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RAMY ALUMINIOWE

RAMA ALUMINIOWA HELSINKI

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
stalowy
srebrny szczotkowany
antracyt szczotkowany
KOLORY LAKIEROWANE
biały mat (RAL 9016)
czarny mat (RAL 9017)

Rama aluminiowa z oszkleniem oraz plecami z płyty MDF. Rama do powieszenia w poziomie i pionie.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
13 x 18 cm z podpórką
18 x 24 cm
20 x 30 cm
24 x 30 cm
28 x 35 cm
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 60 x 90 cm

SZKŁO FLOAT

SZKŁO
ANTYREFLEKS

AKRYL
(POLISTYREN)

AKRYL (POLISTYREN)
ANTYREFLEKS

POLIWĘGLAN

PLEKSI®
UV 100 mat

RAMY ALUMINIOWE

RAMA ALUMINIOWA STANDARD

5

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
srebrno-szary mat
złoty mat
brąz mat
antracyt mat
srebrny szczotkowany
antracyt szczotkowany
KOLORY LAKIEROWANE
biały mat (RAL 9016)
biały połysk (RAL 9016)
czerwony mat (RAL 3000)
czerwony połysk (RAL 3000)
niebieski mat (RAL 5010)
niebieski połysk (RAL 5005)
zielony połysk (RAL 6029)
czarny mat (RAL 9017)
czarny połysk (RAL 9017)

Rama aluminiowa z oszkleniem oraz plecami z płyty MDF. Rama do powieszenia w poziomie i pionie.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
13 x 18 cm z podpórką
18 x 24 cm
20 x 30 cm
24 x 30 cm
28 x 35 cm
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm

SZKŁO FLOAT

SZKŁO
ANTYREFLEKS

AKRYL
(POLISTYREN)

AKRYL (POLISTYREN)
ANTYREFLEKS

POLIWĘGLAN

PLEKSI®
UV 100 mat
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RAMY ALUMINIOWE

RAMA ALUMINIOWA MILANO

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
srebrny połysk
złoty mat
złoty połysk
brąz mat
KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9017)

Rama aluminiowa z oszkleniem oraz plecami z płyty MDF. Rama do powieszenia w poziomie i pionie.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
13 x 18 cm z podpórką
18 x 24 cm
20 x 30 cm
24 x 30 cm
28 x 35 cm
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm

SZKŁO FLOAT

SZKŁO
ANTYREFLEKS

AKRYL
(POLISTYREN)

AKRYL (POLISTYREN)
ANTYREFLEKS

POLIWĘGLAN

PLEKSI®
UV 100 mat

RAMY ALUMINIOWE

RAMA ALUMINIOWA VIENNA
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KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
srebrny połysk
złoty połysk
srebrny szczotkowany
srebrny mat krawędź boczna szcz. *
KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9017)

Rama aluminiowa z oszkleniem oraz plecami z płyty MDF. Rama do powieszenia w poziomie i pionie.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
13 x 18 cm z podpórką
18 x 24 cm
20 x 30 cm
24 x 30 cm
28 x 35 cm
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
* Do wyczerpania zapasów

SZKŁO FLOAT

SZKŁO
ANTYREFLEKS

AKRYL
(POLISTYREN)

AKRYL (POLISTYREN)
ANTYREFLEKS

POLIWĘGLAN

PLEKSI®
UV 100 mat

8

RAMY ALUMINIOWE

RAMA ALUMINIOWA RIGA

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
stalowy
srebrny szczotkowany
antracyt szczotkowany
KOLORY LAKIEROWANE
biały mat (RAL 9016)
czerwony mat (RAL 3000)
niebieski mat (RAL 5010)
czarny mat (RAL 9017)

Rama aluminiowa z oszkleniem oraz plecami z płyty MDF. Rama do powieszenia w poziomie i pionie.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
13 x 18 cm z podpórką
18 x 24 cm
20 x 30 cm
24 x 30 cm
28 x 35 cm
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
Powyżej 70 x 100 cm
maks. format 100 x 140 cm

SZKŁO FLOAT

SZKŁO
ANTYREFLEKS

AKRYL
(POLISTYREN)

AKRYL (POLISTYREN)
ANTYREFLEKS

POLIWĘGLAN

PLEKSI®
UV 100 mat

RAMY ALUMINIOWE

RAMA ALUMINIOWA TORONTO
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KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
srebrny połysk
stalowy
srebrny szczotkowany
srebrny metalik szcz. jodełka *
srebrno-szary szczotkowany
złoty szczotkowany
brąz szczotkowany
bordowy szczotkowany *
antracyt szczotkowany
czarny szczotkowany
KOLORY LAKIEROWANE
biały mat (RAL 9016)
czerwony mat (RAL 3000)
niebieski mat (RAL 5010)
czarny mat (RAL 9017)

Rama aluminiowa z oszkleniem oraz plecami z płyty MDF. Rama do powieszenia w poziomie i pionie.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
13 x 18 cm
18 x 24 cm
20 x 30 cm
24 x 30 cm
28 x 35 cm
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
Powyżej 70 x 100 cm
maks. format 100 x 140 cm
* Do wyczerpania zapasów

SZKŁO FLOAT

SZKŁO
ANTYREFLEKS

AKRYL
(POLISTYREN)

AKRYL (POLISTYREN)
ANTYREFLEKS

POLIWĘGLAN

PLEKSI®
UV 100 mat
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RAMY ALUMINIOWE

RAMA ALUMINIOWA IMAGO

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9017)

Rama aluminiowa z oszkleniem oraz plecami z płyty MDF. Rama do powieszenia w poziomie i pionie.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
13 x 18 cm
18 x 24 cm
20 x 30 cm
24 x 30 cm
28 x 35 cm
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
Powyżej 70 x 100 cm
maks. format 100 x 140 cm

SZKŁO FLOAT

SZKŁO
ANTYREFLEKS

AKRYL
(POLISTYREN)

AKRYL (POLISTYREN)
ANTYREFLEKS

POLIWĘGLAN

PLEKSI®
UV 100 mat

RAMY ALUMINIOWE

RAMA ALUMINIOWA CHICAGO
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KOLORY ANODOWANE
stalowy
srebrny szczotkowany

Rama aluminiowa z oszkleniem oraz plecami z płyty MDF. Rama do powieszenia w poziomie i pionie.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
13 x 18 cm
18 x 24 cm
20 x 30 cm
24 x 30 cm
28 x 35 cm
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
Powyżej 70 x 100 cm
maks. format 100 x 140 cm

SZKŁO FLOAT

SZKŁO
ANTYREFLEKS

AKRYL
(POLISTYREN)

AKRYL (POLISTYREN)
ANTYREFLEKS

POLIWĘGLAN

PLEKSI®
UV 100 mat
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RAMY ALUMINIOWE

RAMA ALUMINIOWA NEW YORK

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
srebrny szczotkowany
KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9017)

Rama aluminiowa z oszkleniem oraz plecami z płyty MDF. Rama do powieszenia w poziomie i pionie.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
13 x 18 cm
18 x 24 cm
20 x 30 cm
24 x 30 cm
28 x 35 cm
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
Powyżej 70 x 100 cm
maks. format 100 x 140 cm

SZKŁO FLOAT

SZKŁO
ANTYREFLEKS

AKRYL
(POLISTYREN)

AKRYL (POLISTYREN)
ANTYREFLEKS

POLIWĘGLAN

PLEKSI®
UV 100 mat

RAMY ALUMINIOWE

RAMA ALUMINIOWA BERLIN

13

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
stalowy
srebrny szczotkowany
srebrno-szary szczotkowany
szampan szczotkowany
złoty szczotkowany
brąz szczotkowany
antracyt szczotkowany
czarny szczotkowany

Rama aluminiowa z oszkleniem oraz plecami z płyty MDF. Rama do powieszenia w poziomie i pionie.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
13 x 18 cm
18 x 24 cm
20 x 30 cm
24 x 30 cm
28 x 35 cm
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
Powyżej 70 x 100 cm
maks. format 100 x 140 cm

SZKŁO FLOAT

SZKŁO
ANTYREFLEKS

AKRYL
(POLISTYREN)

AKRYL (POLISTYREN)
ANTYREFLEKS

POLIWĘGLAN

PLEKSI®
UV 100 mat
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RAMY ALUMINIOWE

RAMA ALUMINIOWA MONTANA

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
srebrny połysk
złoty mat
KOLORY LAKIEROWANE
biały mat (RAL 9016)
czarny mat (RAL 9017)
czarny połysk (RAL 9017) *

Rama aluminiowa z oszkleniem oraz plecami z płyty MDF. Rama do powieszenia w poziomie i pionie.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
13 x 18 cm
18 x 24 cm
20 x 30 cm
24 x 30 cm
28 x 35 cm
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
Powyżej 70 x 100 cm
maks. format 100 x 140 cm
* Do wyczerpania zapasów

