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OFERTA NA SŁUPKI WYGRODZENIOWE
Słupek do wkopania:
Materiał: rura stalowa ocynkowana
Wymiary: wysokość 1400 mm, średnica 60 mm
Opis: słupek malowany proszkowo na kolor czerwony. W celu poprawienia widoczności
w górnej części znajduje się biały odblaskowy pasek o wys. 100mm. Rura zaślepiona od góry
zaślepką PCV i nawiercona u dołu w celu przełożenia kotwy (kotwa w cenie) zapobiegającej
wyrwaniu/obracaniu słupka po wkopaniu.
Słupki wygrodzeniowe dostępne są w dwóch wariantach: z uszkami lub bez uszek.

Cena za słupki bez uszek:
do 10 szt.* - 86,00zł netto/szt.`
11 - 30 szt.* - 79,00zł netto/szt.
powyżej 30 szt.* - 76,00zł netto/szt.
W przypadku zakupu większej ilości słupków ceny ustalamy indywidualnie
W przypadku słupków z dwoma uszkami (jak na powyższych zdjęciach) do ceny słupka bez
uszek należy doliczyć 15zł netto.
* Ilość łączna – dotyczy całego asortymentu zawartego w ofertach na słupki wygrodzeniowe
oraz tablice informacyjne na trzonku.
Przykład: 11 słupków do wkopania + 20 tabliczek informacyjnych na trzonku ( Tabliczka
informacyjna na trzonku.pdf ) = 31 szt. łącznie
Pod zamówienie klienta wykonujemy niestandardowe słupki.
Przy zamówieniu min. 10 szt. istnieje możliwość zmiany wysokości, koloru oraz ilości
odblaskowych pasków.

Słupek do przykręcenia:
Materiał: rura stalowa ocynkowana
Wymiary: wysokość 750 mm, średnica słupka 60 mm
Opis: słupek malowany proszkowo na kolor czerwony. W celu poprawienia widoczności
w górnej części znajduje się biały odblaskowy pasek o wys. 100mm. Rura zaślepiona od góry
zaślepką PCV.
Podstawa o wym. 200x200mm posiada 4 otwory montażowe w rogach.
Słupki wygrodzeniowe dostępne są w dwóch wariantach: z uszkami lub bez uszek.

Cena za słupki bez uszek:
do 10 szt.* - 118,00zł netto/szt.
11 - 30 szt.* - 101,00zł netto/szt.
powyżej 30 szt.* - 97,00zł netto/szt.
W przypadku zakupu większej ilości słupków ceny ustalamy indywidualnie
W przypadku słupków z dwoma uszkami do ceny słupka bez uszek należy doliczyć 15,00zł
netto.
* Ilość łączna – dotyczy całego asortymentu zawartego w ofertach na słupki wygrodzeniowe
oraz tablice informacyjne na trzonku.
Przykład: 11 słupków do wkopania + 20 tabliczek informacyjnych na trzonku ( Tabliczka
informacyjna na trzonku.pdf ) = 31 szt. łącznie
Pod zamówienie klienta wykonujemy niestandardowe słupki. Przy zamówieniu min. 5 szt.
istnieje możliwość zmiany wysokości, koloru oraz ilości odblaskowych pasków.

