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Stan koszyka klienta na dzień: 10-12-2010

Zawartość koszyka: 6, Suma: 618,66 zł (netto)

754,77 zł (brutto)

Foto Produkt Cena

2 x Zaślepka soczewkowa II dla rury 42,4x2 mm Satyna
19,00 zł (netto)

 23,18 zł (brutto)

1 x Słupek 42,4 mm z 2 uchwytami szkła 40x50 mm, ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowania z lewej strony, podpora
pochwwytu przegubowa, Satyna

150,22 zł (netto)
 183,27 zł (brutto)
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http://www.eskatt.pl/zaslepka-soczewkowa-ii-dla-rury-424x2-mm-satyna-p-101.html
http://www.eskatt.pl/zaslepka-soczewkowa-ii-dla-rury-424x2-mm-satyna-p-101.html
http://www.eskatt.pl/slupek-424-mm-uchwytami-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowania-lewej-strony-podpora-pochwwytu-przegubowa-satyna-p-507.html
http://www.eskatt.pl/slupek-424-mm-uchwytami-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowania-lewej-strony-podpora-pochwwytu-przegubowa-satyna-p-507.html
http://www.eskatt.pl/slupek-424-mm-uchwytami-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowania-lewej-strony-podpora-pochwwytu-przegubowa-satyna-p-507.html
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1 x Słupek 42,4 mm z 2 uchwytami szkła 40x50 mm, ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowania z prawej strony, podpora
pochwwytu przegubowa, Satyna

150,22 zł (netto)
 183,27 zł (brutto)

1 x Słupek 42,4 mm z 4 uchwytami szkła 40x50 mm ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowanie pochwytu przegubowe,
Satyna

194,22 zł (netto)
 236,95 zł (brutto)

1 x Rura 42,4 x 2 mm ze stali nierdzewnej AISI 304, 3 mb, Satyna
105,00 zł (netto)

 128,10 zł (brutto)
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http://www.eskatt.pl/slupek-424-mm-uchwytami-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowania-prawej-strony-podpora-pochwwytu-przegubowa-satyna-p-508.html
http://www.eskatt.pl/slupek-424-mm-uchwytami-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowania-prawej-strony-podpora-pochwwytu-przegubowa-satyna-p-508.html
http://www.eskatt.pl/slupek-424-mm-uchwytami-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowania-prawej-strony-podpora-pochwwytu-przegubowa-satyna-p-508.html
http://www.eskatt.pl/slupek-424-mm-uchwytami-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowanie-pochwytu-przegubowe-satyna-p-329.html
http://www.eskatt.pl/slupek-424-mm-uchwytami-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowanie-pochwytu-przegubowe-satyna-p-329.html
http://www.eskatt.pl/slupek-424-mm-uchwytami-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowanie-pochwytu-przegubowe-satyna-p-329.html
http://www.eskatt.pl/rura-424-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mb-satyna-p-370.html
http://www.eskatt.pl/rura-424-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mb-satyna-p-370.html
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Produkt 1/5

Zaślepka soczewkowa II dla rury 42,4x2 mm Satyna 

Cena katalogowa: 14,27 zł

Cena produktu:
9,75 zł (netto)

 11,90 zł (brutto)

Cena promocyjna: 
9,50 zł (netto)

 11,59 zł (brutto)

Oszczędzasz:
2,20 zł (netto)

2,68 zł (brutto)

Zaślepka soczewkowa na rurę 42,4x2 mm Satyna

Wymiary (mm): 
ES-0202-424:

Mocowanie:
- wklejanie

Wykończenie:
- szlif

Gatunek stali:
- 304
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http://www.eskatt.pl/zaslepka-soczewkowa-ii-dla-rury-424x2-mm-satyna-p-101.html
http://www.eskatt.pl/zaslepka-soczewkowa-ii-dla-rury-424x2-mm-satyna-p-101.html
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Produkt 2/5