SZKŁO FLOAT

SZKŁO
ANTYREFLEKS

AKRYL
(POLISTYREN)

AKRYL (POLISTYREN)
ANTYREFLEKS

POLIWĘGLAN

PLEKSI®
UV 100 mat

RAMY ALUMINIOWE

RAMA ALUMINIOWA STRATUS
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KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
srebrny połysk
czarny połysk *

Rama aluminiowa z oszkleniem oraz plecami z płyty MDF. Rama do powieszenia w poziomie i pionie.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
13 x 18 cm
18 x 24 cm
20 x 30 cm
24 x 30 cm
28 x 35 cm
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
Powyżej 70 x 100 cm
maks. format 100 x 140 cm
* Do wyczerpania zapasów

SZKŁO FLOAT

SZKŁO
ANTYREFLEKS

AKRYL
(POLISTYREN)

AKRYL (POLISTYREN)
ANTYREFLEKS

POLIWĘGLAN

PLEKSI®
UV 100 mat
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RAMY ALUMINIOWE

RAMA ALUMINIOWA MEGA

KOLORY ANODOWANE
srebrny szczotkowany
czarny szczotkowany

Rama aluminiowa z oszkleniem oraz plecami z płyty MDF. Rama do powieszenia w poziomie i pionie.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
13 x 18 cm
18 x 24 cm
20 x 30 cm
24 x 30 cm
28 x 35 cm
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
Powyżej 70 x 100 cm
maks. format 100 x 140 cm

SZKŁO FLOAT

SZKŁO
ANTYREFLEKS

AKRYL
(POLISTYREN)

AKRYL (POLISTYREN)
ANTYREFLEKS

POLIWĘGLAN

PLEKSI®
UV 100 mat

RAMKI DO ZDJĘĆ

RAMKA DO ZDJĘĆ VEGAS
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KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9017)

Aluminiowa ramka do zdjęć Vegas w formatach: 13 x18 cm, 18 x 24 cm, 20 x 30 cm, A5 oraz A4 zarówno z podpórką jak i bez podpórki.
Większe formaty oraz docięcia na wymiar do maks. 40 x 60 cm produkowane są bez podpórki.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A5 (15 x 21 cm) z podpórką
A4 (21 x 29,7 cm)
A4 (21 x 29,7 cm) z podpórką
A3 (29,7 x 42 cm)
13 x 18 cm
13 x 18 cm z podpórką
18 x 24 cm
18 x 24 cm z podpórką
20 x 30 cm
20 x 30 cm z podpórką
24 x 30 cm
28 x 35 cm
30 x 40 cm
30 x 45 cm
40 x 60 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 40 x 60 cm

SZKŁO FLOAT

SZKŁO
ANTYREFLEKS

AKRYL
(POLISTYREN)

AKRYL (POLISTYREN)
ANTYREFLEKS

POLIWĘGLAN

PLEKSI®
UV 100 mat
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RAMY NA KOSZULKI

RAMA NA KOSZULKI DISTANCE

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
biały mat (RAL 9016)
czerwony mat (RAL 3000)
niebieski mat (RAL 5010)
czarny mat (RAL 9017)

Rama na koszulki z wbudowanym dystansem między oszkleniem a plecami z płyty piankowej. W komplecie 10 szpilek.

FORMAT OBRAZU

A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
50 x 70 cm
70 x 70 cm
70 x 100 cm
84 x 84 cm
100 x 100 cm
100 x 140 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
Powyżej 70 x 100 cm
maks. format 100 x 140 cm
AKCESORIA

Szpilki białe, 10 szt. opak.
Szpilki czarne, 10 szt. opak.

SZKŁO FLOAT

2 mm AKRYL (POLISTYREN)

RAMY NA KOSZULKI

RAMA NA KOSZULKI DISTANCE MAGNETIC
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KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
biały mat (RAL 9016)
czerwony mat (RAL 3000)
niebieski mat (RAL 5010)
czarny mat (RAL 9017)

Rama na koszulki z wbudowanym dystansem między oszkleniem a białymi plecami stalowymi. W komplecie 10 magnesów.

FORMAT OBRAZU

A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
50 x 70 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
AKCESORIA

Magnesy białe, 10 szt. opak.

SZKŁO FLOAT

2 mm AKRYL (POLISTYREN)
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RAMY NA KOSZULKI

RAMA NA KOSZULKI CLIP DISTANCE

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9017)

Rama na koszulki z funkcją szybkiej wymiany zawartości, z wbudowanym dystansem, oszkleniem, płytą piankową oraz plecami z płyty MDF.
W komplecie 10 szpilek.
Zawartość można wymienić od tyłu, bez konieczności rozkręcania profili.

FORMAT OBRAZU

A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
50 x 70 cm
70 x 70 cm
70 x 100 cm
84 x 84 cm
100 x 100 cm
100 x 140 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
Powyżej 70 x 100 cm
maks. format 100 x 140 cm
AKCESORIA

Szpilki białe, 10 szt. opak.
Szpilki czarne, 10 szt. opak.

SZKŁO FLOAT

2 mm AKRYL (POLISTYREN)

RAMY NA KOSZULKI

RAMA NA KOSZULKI CLIP DISTANCE MAGNETIC
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KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9017)

Rama na koszulki z funkcją szybkiej wymiany zawartości, z wbudowanym dystansem, oszkleniem oraz plecami z białej płyty stalowej i MDF.
W komplecie 10 szpilek.
Zawartość można wymienić od tyłu, bez konieczności rozkręcania profili.

FORMAT OBRAZU

A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
50 x 70 cm
70 x 70 cm
70 x 100 cm
84 x 84 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
AKCESORIA

Magnesy białe, 10 szt. opak.

SZKŁO FLOAT

2 mm AKRYL (POLISTYREN)
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RAMY DO EKSPONATÓW

RAMA DO EKSPONATÓW SMALL DISTANCE

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
biały mat (RAL 9016)
czarny mat (RAL 9017)

Rama o wąskim profilu do oprawy eksponatów, z wbudowanym dystansem, oszkleniem oraz plecami z płyty piankowej. W komplecie 10 szpilek.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
18 x 24 cm
20 x 30 cm
24 x 30 cm
28 x 35 cm
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 70 cm
70 x 100 cm
84 x 84 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
AKCESORIA

Szpilki białe, 10 szt. opak.
Szpilki czarne, 10 szt. opak.

SZKŁO FLOAT

2 mm AKRYL (POLISTYREN)

RAMY DO EKSPONATÓW

RAMA DO EKSPONATÓW SMALL DISTANCE MAGNETIC
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KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
biały mat (RAL 9016)
czarny mat (RAL 9017)

Rama o wąskim profilu do oprawy eksponatów, z wbudowanym dystansem, oszkleniem oraz plecami z białej płyty stalowej.
W komplecie 10 magnesów.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
18 x 24 cm
20 x 30 cm
24 x 30 cm
28 x 35 cm
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 70 cm
70 x 100 cm
84 x 84 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
AKCESORIA

Magnesy białe, 10 szt. opak.

SZKŁO FLOAT

2 mm AKRYL (POLISTYREN)
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RAMY DO EKSPONATÓW

RAMA DO EKSPONATÓW DEEP DISTANCE II

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9017)

Głęboka rama do eksponatów, idealna do oprawy przedmiotów o grubości do 25 mm.
Z oszkleniem oraz plecami z płyty piankowej. W komplecie 10 szpilek.

FORMAT OBRAZU

A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
50 x 70 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 100 x 140 cm
AKCESORIA

Szpilki białe, 10 szt. opak.
Szpilki czarne, 10 szt. opak.

SZKŁO FLOAT

2 mm AKRYL (POLISTYREN)

RAMY DO EKSPONATÓW

RAMA DO EKSPONATÓW DEEP DISTANCE II MAGNETIC
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KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9017)

Głęboka rama do eksponatów, idealna do oprawy przedmiotów o grubości do 25 mm.
Z oszkleniem oraz plecami z białej płyty stalowej. W komplecie 10 magnesów.

FORMAT OBRAZU

A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
50 x 70 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
AKCESORIA

Magnesy białe, 10 szt. opak.

SZKŁO FLOAT

2 mm AKRYL (POLISTYREN)
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TABLICE

TABLICA PINNGUIN

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9017)

Rama aluminiowa w wersjach do wyboru: z płytą korkową, płytą piankową lub płytą stalową. W komplecie 10 pinezek lub magnesów.

FORMAT OBRAZU

A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
100 x 140 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
Powyżej 70 x 100 cm
maks. format 100 x 140 cm
AKCESORIA

Pinezki, czarne lub białe, 10 szt. opak.
Magnesy białe, 10 szt. opak.

