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Připravili jsme pro Vás velké jarní snížení cen.

Velké slevy jsou zejména u:
přivazovacích řetězů třídy 8:
8
Jednodílný vel. 8-8, 3 m
Jednodílný vel. 10-8, 3 m

dříve 3090,- Kč
dříve 4090,- Kč

nyní 2320,-Kč
nyní 3033,-Kč

-25 %
-25 %

Vázacích řetězů tř.8
Jednopramenný oko-hák, 8-8, 5 m
Dvoupramenný oko-hák, 6-8, 5 m
Čtyřpramenný oko-hák, 10-8, 5 m

dříve 1620,- Kč
dříve 2324,- Kč
dříve 8444,- Kč

nyní 1374,-Kč
nyní 1942,-Kč
nyní 7254,-Kč

- 15 %
- 17 %
- 14 %

Další podstatné slevy jsou u komponentů tř. 8 – háků, řetězů, zkracovacích čelistí apod.
Zajímavé slevy jsou i u příslušenství k lanům,
lanům kde např. :
Třmeny HA2, 25 t
Lanové svorky EN15411-5-1
( d říve DIN 1142 ) – vel. 16

dříve 1350,- Kč

nyní 1166,-Kč

- 13 %

dříve 37,- Kč

nyní 29,-Kč

- 21 %

Samozřejmě, že stávající slevy zůstávají zachovány.
zachovány
Další slevy naleznete v našem internetovém obchodě ( w ww.vazakyww.vazaky-online.cz ) n ebo se zeptejte u našich obchodníků.

Stavební vrátky.
Naše firma má v nabídce i stavební vrátky.
vrátky V základní nabídce jsou stavební vrátky CAMAC pro nosnost od 150 kg
do 1000 kg.
kg Jedná se o kvalitní stavební vrátky,
vrátky ke kterým
dodáváme i různé příslušenství ( klemy na lešení, rozpěry,
konzoly, kladky apod. ) . Cenová hladina začíná od 15.700,Kč pro stavební vrátek 150 kg.
Vyžádejte si více informací.
Kontaktujte naše obchodní konzultanty !

Naše firma se zúčastní
veletrhu strojírenských technologií
FOR INDUSTRY 2010,
2010 s termínem konání
30.3. – 1.4.2010,
1.4.2010
v Pražském veletržním areálu Letňany.
Letňany
Najdete nás v hale 2, sektor B, číslo stánku 11.
11
Přijďte nás navštívit !
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S ohledem na stále složitou hospodářskou situaci chceme našim zákazníkům pomoci i snížením cen některých našich
produktů. Připravili jsme rovněž souhrnný materiál – Přehled sortimentu a výběr z ceníků,
ceníků který naleznete ke stažení na
adrese : http://www.vazaky-online.cz/downloads/informace.php ( download sekce v našem internetovém obchodě ) .

