
Один. виміруНайменування Ціна, грн

Метизы для крепления клипса   

м. п .Кліпс "Універсал" 25мм Zn уточнюйте

м. п.Кліпс "Універсал" 30мм Zn уточнюйте

м. п.Кліпс "Універсал" 25мм Al 44.50

м. п.Кліпс "Універсал" 25мм Al 49.80

м. п.Кліпс "Універсал" 30мм Al подвійний 102.00

м. п.Пружина  біла 23 15.00

м. п.Пружина біла 20 12.00

м. п.Пружина синя 23 14.00

шт.Пружина чорна 20 12.00

м. п.Гачок подвійний для "універсал" 30мм 8.00

м. п.Кліпс з пластиковою вставкою Al 75.00

шт.Пластикова вставка (клин+лоток) 38.00

шт.Кліпс круглий пластиковий Ø25 мм 8.00

шт.Кліпс круглий пластиковий Ø32 мм 10.00

Метизи для кріплення кліпса

шт.Гвинт Тех 4,8х16 0.42

шт.Гвинт Тех 6,3х19 0.80

Кліпс "Універсал" і комплектуючі

Основи балки і кріплення

м. п.Балка-кліпс"Універсал" 50х40 Zn 160 180.00

м. п.Балка 40х40 Zn 109.25

м. п.Балка 40х40 для кліпс "Універсал"25 мм Zn160 135.70

шт.З'єднувач балки-кліпс "Універсал" 50х40 56.00

шт.З'єднувач балки 40х40 50.00

шт.П-шайба для балок (під болт М8) 12.00

Системи провітрювання та зашторювання

   шт.Тримач вала з бронзовою втулкою Ø34 мм Zn275 110.00

компл.Виштовхувач в комплекті (рейка+шестерня в корпусі) 480.00

шт.П'ята виштовхувача Zn 275 35.00

шт.Циркуляційний вентилятор ZLFJ400-W4/380 5,860.00
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Мотор-редуктора   

шт.Мотор-редуктора 3GG 400Нхм IP55 2,6 об/хв З датч. 19,950.00

шт.Мотор-редуктора WJ 600 Нхм, 0,55 кВт 19,850.00

шт.Пульт керування редуктором уточнюйте

шт.Мотор-редуктора KingZO-220В 60 Н*м 5,705.00

шт.Мотор-редуктора KingZO-220В 100 Н*м 7,850.00

шт.Мотор-редуктора KingZO-220В 120 Н*м 11,237.00

Мотор-редуктора   

шт.Ручний редуктор BS-104 IP55 (до 90 м) 1,750.00

Системи наддува плівки

шт.Перехід у сборі 60.00

шт.Перехід у сборі з клапаном 70.00

шт.Клапан 15.00

м. п.Шланг гофрированний 130.00

шт.Шланг гофрированний (бухта 10 м) 1,200.00

шт.Вентилятор в сборі (250 м.куб./год, 80 Вт) 2,950.00

шт.Вентилятор в сборі (460 м.куб./год, 80 Вт) 4,850.00

шт.Таймер в зборі 1,398.00

Плівка теплична

м. кв.Плівка Vatan (150 мкм UV+IR+AB+EVA+LD+AntiFog) 18.50

шт.Скотч Tesa для ремонта плівки (5 см х 33 м) 350.00

шт.Скотч Tesa для ремонта плівки (10 см х 33 м) 750.00

Комплектуючі для каркаса

шт.Лоток Zn (3 м) 2,000.00

м. п.Профіль притворний 65.60

шт.Поліуретановий герметик Penosil 250.00

шт.Ворота алюмінієві (2,0 х 2,5 м) 25,000.00
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