PŁYTA KORKOWA

FOAMBOARD BIAŁY

PŁYTA MAGNETYCZNA

RAMY ALUMINIOWE Z FOAMBOARD

RAMA ALUMINIOWA Z FOAMBOARD
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KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9017)

Rama aluminiowa w wersjach do wyboru: z białą, czarną lub samoklejącą płytą piankową o grubości 5 mm.

FORMAT OBRAZU

A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
100 x 140 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 100 x 140 cm

FOAMBOARD BIAŁY

FOAMBOARD CZARNY

FOAMBOARD SAMOKLEJĄCY
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RAMY OGNIOODPORNE

RAMA OGNIOODPORNA FIRESTOP 23

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
srebrny szczotkowany

Rama aluminiowa o konstrukcji typu „sideload“ oraz klasie odporności ogniowej A1 zgodna z EN13501-1 „niepalna“.
Z oszkleniem i plecami stalowymi. Przy wymianie zawartości profile ramy muszą zostać rozkręcone.
Certyfikat nie jest wymagany, gdyż części składowe są niepalne.

FORMAT OBRAZU

A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm

SZKŁO FLOAT

SZKŁO ANTYREFLEKS

RAMY OGNIOODPORNE

RAMA OGNIOODPORNA FIREBRAKE 23
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KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
srebrny szczotkowany

Rama aluminiowa o konstrukcji typu „sideload“ oraz klasie odporności ogniowej B1 (B-s1,d0) zgodna z EN13501-1 „trudnopalna“.
Z poliwęglanem i plecami stalowymi. Przy wymianie zawartości profile ramy muszą zostać rozkręcone.
Certyfikat dostępny na zapytanie.

FORMAT OBRAZU

A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm

2 mm POLIWĘGLAN
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PROFILE ALUMINIOWE I LISTWY NA WYMIAR

PROFIL 6

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9017)

Profil aluminiowy docięty pod kątem lub w sztangach na metry.
Zestawy montażowe, oszklenie oraz plecy należy zamówić osobno.

Profile w mb, długość ok. 4 m, cena za listwę
Docięcie na wymiar, cena za mb obwodu
AKCESORIA

Poly-Pak Nr 1 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki, 2 zawieszki, 8 sprężyn dociskowych)
Poly-Pak Nr 2 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki)
FramePak 100
(400 winkli na śrubę, 400 podkładek, 200 zawieszek, 800 sprężyn dociskowych)
Sprężyny dociskowe, 10 szt. opak.
Zawieszka na śrubę, 1 szt.
Hak na duże obciążenia, 1 szt.
Drut do obrazów, ok. 1 mm grubości, na rolce, 100 m
Zestaw zabezpieczenia przed kradzieżą do ram z kanałem śrubowym
Klucz do zestawu zabezpieczającego przed kradzieżą

PROFILE ALUMINIOWE I LISTWY NA WYMIAR

PROFIL 6D

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
biały mat (RAL 9016)
czarny mat (RAL 9017)

Profil ramy do eksponatów z wbudowanym dystansem, docięty pod kątem lub w sztangach na metry.
Zestawy montażowe, oszklenie oraz plecy należy zamówić osobno.

Profile w mb, długość ok. 4 m, cena za listwę
Docięcie na wymiar, cena za mb obwodu
AKCESORIA

Poly-Pak Nr 2 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki)
Zawieszka na śrubę, 1 szt.
Hak na duże obciążenia, 1 szt.
Drut do obrazów, ok. 1 mm grubości, na rolce, 100 m
Zestaw zabezpieczenia przed kradzieżą do ram z kanałem śrubowym
Klucz do zestawu zabezpieczającego przed kradzieżą
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PROFILE ALUMINIOWE I LISTWY NA WYMIAR

PROFIL 7

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
biały mat (RAL 9016)
biały połysk (RAL 9016)
czerwony połysk (RAL 3000) *
niebieski połysk (RAL 5005) *
zielony połysk (RAL 6029) *
czarny mat (RAL 9017)

Profil aluminiowy docięty pod kątem lub w sztangach na metry.
Zestawy montażowe, oszklenie oraz plecy należy zamówić osobno.

Profile w mb, długość ok. 4 m, cena za listwę
Docięcie na wymiar, cena za mb obwodu
AKCESORIA

Poly-Pak Nr 1 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki, 2 zawieszki, 8 sprężyn dociskowych)
Poly-Pak Nr 2 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki)
FramePak 100
(400 winkli na śrubę, 400 podkładek, 200 zawieszek, 800 sprężyn dociskowych)
Sprężyny dociskowe, 10 szt. opak.
Zawieszka na śrubę, 1 szt.
Hak na duże obciążenia, 1 szt.
Drut do obrazów, ok. 1 mm grubości, na rolce, 100 m
Zestaw zabezpieczenia przed kradzieżą do ram z kanałem śrubowym
Klucz do zestawu zabezpieczającego przed kradzieżą
* Do wyczerpania zapasów

PROFILE ALUMINIOWE I LISTWY NA WYMIAR

PROFIL 8

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9017)

Profil aluminiowy docięty pod kątem lub w sztangach na metry.
Zestawy montażowe, oszklenie oraz plecy należy zamówić osobno.

Profile w mb, długość ok. 4 m, cena za listwę
Docięcie na wymiar, cena za mb obwodu
AKCESORIA

Poly-Pak Nr 2 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki)
Zawieszka na śrubę, 1 szt.
Hak na duże obciążenia, 1 szt.
Drut do obrazów, ok. 1 mm grubości, na rolce, 100 m
Zestaw zabezpieczenia przed kradzieżą do ram z kanałem śrubowym
Klucz do zestawu zabezpieczającego przed kradzieżą
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PROFILE ALUMINIOWE I LISTWY NA WYMIAR

PROFIL 10

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
srebrny szczotkowany *
srebrno-szary mat
złoty mat
brąz mat
KOLORY LAKIEROWANE
biały mat (RAL 9016)
biały połysk (RAL 9016)
czarny mat (RAL 9017)
czarny połysk (RAL 9017)

Profil aluminiowy docięty pod kątem lub w sztangach na metry.
Zestawy montażowe, oszklenie oraz plecy należy zamówić osobno.

Profile w mb, długość ok. 4 m, cena za listwę
Docięcie na wymiar, cena za mb obwodu
AKCESORIA

Poly-Pak Nr 1 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki, 2 zawieszki, 8 sprężyn dociskowych)
Poly-Pak Nr 2 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki)
FramePak 100
(400 winkli na śrubę, 400 podkładek, 200 zawieszek, 800 sprężyn dociskowych)
Sprężyny dociskowe, 10 szt. opak.
Zawieszka na śrubę, 1 szt.
Hak na duże obciążenia, 1 szt.
Drut do obrazów, ok. 1 mm grubości, na rolce, 100 m
Zestaw zabezpieczenia przed kradzieżą do ram z kanałem śrubowym
Klucz do zestawu zabezpieczającego przed kradzieżą
* Do wyczerpania zapasów

PROFILE ALUMINIOWE I LISTWY NA WYMIAR

PROFIL 11

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
srebrny szczotkowany
KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9017)

Profil aluminiowy docięty pod kątem lub w sztangach na metry.
Zestawy montażowe, oszklenie oraz plecy należy zamówić osobno.

Profile w mb, długość ok. 4 m, cena za listwę
Docięcie na wymiar, cena za mb obwodu
AKCESORIA

Poly-Pak Nr 1 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki, 2 zawieszki, 8 sprężyn dociskowych)
Poly-Pak Nr 2 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki)
FramePak 100
(400 winkli na śrubę, 400 podkładek, 200 zawieszek, 800 sprężyn dociskowych)
Sprężyny dociskowe, 10 szt. opak.
Zawieszka na śrubę, 1 szt.
Hak na duże obciążenia, 1 szt.
Drut do obrazów, ok. 1 mm grubości, na rolce, 100 m
Zestaw zabezpieczenia przed kradzieżą do ram z kanałem śrubowym
Klucz do zestawu zabezpieczającego przed kradzieżą
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PROFILE ALUMINIOWE I LISTWY NA WYMIAR

PROFIL 14

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9017)

Profil aluminiowy docięty pod kątem lub w sztangach na metry.
Zestawy montażowe, oszklenie oraz plecy należy zamówić osobno.