Słupek 42,4 mm z 2 uchwytami szkła 40x50 mm, ze stali
nierdzewnej AISI 304, mocowania z lewej strony, podpora

pochwwytu przegubowa, Satyna 

Cena katalogowa: 219,92 zł

Cena produktu:
150,22 zł (netto)

 183,27 zł (brutto)

Oszczędzasz:
30,04 zł (netto)

36,65 zł (brutto)

Słupek 42,4 mm z 2 uchwytami szkła 40x50 mm, ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowania z lewej strony, podpora pochwwytu przegubowa, Satyna

Wymiary (mm): 
ES-424-L2-4050-1:

- rura 42,4 mm
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http://www.eskatt.pl/slupek-424-mm-uchwytami-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowania-lewej-strony-podpora-pochwwytu-przegubowa-satyna-p-507.html
http://www.eskatt.pl/slupek-424-mm-uchwytami-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowania-lewej-strony-podpora-pochwwytu-przegubowa-satyna-p-507.html
http://www.eskatt.pl/slupek-424-mm-uchwytami-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowania-lewej-strony-podpora-pochwwytu-przegubowa-satyna-p-507.html
http://www.eskatt.pl/slupek-424-mm-uchwytami-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowania-lewej-strony-podpora-pochwwytu-przegubowa-satyna-p-507.html
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- szer. stopy montażowej 95 mm
- wysokość słupka 1060 mm
- regulowany kąt podpory pochwytu
- blaszka montażowa podpory 42,4 mm
- 2 uchwyty szkła 40x50 mm, zamontowane po lewej stronie
- uchwyty szkła rozmieszczone równomiernie na całej dł. słupka
- rozeta maskująca 95 mm

Mocowanie:
- do podłoża 3 punktowe 8 mm

Wykończenie:
- szlif

Gatunek stali:
- 304

UWAGI:

- zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze wzgledu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne na:
http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw nie zawiera elementów złącznych do podłoża balustrad ze względu na różnorodność montażu elementów. Elementy złączne dostępne na:
http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw nie zawiera klejów do połaczenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy klejów dostępne na: 
http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html.  Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw nie zawiera środków chemicznych do konserwacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne na:
http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html
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http:/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html
http:/elementy-zlaczne-c-3.html
http:/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html
http:/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html
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Produkt 3/5

Słupek 42,4 mm z 2 uchwytami szkła 40x50 mm, ze stali
nierdzewnej AISI 304, mocowania z prawej strony, podpora

pochwwytu przegubowa, Satyna 

Cena katalogowa: 219,92 zł

Cena produktu:
150,22 zł (netto)

 183,27 zł (brutto)

Oszczędzasz:
30,04 zł (netto)

36,65 zł (brutto)

Słupek 42,4 mm z 2 uchwytami szkła 40x50 mm, ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowania z prawej strony, podpora pochwwytu przegubowa, Satyna

Wymiary (mm): 
ES-424-P2-4050-1:

- rura 42,4 mm
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http://www.eskatt.pl/slupek-424-mm-uchwytami-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowania-prawej-strony-podpora-pochwwytu-przegubowa-satyna-p-508.html
http://www.eskatt.pl/slupek-424-mm-uchwytami-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowania-prawej-strony-podpora-pochwwytu-przegubowa-satyna-p-508.html
http://www.eskatt.pl/slupek-424-mm-uchwytami-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowania-prawej-strony-podpora-pochwwytu-przegubowa-satyna-p-508.html
http://www.eskatt.pl/slupek-424-mm-uchwytami-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowania-prawej-strony-podpora-pochwwytu-przegubowa-satyna-p-508.html
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- szer. stopy montażowej 95 mm
- wysokość słupka 1060 mm
- regulowany kąt podpory pochwytu
- blaszka montażowa podpory 42,4 mm
- 2 uchwyty szkła 40x50 mm, zamontowane po prawej stronie
- uchwyty szkła rozmieszczone równomiernie na całej dł. słupka
- rozeta maskująca 95 mm

