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OFERTA NA TABLICZKI INFORMACYJNE NA TRZONKU
Tabliczka metalowa do wkopania:
Materiał:
1) Tabliczka metalowa o wymiarach 400x200mm gięta na całej powierzchni podwójnie
do tyłu - wg standardu drogowego.
2) Trzonek metalowy wykonany z profilu 40x20mm.
Wymiary: wysokość 1000mm, wymiary tabliczki 400x200mm.
Opis: tabliczka informacyjna malowana proszkowo na kolor szary. Na podkład metalowy
nanoszona jest treść według zamówienia.Trzonek metalowy jest zabezpieczony od góry
zaślepką PCV i nawiercony u dołu w celu przełożenia kotwy (kotwa w cenie) zapobiegającej
wyrwaniu/obracaniu słupka po wkopaniu.

Cena za tabliczki:
do 10 szt.* - 105,00 zł netto/szt.
11 - 30 szt.* - 98,00 zł netto/szt.
powyżej 30 szt.* - 94,00 zł netto/szt.
W przypadku zakupu większej ilości tabliczek ceny ustalamy indywidualnie.
* Ilość łączna – dotyczy całego asortymentu zawartego w ofertach na słupki wygrodzeniowe
oraz tablice informacyjne na trzonku.
Przykład: 20 tabliczek informacyjnych na trzonku + 11 słupków wygrodzeniowych ( Słupki
wygrodzeniowe.pdf ) = 31 szt. łącznie
Pod zamówienie klienta wykonujemy niestandardowe tabliczki. Przy zamówieniu min. 5
szt. istnieje możliwość zmiany wysokości, koloru oraz wymiarów tabliczki.

Tabliczka Dibond do wkopania :
Materiał:
1) Tabliczka Dibond gr. 3mm o wymiarach 350x250mm lub 400x200mm.
2) Trzonek metalowy wykonany z profilu 15x15mm..
Wymiary: wysokość 1000mm, wymiary tabliczki 350x250mm lub 400x200mm.
Opis: tabliczka informacyjna Dibond gr.3mm przymocowana za pomocą wkrętów z
podkładkami do trzonka metalowego. Treść tabliczki według zamówienia klienta.Trzonek
metalowy jest zabezpieczony od góry zaślepką PCV i nawiercony u dołu w celu przełożenia
kotwy (kotwa w cenie) zapobiegającej wyrwaniu/obracaniu słupka po wkopaniu.

Cena za tabliczki:
do 10 szt.* - 59,00 zł netto/szt.
11 - 30 szt.* - 55,00 zł netto/szt.
powyżej 30 szt.* - 52,00 zł netto/szt.
W przypadku zakupu większej ilości tabliczek ceny ustalamy indywidualnie
* Ilość łączna – dotyczy całego asortymentu zawartego w ofertach na słupki wygrodzeniowe
oraz tablice informacyjne na trzonku.
Przykład: 20 tabliczek informacyjnych na trzonku + 11 słupków wygrodzeniowych ( Słupki
wygrodzeniowe.pdf ) = 31 szt. łącznie
Pod zamówienie klienta wykonujemy niestandardowe tabliczki. Przy zamówieniu min. 5
szt. istnieje możliwość zmiany wysokości, grubości oraz wymiarów tabliczki.

Tabliczka PCV na trzonku drewnianym do wkopania :
Materiał:
3) Tabliczka PCV gr. 4mm o wymiarach 350x250mm.
4) Trzonek drewniany wykonany z profilu 45x20mm.
Wymiary: wysokość 1000mm, wymiary tabliczki 350x250mm.
Opis: tabliczka informacyjna PCV gr.4mm przymocowana za pomocą wkrętów z podkładkami
do trzonka drewnianego. Na płytę PCV nanoszona jest treść według zamówienia.

Cena za tabliczki:
do 10 szt.* - 41,00 zł netto/szt.
11 - 30 szt.* - 39,00 zł netto/szt.
powyżej 30 szt.* - 37,00 zł netto/szt.
W przypadku zakupu większej ilości tabliczek ceny ustalamy indywidualnie
* Ilość łączna – dotyczy całego asortymentu zawartego w ofertach na słupki wygrodzeniowe
oraz tablice informacyjne na trzonku.
Przykład: 20 tabliczek informacyjnych na trzonku + 11 słupków wygrodzeniowych ( Słupki
wygrodzeniowe.pdf ) = 31 szt. łącznie
Pod zamówienie klienta wykonujemy niestandardowe tabliczki. Przy zamówieniu min. 5
szt. istnieje możliwość zmiany wysokości, grubości oraz wymiarów tabliczki.

Tabliczka metalowa do przykręcenia:
Materiał:
1) Tabliczka metalowa o wymiarach 400x200mm gięta na całej powierzchni podwójnie
do tyłu - wg standardu drogowego.
2) Trzonek metalowy wykonany z profilu 40x20x2mm.
Wymiary: wysokość 1000mm, wymiary tabliczki 400x200mm.
Opis: tabliczka informacyjna malowana proszkowo na kolor szary. Na podkład metalowy
nanoszona jest treść według zamówienia.Trzonek metalowy jest zabezpieczony od góry
zaślepką PCV.
Podstawa o wym. 200x200mm posiada 4 otwory montażowe w rogach.

Cena za tabliczki:
do 10 szt.* - 122,00 zł netto/szt.
11 - 30 szt.* - 112,00 zł netto/szt.
powyżej 30 szt.* - 108,00 zł netto/szt.
W przypadku zakupu większej ilości tabliczek ceny ustalamy indywidualnie.
* Ilość łączna – dotyczy całego asortymentu zawartego w ofertach na słupki wygrodzeniowe
oraz tablice informacyjne na trzonku.
Przykład: 20 tabliczek informacyjnych na trzonku + 11 słupków wygrodzeniowych ( Słupki
wygrodzeniowe.pdf ) = 31 szt. łącznie
Pod zamówienie klienta wykonujemy niestandardowe tabliczki. Przy zamówieniu min. 5
szt. istnieje możliwość zmiany wysokości, koloru oraz wymiarów tabliczki.