Profile w mb, długość ok. 4 m, cena za listwę
Docięcie na wymiar, cena za mb obwodu
AKCESORIA

Poly-Pak Nr 1 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki, 2 zawieszki, 8 sprężyn dociskowych)
Poly-Pak Nr 2 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki)
FramePak 100
(400 winkli na śrubę, 400 podkładek, 200 zawieszek, 800 sprężyn dociskowych)
Sprężyny dociskowe, 10 szt. opak.
Zawieszka na śrubę, 1 szt.
Hak na duże obciążenia, 1 szt.
Drut do obrazów, ok. 1 mm grubości, na rolce, 100 m
Zestaw zabezpieczenia przed kradzieżą do ram z kanałem śrubowym
Klucz do zestawu zabezpieczającego przed kradzieżą

PROFILE ALUMINIOWE I LISTWY NA WYMIAR

PROFIL 16

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
biały mat (RAL 9016)
czerwony mat (RAL 3000)
niebieski mat (RAL 5010)
czarny mat (RAL 9017)

Profil ramy na koszulki z wbudowanym dystansem, docięty pod kątem lub w sztangach na metry.
Zestawy montażowe, oszklenie oraz plecy należy zamówić osobno.

Profile w mb, długość ok. 4 m, cena za listwę
Docięcie na wymiar, cena za mb obwodu
AKCESORIA

Poly-Pak Nr 2 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki)
Zawieszka na śrubę, 1 szt.
Hak na duże obciążenia, 1 szt.
Drut do obrazów, ok. 1 mm grubości, na rolce, 100 m
Zestaw zabezpieczenia przed kradzieżą do ram z kanałem śrubowym
Klucz do zestawu zabezpieczającego przed kradzieżą
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PROFILE ALUMINIOWE I LISTWY NA WYMIAR

PROFIL 18

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
biały mat (RAL 9010)
biały połysk (RAL 9016)
czarny mat (RAL 9017)

Profil aluminiowy docięty pod kątem lub w sztangach na metry.
Zestawy montażowe, oszklenie oraz plecy należy zamówić osobno.

Profile w mb, długość ok. 4 m, cena za listwę
Docięcie na wymiar, cena za mb obwodu
AKCESORIA

Poly-Pak Nr 1 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki, 2 zawieszki, 8 sprężyn dociskowych)
Poly-Pak Nr 2 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki)
FramePak 100
(400 winkli na śrubę, 400 podkładek, 200 zawieszek, 800 sprężyn dociskowych)
Sprężyny dociskowe, 10 szt. opak.
Zawieszka na śrubę, 1 szt.
Hak na duże obciążenia, 1 szt.
Drut do obrazów, ok. 1 mm grubości, na rolce, 100 m
Zestaw zabezpieczenia przed kradzieżą do ram z kanałem śrubowym
Klucz do zestawu zabezpieczającego przed kradzieżą

PROFILE ALUMINIOWE I LISTWY NA WYMIAR

PROFIL 20

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9017)

Profil ramy do eksponatów z wbudowanym dystansem, docięty pod kątem lub w sztangach na metry.
Zestawy montażowe, oszklenie oraz plecy należy zamówić osobno.

Profile w mb, długość ok. 4 m, cena za listwę
Docięcie na wymiar, cena za mb obwodu
AKCESORIA

Poly-Pak Nr 2 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki)
Zawieszka na śrubę, 1 szt.
Hak na duże obciążenia, 1 szt.
Drut do obrazów, ok. 1 mm grubości, na rolce, 100 m
Zestaw zabezpieczenia przed kradzieżą do ram z kanałem śrubowym
Klucz do zestawu zabezpieczającego przed kradzieżą
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PROFILE ALUMINIOWE I LISTWY NA WYMIAR

PROFIL 23

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
srebrny szczotkowany
KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9017)

Profil aluminiowy docięty pod kątem lub w sztangach na metry.
Zestawy montażowe, oszklenie oraz plecy należy zamówić osobno.

Profile w mb, długość ok. 4 m, cena za listwę
Docięcie na wymiar, cena za mb obwodu
AKCESORIA

Poly-Pak Nr 1 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki, 2 zawieszki, 8 sprężyn dociskowych)
Poly-Pak Nr 2 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki)
FramePak 100
(400 winkli na śrubę, 400 podkładek, 200 zawieszek, 800 sprężyn dociskowych)
Sprężyny dociskowe, 10 szt. opak.
Zawieszka na śrubę, 1 szt.
Hak na duże obciążenia, 1 szt.
Drut do obrazów, ok. 1 mm grubości, na rolce, 100 m
Zestaw zabezpieczenia przed kradzieżą do ram z kanałem śrubowym
Klucz do zestawu zabezpieczającego przed kradzieżą

PROFILE ALUMINIOWE I LISTWY NA WYMIAR

PROFIL 24
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KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9017)

Profil ramy do eksponatów z możliwością szybkiej wymiany zawartości, z wbudowanym dystansem, docięty pod kątem lub w sztangach na metry.
Zestawy montażowe, oszklenie oraz plecy należy zamówić osobno.

Profile w mb, długość ok. 5 m, cena za listwę
Docięcie na wymiar, cena za mb obwodu
AKCESORIA

Poly-Pak Nr 2 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki)
Klipsy-V, 10 szt. opak.
Zawieszka na śrubę, 1 szt.
Hak na duże obciążenia, 1 szt.
Drut do obrazów, ok. 1 mm grubości, na rolce, 100 m
Zestaw zabezpieczenia przed kradzieżą do ram z kanałem śrubowym
Klucz do zestawu zabezpieczającego przed kradzieżą
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PROFILE ALUMINIOWE I LISTWY NA WYMIAR

PROFIL 25

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9017)

Profil aluminiowy docięty pod kątem lub w sztangach na metry.
Zestawy montażowe, oszklenie oraz plecy należy zamówić osobno.

Profile w mb, długość ok. 4 m, cena za listwę
Docięcie na wymiar, cena za mb obwodu
AKCESORIA

Poly-Pak Nr 1 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki, 2 zawieszki, 8 sprężyn dociskowych)
Poly-Pak Nr 2 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki)
FramePak 100
(400 winkli na śrubę, 400 podkładek, 200 zawieszek, 800 sprężyn dociskowych)
Sprężyny dociskowe, 10 szt. opak.
Zawieszka na śrubę, 1 szt.
Hak na duże obciążenia, 1 szt.
Drut do obrazów, ok. 1 mm grubości, na rolce, 100 m
Zestaw zabezpieczenia przed kradzieżą do ram z kanałem śrubowym
Klucz do zestawu zabezpieczającego przed kradzieżą

PROFILE ALUMINIOWE I LISTWY NA WYMIAR

PROFIL 34

Profil aluminiowy docięty pod kątem lub w sztangach na metry.
Zestawy montażowe, oszklenie oraz plecy należy zamówić osobno.

Profile w mb, długość ok. 4 m, cena za listwę
Docięcie na wymiar, cena za mb obwodu
AKCESORIA

Poly-Pak Nr 1 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki, 2 zawieszki, 8 sprężyn dociskowych)
Poly-Pak Nr 2 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki)
FramePak 100
(400 winkli na śrubę, 400 podkładek, 200 zawieszek, 800 sprężyn dociskowych)
Sprężyny dociskowe, 10 szt. opak.
Zawieszka na śrubę, 1 szt.
Hak na duże obciążenia, 1 szt.
Drut do obrazów, ok. 1 mm grubości, na rolce, 100 m
Zestaw zabezpieczenia przed kradzieżą do ram z kanałem śrubowym
Klucz do zestawu zabezpieczającego przed kradzieżą

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
srebrny szczotkowany
czarny szczotkowany
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PROFILE ALUMINIOWE I LISTWY NA WYMIAR

PROFIL 9S

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9017)

Profil ramowy, ze szczeliną 5 mm wokół oprawianego obrazu, docięty pod kątem lub w sztangach na metry.
Zestawy montażowe, oszklenie oraz plecy należy zamówić osobno.

Profile w mb, długość ok. 4 m, cena za listwę
Docięcie na wymiar, cena za mb obwodu
AKCESORIA

Poly-Pak Nr 2 zestaw montażowy
(4 winkle na śrubę, 4 podkładki)
Zawieszka na śrubę, 1 szt.
Hak na duże obciążenia, 1 szt.
Drut do obrazów, ok. 1 mm grubości, na rolce, 100 m
Zestaw zabezpieczenia przed kradzieżą do ram z kanałem śrubowym
Klucz do zestawu zabezpieczającego przed kradzieżą

PŁYTY PIANKOWE
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PŁYTA PIANKOWA (FOAMBOARD)

Płyta piankowa w kolorze białym, czarnym lub białym z warstwą samoklejącą, o grubości 5 mm.

