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ul. Małcużyńskiego 7,
02-793 Warszawa;
tel. +48 22 648 59 60
toniko@toniko.com;
www.toniko.com;

Oferta na słupki odgradzające , bordery

Słupek z kulą złoty. KOD 3
Wykonanie:








Stal nierdzewna polerowana kolor złoty
Wykończenie słupka w kształcie ozdobnej kuli
Uchwyt do mocowania sznurów:
czterokierunkowy
Wysokość słupka: 950mm
Średnica rury: 50mm
Średnica podstawy: 330mm
Ciężar: 9kg

Cena netto – 283,00 zł

Słupek ze stali nierdzewnej z kulą. KOD 4
Wykonanie:








Stal nierdzewna polerowana
Wykończenie słupka w kształcie ozdobnej kuli
Uchwyt do mocowania sznurów:
czterokierunkowy
Wysokość słupka: 950mm
Średnica rury: 50mm
Średnica podstawy: 330mm
Ciężar: 9kg

Cena netto – 250,00 zł

Słupek odgradzający z głowicą. KOD 5
Wykonanie:







Stal nierdzewna polerowana
Wykończenie: głowica w kształcie stożka
Wysokość słupka: 1000 mm
Średnica rury: 51 mm
Średnica podstawy: 320 mm
Ciężar: 9 kg

Cena netto – 268,00 zł

Słupek odgradzający z głowicą, złoty. KOD 6
Wykonanie:







Stal nierdzewna polerowana
Wykończenie: głowica w kształcie stożka
Wysokość słupka: 1000 mm
Średnica rury: 51 mm
Średnica podstawy: 320 mm
Ciężar: 9 kg

Cena netto – 278,00 zł

Słupek malowany. KOD 7
Wykonanie
 Stalowy malowany kolor czarny (inne kolory za
dopłatą)
 Uchwyt do mocowania sznura: dwukierunkowy
 Zaczepy ze stali nierdzewnej
 Zaślepka górna: chrom fi 50
 Wysokość słupka 970mm
 Średnica rury: 50mm
 Średnica podstawy: 350mm
 Ciężar: 8 kg
Wykonanie w innych kolorach, minimum 10szt
Cena netto – 225,00 zł

Słupek odgradzający z zaczepami. KOD 8
Wykonanie:
Rura stalowa chromowana
Wykończenie słupka: głowica w kształcie stożka
Uchwyt do mocowania sznura: dwukierunkowy
Zaczepy: ze stali nierdzewnej
Podstawa: stal nierdzewna
Średnica rury: 50mm
Wysokość słupka: 970mm
Średnica podstawy: 300mm
Ciężar: 8 kg











Cena netto – 225,00 zł

Stojak ekspozycyjny
Wykonanie:
Ekspozer na dane techniczne chromowany z
tablicą OWZ format A4 w opcji pionowej (na
życzenie opcja pozioma)
Dodatkowa kieszeń na ulotki A4
Z możliwością zawieszenia sznura
odgradzającego
Rura chrom o średnicy: 50mm
Wysokość: 1000mm
Podstawa stal nierdzewna o średnicy: 300mm









Cena netto – 427,00 zł

Linka do słupka z metalowymi zaczepami. KOD L1
Wykonanie:





Lina do słupka z metalowymi zaczepami
Długość: 1500 mm (inne długości za dopłatą)
Średnica: 28 mm
Kolory: czerwony, bordowy, granatowy, zielony,
żółto-czarny, szary, czarny

Cena netto – 138,00 zł

Linka do słupka z metalowymi zaczepami. KOD L2
Wykonanie:






Linka do słupka z metalowymi zaczepami
Długość: 1500mm
Średnica: 30mm
Dostępne kolory: czerwony, bordowy, czarny,
jasnoniebieski, granatowy, zielony

Cena netto – 115,00 zł

Linka do słupka z metalowymi zaczepami. KOD L3
Wykonanie:





Lina do słupka z metalowymi zaczepami w
kolorze złotym
Długość: 1500mm
Średnica: 30mm
Dostępne kolory: czerwony, jasnoniebieski,
bordowy, zielony, czarny, granatowy

Cena netto – 115,00 zł

Uchwyt do ściany. KOD L4
Wykonanie:


Uchwyt metalowy chromowany do montażu na
ścianie z elementami montażowymi

Cena netto – 30,00 zł netto

Słupek odgradzający z taśmą
Wykonanie:









Rura stal nierdzewna polerowana
Taśma o długości 2000 mm kolor czerwony
Szerokość taśmy 50 mm
Podstawa: stal nierdzewna
Średnica rury: 63mm
Wysokość słupka: 910mm
Średnica podstawy: 320mm
Ciężar: 9 kg

Cena netto – 225,00 zł

Termin realizacji około2-3 tygodni od dnia złożenia pisemnego zamówienia i wpłacenia zaliczki
w wysokości 35% wartości na podstawie faktury proforma.
Przy zamówieniu poniżej 10 szt. doliczamy koszty transportu, tj.
1-3 szt
- 20,00 zł netto
4-6 szt.
- 40,00 zł netto
7-10 szt.
- 60,00 zł netto
Oferta ważna do czasu zmian cen przez producenta
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