPH

Cena
prodejního setu
6 363,- Kč
bez DPH

Děkujeme, že jste se rozhodli
zařadit náš výrobek zábran
truhlíků do prodeje
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* změna konfigurace dle požadavku

pro zahradní centra
rozšíření sortimentu
ceny přímo od výrobce

Prodej v E-SHOECH
Spolupracujeme se specializovanými E-SHOPY zaměřenými na vybavení
pro zahradu, vybavená domu a bytu, hobby, E-SHOPY zahradních center.
Máme pro Vás připravené kvalitní produktové fotografie a soubory potřebné
k nasazení: csv soubor, nebo excel.

zajímavé rabaty
podklady pro import
dodáme k zákazníkovi

Obchodní servis:
- poradenství na našich
bezplatných linkách
- připravíme Vám potřebné rozpočty
- nejprodávanější položky držíme skladem
- dodání do druhého dne
- poskytujeme zajímavé rabaty
- garantujeme vysokou kvalitu
našich výrobků
- zboží dodáme na Vaši adresu
- nebo na základě Vaší objednávky přímo
k zákazníkovi s následnou fakturací
- osvědčeným odběratelům poskytujeme
zboží na splatnost

Děkujeme, že jste se rozhodli
zařadit náš výrobek zábran
truhlíků do Vašeho E-SHOPU

O Vašeho
zákazníka
se
postaráme
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Dastech s.r.o., výhradní zastoupení
IČ: 25143433 | DIČ: CZ25143433
U kapličky 6, Teplice - Lahošť 417 25
obchodní oddělení
+420 608 982 007 | obchod@dastech-velkoobchod.cz
www.dastech-velkoobchod.cz
výroba a prodej