FORMAT OBRAZU

A4 (21 x 29,7 cm), 10 szt. opak.
A3 (29,7 x 42 cm), 10 szt. opak.
A2 (42 x 59,4 cm), 10 szt. opak.
A1 (59,4 x 84 cm), 10 szt. opak.
A0 (84 x 118,9 cm), 10 szt. opak.
50 x 70 cm, 10 szt. opak.
70 x 70 cm, 10 szt. opak.
70 x 100 cm, 10 szt. opak.
84 x 84 cm, 10 szt. opak.
100 x 100 cm, 10 szt. opak.
100 x 140 cm, 10 szt. opak.
AKCESORIA

Zawieszki, 10 szt. opak.
Zawieszki, 100 szt. opak.

BIAŁY

CZARNY

BIAŁY SAMOKLEJĄCY
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PASSE-PARTOUT

WHITE CORE PASSE-PARTOUT
KOLORY
biały
biały struktura
kość słoniowa
woskowy
kremowy
biały antyk
brzoskwiniowy
jasny szary
beżowy *
piaskowy *
gołębia szarość
srebrny
szary
popielaty
złota jesień
miedziany
wiśniowy
brunatny
ciemny brąz
niebiesko-szary
ciemny niebieski
granatowy
miętowy
jaśminowy *
szara zieleń
ciemna zieleń
czarny

Passe-partout White Core z rdzeniem koloru białego oraz ukośnym otworem według wymiarów Państwa obrazu, o grubości ok. 1,5 mm.

WHITE CORE PASSE-PARTOUT Z JEDNYM OTWOREM

Format zewn. passe-partout,
otwór wewn. według Państwa specyfikacji
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 80 x 120 cm
Powyżej 80 x 120 cm do 100 x 140 cm
dostępne w kolorach: biały, kość słoniowa, czarny
Passe-partout z wieloma otworami
2 otwory
3 otwory
każdy dodatkowy otwór
* Do wyczerpania zapasów

PASSE-PARTOUT
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WHITE CORE PASSE-PARTOUTBEZ OTWORU
KOLORY
biały
biały struktura
kość słoniowa
woskowy
kremowy
biały antyk
brzoskwiniowy
jasny szary
beżowy *
piaskowy *
gołębia szarość
srebrny
szary
popielaty
złota jesień
miedziany
wiśniowy
brunatny
ciemny brąz
niebiesko-szary
ciemny niebieski
granatowy
miętowy
jaśminowy *
szara zieleń
ciemna zieleń
czarny

Passe-partout White Core z rdzeniem koloru białego bez otworu, docięte do formatu zewnętrznego lub w całych arkuszach, o grubości ok. 1,5 mm.

WHITE CORE PASSE-PARTOUT BEZ OTWORU

Format zewn. passe-partout
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 80 x 120 cm
Powyżej 80 x 120 cm do 100 x 140 cm
dostępne w kolorach: biały, kość słoniowa, czarny
Formaty magazynowe:
ok. 80 x 120 cm
ok. 100 x 140 cm
dostępne w kolorach: biały, kość słoniowa, czarny
* Do wyczerpania zapasów
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PASSE-PARTOUT

BLACK CORE PASSE-PARTOUT
KOLORY
kość słoniowa
sahara
zboże
srebrno-szary
granit
zmierzch
antracyt metalik
krucza czerń
karmazynowy
niebieski biscaya

Passe-partout Black Core z rdzeniem koloru czarnego oraz ukośnym otworem według wymiarów Państwa obrazu, o grubości ok. 1,5 mm.

BLACK CORE PASSE-PARTOUT Z JEDNYM OTWOREM

Format zewn. passe-partout,
otwór wewn. według Państwa specyfikacji
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 80 x 100 cm
Passe-partout z wieloma otworami
2 otwory
3 otwory
każdy dodatkowy otwór

PASSE-PARTOUT
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BLACK CORE PASSE-PARTOUTBEZ OTWORU
KOLORY
kość słoniowa
sahara
zboże
srebrno-szary
granit
zmierzch
antracyt metalik
krucza czerń
karmazynowy
niebieski biscaya

Passe-partout Black Core z rdzeniem koloru czarnego bez otworu, docięte do formatu zewnętrznego lub w całych arkuszach, o grubości ok. 1,5 mm.

BLACK CORE PASSE-PARTOUT BEZ OTWORU

Format zewn. passe-partout
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 80 x 100 cm
Format magazynowy:
ok. 80 x 100 cm
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PASSE-PARTOUT

PASSE-PARTOUT ARTKEEPER®
KOLORY
biały
kość słoniowa
czarny

Passe-partout Artkeeper® o właściwościach konserwacyjnych, z ukośnym otworem według wymiarów Państwa obrazu, o grubości ok. 1,5 mm.

ARTKEEPER® PASSE-PARTOUT Z JEDNYM OTWOREM

Format zewn. passe-partout,
otwór wewn. według Państwa specyfikacji
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 90 x 120 cm
Passe-partout z wieloma otworami
2 otwory
3 otwory
każdy dodatkowy otwór

PASSE-PARTOUT

PASSE-PARTOUT ARTKEEPER® BEZ OTWORU
KOLORY
biały
kość słoniowa
czarny

Passe-partout Artkeeper® o właściwościach konserwacyjnych, bez otworu, docięte do formatu zewnętrznego lub w całych arkuszach,
o grubości ok. 1,5 mm.

ARTKEEPER® PASSE-PARTOUT BEZ OTWORU

Format zewn. passe-partout
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
40 x 60 cm
50 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 90 x 120 cm
Formaty magazynowe:
ok. 80 x 100 cm
ok. 90 x 120 cm
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RAMY ZATRZASKOWE

RAMA ZATRZASKOWA SLIMLINE

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Narożniki proste

Rama zatrzaskowa z folią antyrefleksyjną i plecami z szarej twardej płyty polistyren.
W komplecie śruby i kołki do montażu.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm

RAMY ZATRZASKOWE

RAMA ZATRZASKOWA ECONOMY

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Narożniki proste

Rama zatrzaskowa z folią antyrefleksyjną i plecami z białej płyty piankowej.
W komplecie śruby i kołki do montażu.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
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RAMY ZATRZASKOWE

RAMA ZATRZASKOWA CANTANA

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Narożniki proste

Rama zatrzaskowa z folią antyrefleksyjną i plecami z szarej twardej płyty polistyren.
W komplecie śruby i kołki do montażu.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm

RAMY ZATRZASKOWE

RAMA ZATRZASKOWA SILVERLINE

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Narożniki proste lub owalne

Rama zatrzaskowa z folią antyrefleksyjną i plecami z szarej twardej płyty polistyren.
W komplecie śruby i kołki do montażu.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
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RAMY ZATRZASKOWE

RAMA ZATRZASKOWA SMARTLINE

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Narożniki proste lub owalne

Rama zatrzaskowa z folią antyrefleksyjną i plecami z szarej twardej płyty polistyren.
W komplecie śruby i kołki do montażu.

FORMAT OBRAZU

A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 100 x 140 cm

RAMY ZATRZASKOWE

RAMA ZATRZASKOWA SOFTLINE®

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Narożniki proste lub owalne

Rama zatrzaskowa z folią antyrefleksyjną i plecami z szarej twardej płyty polistyren.
W komplecie śruby i kołki do montażu.

FORMAT OBRAZU

A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 100 x 140 cm
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RAMY ZATRZASKOWE

RAMA ZATRZASKOWA MAXIMUS

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Narożniki proste

Rama zatrzaskowa z folią antyrefleksyjną i plecami z szarej twardej płyty polistyren.
W komplecie śruby i kołki do montażu.

FORMAT OBRAZU

A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 100 x 140 cm

RAMY ZATRZASKOWE

RAMA ZATRZASKOWA BLACKLINE

KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9005)

Narożniki proste

Rama zatrzaskowa w kolorze czarnym mat, z folią antyrefleksyjną i plecami z szarej twardej płyty polistyren.
W komplecie śruby i kołki do montażu.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm

59

60

RAMY ZATRZASKOWE

RAMA ZATRZASKOWA COLORLINE

KOLORY LAKIEROWANE
biały mat (RAL 9016)
biały połysk (RAL 9003)
niebieski połysk (RAL 5010)
czerwony mat (RAL 3000)
czerwony połysk (RAL 3020)

Narożniki proste

Kolorowe ramy zatrzaskowe, z folią antyrefleksyjną i plecami z szarej twardej płyty polistyren.
W komplecie śruby i kołki do montażu.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
50 x 70 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm

RAMY ZATRZASKOWE

RAMA ZATRZASKOWA GOLDLINE

KOLORY ANODOWANE
złoty mat

Narożniki proste

Rama zatrzaskowa w kolorze złotym mat, z folią antyrefleksyjną i plecami z szarej twardej płyty polistyren.
W komplecie śruby i kołki do montażu.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm

61

62

RAMY ZATRZASKOWE

RAMA ZATRZASKOWA LUXURY

KOLORY ANODOWANE
srebrny połysk
stalowy
złoty połysk
Narożniki proste

Rama zatrzaskowa dostępna w trzech kolorach szlachetnie anodyzowanych, z folią antyrefleksyjną i plecami z szarej twardej płyty polistyren.
W komplecie śruby i kołki do montażu.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm

RAMY ZATRZASKOWE

ZESTAW RAM OKIENNYCH

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Narożniki proste

Rama zatrzaskowa Silverline, dwie sztuki w opakowaniu. Plecy obu ram wyposażone są w dwustronną taśmę samoklejącą.