Mocowanie:
- do podłoża 3 punktowe 8 mm

Wykończenie:
- szlif

Gatunek stali:
- 304

UWAGI:

- zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze wzgledu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne na:
http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw nie zawiera elementów złącznych do podłoża balustrad ze względu na różnorodność montażu elementów. Elementy złączne dostępne na:
http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw nie zawiera klejów do połaczenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy klejów dostępne na: 
http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html.  Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw nie zawiera środków chemicznych do konserwacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne na:
http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html
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http:/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html
http:/elementy-zlaczne-c-3.html
http:/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html
http:/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html
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Produkt 4/5

Słupek 42,4 mm z 4 uchwytami szkła 40x50 mm ze stali
nierdzewnej AISI 304, mocowanie pochwytu przegubowe,

Satyna 

Cena katalogowa: 284,33 zł

Cena produktu:
194,22 zł (netto)

 236,95 zł (brutto)

Oszczędzasz:
38,84 zł (netto)

47,38 zł (brutto)

Słupek 42,4 mm z 2 uchwytami szkła 40x50 mm ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowanie pochwytu przegubowe, Satyna

Wymiary (mm): 
ES-424-2-4050:

- rura 42,4 mm
- szer. stopy montażowej 1060 mm
- wysokość słupka 1000 mm
- regulowany kąt podpory pochwytu
- blaszka montażowa podpory 42,4 mm
- 4 uchwyty szkła 40x50 mm
- uchwyty do szkła rozmieszczone równomiernia na całej długości słupka
- rozeta maskująca

Mocowanie:
- do podłoża 3 punktowe 8 mm

Wykończenie:
- szlif

Gatunek stali:
- 304

UWAGI:

- zestaw nie zawiera prętów mocujących do podłoża ze wzgledu na różnorodny sposób montażu balustrad. Elementy montażowe dostępne na:
http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw nie zawiera elementów złącznych do podłoża balustrad ze względu na różnorodność montażu elementów. Elementy złączne dostępne na:
http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw nie zawiera klejów do połaczenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy klejów dostępne na: 
http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html.  Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw nie zawiera środków chemicznych do konserwacji stali nierdzewnej. Preparaty dostępne na:
http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html
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http://www.eskatt.pl/slupek-424-mm-uchwytami-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowanie-pochwytu-przegubowe-satyna-p-329.html
http://www.eskatt.pl/slupek-424-mm-uchwytami-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowanie-pochwytu-przegubowe-satyna-p-329.html
http://www.eskatt.pl/slupek-424-mm-uchwytami-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowanie-pochwytu-przegubowe-satyna-p-329.html
http://www.eskatt.pl/slupek-424-mm-uchwytami-szkla-40x50-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mocowanie-pochwytu-przegubowe-satyna-p-329.html
http:/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html
http:/elementy-zlaczne-c-3.html
http:/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html
http:/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html


Lista produktów: Sklep internetowy

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

 Sklep internetowy
Ulica Bocheńskiego 81 Kod Miejscowosc Telefon

akcesoria@eskat.com.pl
http://www.eskatt.pl

  

Produkt 5/5

Rura 42,4 x 2 mm ze stali nierdzewnej AISI 304, 3 mb, Satyna 

Cena katalogowa: 153,72 zł

Cena produktu:
105,00 zł (netto)

 128,10 zł (brutto)

Oszczędzasz:
21,00 zł (netto)

25,62 zł (brutto)

Rura 42,4 x 2  mm ze stali nierdzewnej AISI 304, 3 mb, Satyna

Wymiary (mm): 
ES-424-3000:

- rura 42,4
- gr. ścianki 2 mm
- dł. 3000 mm

Wykończenie:
- szlif

Gatunek stali:
- 304
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http://www.eskatt.pl/rura-424-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mb-satyna-p-370.html
http://www.eskatt.pl/rura-424-mm-ze-stali-nierdzewnej-aisi-304-mb-satyna-p-370.html