FORMAT OBRAZU

A4 (21 x 29,7 cm), 2 szt. opak.
A3 (29,7 x 42 cm), 2 szt. opak.
A2 (42 x 59,4 cm), 2 szt. opak.
A1 (59,4 x 84 cm), 2 szt. opak.
A0 (84 x 118,9 cm), 2 szt. opak.
30 x 40 cm, 2 szt. opak.
40 x 50 cm, 2 szt. opak.
50 x 70 cm, 2 szt. opak.
60 x 80 cm, 2 szt. opak.
70 x 100 cm, 2 szt. opak.
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
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RAMY ZATRZASKOWE

RAMA ZATRZASKOWA WATERPROTECT 35

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Narożniki proste

Rama zatrzaskowa z ochronną folią antyrefleksyjną większą od plakatu i uszczelką.
W komplecie śruby i kołki do montażu.

FORMAT OBRAZU

A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm

RAMY ZATRZASKOWE

RAMA ZATRZASKOWA WATERPROTECT SECURITY

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Narożniki proste

Rama zatrzaskowa Security odporna na warunki atmosferyczne, z ochronną folią antyrefleksyjną większą od plakatu i uszczelką.
W komplecie śruby i kołki do montażu.

FORMAT OBRAZU

A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
AKCESORIA

Narzędzie do otwierania ram zatrzaskowych Security
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RAMY ZATRZASKOWE

RAMA ZATRZASKOWA SECURITY 19

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Narożniki proste

Rama zatrzaskowa bez uchwytu w profilu, z folią antyrefleksyjną i plecami z szarej twardej płyty polistyren.
W komplecie śruby i kołki do montażu.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
AKCESORIA

Narzędzie do otwierania ram zatrzaskowych Security

RAMY ZATRZASKOWE

RAMA ZATRZASKOWA SECURITY 25

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Narożniki proste

Rama zatrzaskowa bez uchwytu w profilu, z folią antyrefleksyjną i plecami z szarej twardej płyty polistyren.
W komplecie śruby i kołki do montażu.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
AKCESORIA

Narzędzie do otwierania ram zatrzaskowych Security
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RAMY ZATRZASKOWE

RAMA ZATRZASKOWA SECURITY 34

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Narożniki proste

Rama zatrzaskowa bez uchwytu w profilu, z folią antyrefleksyjną i plecami z szarej twardej płyty polistyren.
W komplecie śruby i kołki do montażu.

FORMAT OBRAZU

A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 100 x 140 cm
AKCESORIA

Narzędzie do otwierania ram zatrzaskowych Security

ZAMYKANE RAMY ZATRZASKOWE

RAMA ZATRZASKOWA INLOCK 32

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Narożniki proste

Zamykana rama zatrzaskowa z folią antyrefleksyjną i plecami z szarej twardej płyty polistyren.
W komplecie klucz do otwierania, śruby i kołki do montażu.

FORMAT OBRAZU

A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 100 x 140 cm
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DWUSTRONNE RAMY ZATRZASKOWE

DWUSTRONNA RAMA ZATRZASKOWA
KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Narożniki proste lub owalne

Dwustronna rama zatrzaskowa z folią antyrefleksyjną i plecami z szarej twardej płyty polistyren.
Dostępne formaty pionowy i poziomy.

FORMAT OBRAZU

A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm

OGNIOODPORNE RAMY ZATRZASKOWE

OGNIOODPORNA RAMA ZATRZASKOWA FIREBRAKE SILVERLINE
KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Rama zatrzaskowa skonstruowana z materiałów klasy B1 (B-s1,d0) zgodna z EN13501-1 „trudnopalna“.
Z poliwęglanem i plecami stalowymi.
W komplecie śruby i kołki do montażu.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
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OGNIOODPORNE RAMY ZATRZASKOWE

OGNIOODPORNA RAMA ZATRZASKOWA FIREBRAKE SOFTLINE ®
KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Rama zatrzaskowa skonstruowana z materiałów klasy B1 (B-s1,d0) zgodna z EN13501-1 „trudnopalna“.
Z poliwęglanem i plecami stalowymi.
W komplecie śruby i kołki do montażu.

FORMAT OBRAZU

A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm

OGNIOODPORNE RAMY ZATRZASKOWE

OGNIOODPORNA RAMA ZATRZASKOWA FIREBRAKE SECURITY 25
KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Rama zatrzaskowa skonstruowana z materiałów klasy B1 (B-s1,d0) zgodna z EN13501-1 „trudnopalna“.
Z poliwęglanem i plecami stalowymi.
W komplecie śruby i kołki do montażu.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
50 x 70 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
AKCESORIA

Narzędzie do otwierania ram zatrzaskowych Security
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POTYKACZE

POTYKACZ SILVERLINE

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Narożniki owalne

Potykacz składający się ze stelaża z aluminium i dwóch ram zatrzaskowych Silverline 25 mm o narożnikach owalnych z plecami
z blachy ocynkowanej.

FORMAT OBRAZU

A1 (59,4 x 84 cm)

POTYKACZ SILVERLINE INDOOR

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Narożniki owalne

Potykacz do użytku wewnątrz pomieszczeń, lekki i stabilny. Wyposażony w anodowany stelaż i dwie ramy zatrzaskowe Silverline 25 mm
o narożnikach owalnych z plecami z szarego twardego polistyrenu.

FORMAT OBRAZU

A1 (59,4 x 84 cm)

POTYKACZE

POTYKACZ STANDARD

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Narożniki owalne

Potykacz składający się z anodowanego stelaża i dwóch ram zatrzaskowych Softline ® 32 mm o narożnikach owalnych z plecami ze stali
ocynkowanej.

FORMAT OBRAZU

A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
50 x 70 cm
70 x 100 cm

POTYKACZ STANDARD ZEWNĘTRZNY

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Narożniki owalne

Potykacz chroniący przed kroplami wody, składający się z anodowanego stelaża i dwóch ram zatrzaskowych
Softline ® 32 mm o narożnikach owalnych z plecami ze stali ocynkowanej. Z uszczelką, powiększonymi foliami ochronnymi
i otworami odpływowymi.

FORMAT OBRAZU

A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
A0 (84 x 118,9 cm)
50 x 70 cm
70 x 100 cm
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POTYKACZE

POTYKACZ WATERPROTECT

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Narożniki proste

Potykacz zewnętrzny chroniący przed deszczem, wyposażony w dwie składane ramy Waterprotect, które są zamontowane na stabilnym,
anodowanym stojaku.
Profil ramy zatrzaskowej ma szerokość 35 mm, narożniki są precyzyjnie ukośnie łączone. Wysoki nacisk profilu ramy zatrzaskowej
na antyrefleksyjną folię ochronną i trzystopniowa gumowa uszczelka, zapobiegają przedostawaniu się wody i kurzu.

FORMAT OBRAZU

A1 (59,4 x 84 cm)
70 x 100 cm

RAMY SPRĘŻYNKOWE

RAMA SPRĘŻYNKOWA

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Rama sprężynkowa ze srebrnej anodowanej rurki aluminiowej z czarnymi łącznikami z tworzywa sztucznego i sprężynami z klipsami.

FORMAT OBRAZU

A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 180 cm obwodu obrazu
Powyżej 180 cm do maks. 350 cm obwodu obrazu
AKCESORIA

Zestaw łączników do ram sprężynkowych, 4 szt.
Zawieszka, 1 szt.
Przyssawka, Ø 40 mm, 1 szt.
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RAMY DWUSTRONNE SLIDE-IN

RAMA DWUSTRONNA SLIDE-IN

Rama slide-in do obustronnej prezentacji, z dwiema foliami antyrefleksyjnymi o grubości 1 mm.
Dostępny format pionowy i poziomy.

FORMAT OBRAZU

A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
A1 (59,4 x 84 cm)
30 x 40 cm
40 x 50 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm
70 x 100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 70 x 100 cm
AKCESORIA

Zestaw zawieszeń MSO15
2 linki stalowe z pętelką, długość 1,5 m, 2 haczyki do obrazów średnie
Zawieszka, 1 szt.
Haczyki do obrazów średnie, 10 szt. opak.
Linki stalowe z pętęlką, długość 1,5 m, 10 szt. opak.

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

RAMY DWUSTRONNE SLIDE-IN

RAMA DWUSTRONNA SLIDE-IN COUNTER
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KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Rama dwustronna z podstawą zapewniającą stabilne ustawienie, wyposażoną w taśmę klejącą dwustronną.
Zdjęcia wsuwane od strony bocznej chronione są dwiema foliami antyrefleksyjnymi o grubości 1 mm.
Strona boczna ramy jest zabezpieczona uszczelką.

FORMAT OBRAZU

A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7 cm)
A3 (29,7 x 42 cm)
A2 (42 x 59,4 cm)
50 x 70 cm

FORMAT PIONOWY

FORMAT POZIOMY
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SZYNY ZATRZASKOWE

ZESTAW SZYN ZATRZASKOWYCH SLIM FIX

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Zestaw wąskich szyn zatrzaskowych z otworami do zawieszenia, składający się z dwóch szyn w kolorze srebrnym mat, o profilu szerokości 15 mm
z czarnymi zaślepkami oraz taśmą piankową.

DŁUGOŚĆ

21 cm (A4 pion)
30 cm (A4 poziom lub A3 pion)
42 cm (A3 poziom lub A2 pion)
50 cm
60 cm (A2 poziom lub A1 pion)
70 cm
80 cm
85 cm (A1 poziom lub A0 pion)
90 cm
100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb
20 cm do 50 cm
Powyżej 50 cm do maks. 100 cm
AKCESORIA

Zaślepki czarne, 2 szt. opak.

SZYNY ZATRZASKOWE

ZESTAW SZYN ZATRZASKOWYCH POSTER SNAP
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KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
czarny mat (RAL 9017)

Zestaw szyn zatrzaskowych, składający się z dwóch szyn w kolorze srebrnym mat lub czarnym mat, o szerokości 26 mm, z taśmą piankową,
zawieszkami oraz czarnymi zaślepkami.

DŁUGOŚĆ

21 cm (A4 pion)
30 cm (A4 poziom lub A3 pion)
42 cm (A3 poziom lub A2 pion)
50 cm
60 cm (A2 poziom lub A1 pion)
70 cm
80 cm
85 cm (A1 poziom lub A0 pion)
90 cm
100 cm
120 cm (A0 pion)
150 cm
180 cm
200 cm
300 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb
20 cm do 50 cm
Powyżej 50 cm do 100 cm
Powyżej 100 cm do maks. 300 cm
AKCESORIA

Zaślepki czarne, 2 szt. opak.
Zawieszka do szyn zatrzaskowych czarna, 1 szt.
Zestaw zawieszeń MSO15
2 linki stalowe z pętelką, długość 1,5 m, 2 haczyki do obrazów średnie

SREBRNY MAT

CZARNY MAT (RAL 9017)
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SZYNY DO BANERÓW

ZESTAW SZYN DO BANERÓW

Zestaw szyn do banerów o dużej sile zacisku, doskonale nadaje się do zawieszania banerów, flag i materiałów.
W komplecie czarne zawieszki i czarne zaślepki.

DŁUGOŚĆ

30 cm (A4 poziom lub A3 pion)
42 cm (A3 poziom lub A2 pion)
50 cm
60 cm (A2 poziom lub A1 pion)
70 cm
80 cm
85 cm (A1 poziom lub A0 pion)
90 cm
100 cm
120 cm (A0 pion)
150 cm
180 cm
200 cm
300 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb
20 cm do 50 cm
Powyżej 50 cm do 100 cm
Powyżej 100 cm do maks. 300 cm
AKCESORIA

Zaślepki czarne, 2 szt. opak.
Zawieszka do szyn zatrzaskowych czarna, 1 szt.
Zestaw zawieszeń MSO15
2 linki stalowe z pętelką, długość 1,5 m, 2 haczyki do obrazów średnie

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

SZYNY INFORMACYJNE

INFORAIL

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
biały mat (RAL 9016)

Aluminiowa szyna ścienna z systemem gumowego uchwytu, służąca do zawieszania notatek, informacji i zdjęć.

DŁUGOŚĆ

50 cm
100 cm
200 cm
300 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb
Maks. 300 cm
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STOJAKI Z PODSTAWĄ

STOJAK VISIBLE - WIRUS STOP

Przenośny stojak jako ochrona przed rozpryskami, kichaniem, kropelkami.
Łatwy w obsłudze. Nie jest wymagany stały montaż.

FORMAT OBRAZU

A3 (29,7 x 42 cm), pion
A2 (42 x 59,4 cm), pion
40 x 50 cm, pion
A3 (29,7 x 42 cm), poziom
A2 (42 x 59,4 cm), poziom
40 x 50 cm, poziom
50 x 70 cm, poziom

STOJAKI Z PODSTAWĄ

STOJAK PRIVACY - OCHRONA PRYWATNOŚCI

Nieprzezroczysty stojak na biurko z białą płytą piankową Forex® i stabilną podstawą aluminiową.
Ochrona prywatności, ochrona przed rozpryskami, kichaniem, kropelkami w miejscu pracy.

FORMAT OBRAZU

A2 (42 x 59,4 cm), pion
40 x 50 cm, pion
A2 (42 x 59,4 cm), poziom
40 x 50 cm, poziom
50 x 70 cm, poziom
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STOJAKI Z PODSTAWĄ

STOJAK Z PODSTAWĄ ALUMINIOWĄ

Stylowy stojaczek na biurko z aluminium i akrylu. Idealne rozwiązanie pozwalające umieścić na stołach i ladach materiały informacyjne,
cenniki i prospekty reklamowe.
Kieszeń akrylowa stojaka może zmieścić plakaty o grubości do 1,5 mm.

FORMAT OBRAZU

DL (10 x 21 cm), pion
A6 (10,5 x 15 cm), pion
A5 (15 x 21 cm), pion
A4 (21 x 29,7 cm), pion
DL (10 x 21 cm), poziom
A6 (10,5 x 15 cm), poziom
A5 (15 x 21 cm), poziom
A4 (21 x 29,7 cm), poziom

STOJAKI Z PODSTAWĄ

PODSTAWA ALUMINIOWA

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

DŁUGOŚĆ

10 cm
10,5 cm
15 cm
21 cm
29,7 cm
40 cm
42 cm
50 cm
59,4 cm
60 cm
70 cm
85 cm
100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb
Do 25 cm
Powyżej 25 cm do maks. 100 cm
Listwy w mb, długość ok. 3 m, cena za listwę

PODSTAWA DO PŁYT PIANKOWYCH

DŁUGOŚĆ

10 cm
10,5 cm
15 cm
21 cm
29,7 cm
42 cm
59,4 cm
60 cm
85 cm
100 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb
Do 25 cm
Powyżej 25 cm do maks. 100 cm
Listwy w mb, długość ok. 3 m, cena za listwę
AKCESORIA

Sprężyny dociskowe, 10 szt. opak.

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
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TABLICZKI NA DRZWI

TABLICZKA NA DRZWI 15

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Tabliczka o wąskim i eleganckim profilu 15 mm. Ze względu na prosty mechanizm zaciskowy można łatwo i szybko wymienić zawartość.
W komplecie akcesoria montażowe.

FORMAT OBRAZU

A6 (10,5 x 15 cm)
A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7cm)
5 x 15 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 21 x 30 cm
AKCESORIA MONTAŻOWE

Na tabliczkę
po 4 paski taśmy dwustronnej
Na tabliczkę
po 2 śruby i 2 kołki
Na tabliczkę
po 2 śruby i 2 kołki, 4 paski taśmy dwustronnej

TABLICZKI NA DRZWI

TABLICZKA NA DRZWI 26

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat

Tabliczka o profilu szerokości 26 mm. Ze względu na prosty mechanizm zaciskowy można łatwo i szybko wymienić zawartość.
W komplecie akcesoria montażowe.

FORMAT OBRAZU

A6 (10,5 x 15 cm)
A5 (15 x 21 cm)
A4 (21 x 29,7cm)
5 x 15 cm
10,5 x 29,7 cm
Docięcie na wymiar:
Cena za mb obwodu
Maks. format 30 x 40 cm
AKCESORIA MONTAŻOWE

Na tabliczkę
po 4 paski taśmy dwustronnej
Na tabliczkę
po 2 śruby i 2 kołki
Na tabliczkę
po 2 śruby i 2 kołki, 4 paski taśmy dwustronnej
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SYSTEMY LINKOWE

SYSTEM LINKOWY ROMEO

Delikatny system ekspozycyjny pozwalający na szybką i łatwą wymianę wkładów. Można go zamocować na ścianie lub na suficie.

FORMAT OBRAZU

Zestaw A4
(uchwyty do ściany lub sufitu i podłogi, 2 linki stalowe, długość ok. 400 cm, 5 kieszeni akrylowych A4 pion, akcesoria montażowe)
AKCESORIA

Kieszeń akrylowa A4 (21 x 29,7 cm) format pionowy lub poziomy
Kieszeń akrylowa A3 (21 x 29,7 cm) format pionowy lub poziomy
E-Clip, 1 szt.

SYSTEMY LINKOWE

SYSTEM LINKOWY JULIA

System linkowy do montażu na ścianie lub w szynie galeryjnej.

FORMAT OBRAZU

Zestaw A6
(uchwyty do ściany, 2 linki stalowe, długość ok. 300 cm, 8 kieszeni akrylowych A6 poziom, akcesoria montażowe)
Zestaw A4
(uchwyty do ściany, 2 linki stalowe, długość ok. 300 cm, 4 kieszenie akrylowe A4 pion, akcesoria montażowe)
Zestaw A3
(uchwyty do ściany, 2 linki stalowe, długość ok. 300 cm, 4 kieszenie akrylowe A3 poziom, akcesoria montażowe)
AKCESORIA

Kieszeń akrylowa A4 (21 x 29,7 cm) format pionowy lub poziomy
Kieszeń akrylowa A3 (29,7 x 42 cm) format pionowy lub poziomy
E-Clip, 1 szt.
Zestaw montażowy Julia
1 linka stalowa 3 m, 4 e-clipsy, 2 uchwyty do ściany, 2 kołki, 2 śruby
Uchwyt do ściany do systemu linkowego Julia
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SZYNY GALERYJNE

SZYNA GALERYJNA LUNA

KOLORY LAKIEROWANE
biały mat (RAL 9010)

Szyna galeryjna służąca do podwieszania i oświetlania obrazów.
Szyna galeryjna Luna jest łatwa w montażu, armatury z oświetleniem mogą zostać zamontowane na dowolnej długości.

Listwy w mb, długość listwy 2 m, cena za listwę
Listwy w mb, długość listwy 3 m, cena za listwę
Docięcie na wymiar:
Cena za mb
Do maks. 3 m
AKCESORIA

Armatura do oświetlenia 50 cm (bez żarówki)
Żarówka LED, 5 W (odpowiednik halogenowej 35 W)
Napięcie: 12V, średnia trwałość: 15000h, klasa energetyczna: A+
Podstawa: MR16 (GU5.3), kąt widzenia: 36°
Temperatura barwy: 2700 K, ciepła biel, strumień świetlny: 350 Lumenów
Transformator 220/12 V, 100 VA,
w kpl. kabel 2 m z wtyczką Schuko
Transformator 220/12 V, 300 VA,
w kpl. kabel 2 m z wtyczką Schuko
Zestaw łączący do szyn Luna
1 łącznik kątowy wewnętrzny, 1 łącznik kątowy zewnętrzny
1 łącznik do szyn
1 izolator prosty, 1 izolator 90°
ZESTAW SZYN

WL24 - Szyna galeryjna Luna biały (RAL 9010) - 200 cm
1 transformator (100VA) z kablem 2 m i wtyczką Schuko
6 śrub, 6 kołków, 6 klipsów
2 zaślepki białe
4 haczyki do obrazów średnie
4 linki nylonowe 1,5 m z płaskiem haczykiem ślizgowym
2 armatury do oświetlenia 50 cm
2 żarówki LED, 5 W, ciepła biel, klasa energetyczna: A+

SZYNY GALERYJNE

SZYNA GALERYJNA OBJEKT

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
srebrny szczotkowany
KOLORY LAKIEROWANE
biały mat (RAL 9010)
biały połysk (RAL 9016)
czarny mat (RAL 9017)

Łatwa w montażu ścienna szyna galeryjna, w metrach i na wymiar.
Idealnie nadaje się do domu i biura.

Listwy w mb, długość listwy 2 m, cena za listwę
Listwy w mb, długość listwy 2,5 m, cena za listwę
Listwy w mb, długość listwy 3 m, cena za listwę
Docięcie na wymiar:
Cena za mb
Do maks. 3 m
ZESTAWY MONTAŻOWE

Dla szyny galeryjnej 2 m
6 śrub, 6 kołków, 6 klipsów, 4 haczyki ślizgowe srebrne
Dla szyny galeryjnej 3 m
9 śrub, 9 kołków, 9 klipsów i 6 haczyków ślizgowych srebrnych
Dla szyny galeryjnej 2 m bez haczyków ślizgowych
6 śrub, 6 kołków, 6 klipsów
Dla szyny galeryjnej 3 m bez haczyków ślizgowych
9 śrub, 9 kołków, 9 klipsów
AKCESORIA

Zaślepka biała, szara lub czarna, 1 szt.
Łącznik kątowy biały, szary lub czarny, 1 szt.
Haczyk ślizgowy srebrny, 1 szt.
Haczyk ślizgowy biały, 1 szt.
Klips okrągły, 1 szt.
Stoper do montażu ukośnego, 1 szt.
Łącznik do szyn click & connect, 1 szt.
Śruba, 1 szt.
Kołek, 1 szt.
Linki i haczyki na stronach 101 i 102
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SZYNY GALERYJNE

ZESTAWY SZYN GALERYJNYCH OBJEKT

WL12 - 100 cm

VW12 - 100 cm

CM12 - 100 cm

AN12 - 100 cm

SF12 - 100 cm

WL12 - Szyna galeryjna Objekt biały mat (RAL 9010) - 100 cm
3 śruby, 3 kołki, 3 klipsy, 2 zaślepki białe, 2 haczyki do obrazów średnie, 2 linki nylonowe 1 m z płaskim haczykiem ślizgowym
VW12 - Szyna galeryjna Objekt biały połysk (RAL 9016) - 100 cm
3 śruby, 3 kołki, 3 klipsy, 2 zaślepki białe, 2 haczyki do obrazów średnie, 2 linki nylonowe 1 m z płaskim haczykiem ślizgowym
CM12 - Szyna galeryjna Objekt czarny mat (RAL 9017) - 100 cm
3 śruby, 3 kołki, 3 klipsy, 2 zaślepki czarne, 2 haczyki do obrazów średnie, 2 linki nylonowe 1 m z płaskim haczykiem ślizgowym
AN12 - Szyna galeryjna Objekt srebrny mat - 100 cm
3 śruby, 3 kołki, 3 klipsy, 2 zaślepki szare, 2 haczyki do obrazów średnie, 2 linki nylonowe 1 m z płaskim haczykiem ślizgowym
SF12 - Szyna galeryjna Objekt srebrny szczotkowany - 100 cm
3 śruby, 3 kołki, 3 klipsy, 2 zaślepki szare, 2 haczyki do obrazów średnie, 2 linki nylonowe 1 m z płaskim haczykiem ślizgowym

WL22 - 200 cm

VW22 - 200 cm

CM22 - 200 cm

AN22 - 200 cm

SF22 - 200 cm

WL22 - Szyna galeryjna Objekt biały mat (RAL 9010) - 200 cm
6 śrub, 6 kołków, 6 klipsów, 2 zaślepki białe, 2 haczyki do obrazów średnie, 2 linki nylonowe 1,5 m z płaskim haczykiem ślizgowym
VW22 - Szyna galeryjna Objekt biały połysk (RAL 9016) - 200 cm
6 śrub, 6 kołków, 6 klipsów, 2 zaślepki białe, 2 haczyki do obrazów średnie, 2 linki nylonowe 1,5 m z płaskim haczykiem ślizgowym
CM22 - Szyna galeryjna Objekt czarny mat (RAL 9017) - 200 cm
6 śrub, 6 kołków, 6 klipsów, 2 zaślepki czarne, 2 haczyki do obrazów średnie, 2 linki nylonowe 1,5 m z płaskim haczykiem ślizgowym
AN22 - Szyna galeryjna Objekt srebrny mat - 200 cm
6 śrub, 6 kołków, 6 klipsów, 2 zaślepki szare, 2 haczyki do obrazów średnie, 2 linki nylonowe 1,5 m z płaskim haczykiem ślizgowym
SF22 - Szyna galeryjna Objekt srebrny mat szczotkowany - 200 cm
6 śrub, 6 kołków, 6 klipsów, 2 zaślepki szare, 2 haczyki do obrazów średnie, 2 linki nylonowe 1,5 m z płaskim haczykiem ślizgowym

SZYNY GALERYJNE

ZESTAWY SZYN GALERYJNYCH OBJEKT

WL24 - 200 cm

VW24 - 200 cm

CM24 - 200 cm

AN24 - 200 cm

SF24 - 200 cm

WL24 - Szyna galeryjna Objekt biały mat (RAL 9010) - 200 cm
6 śrub, 6 kołków, 6 klipsów, 2 zaślepki białe, 4 haczyki do obrazów średnie, 4 linki nylonowe 1,5 m z płaskim haczykiem ślizgowym
VW24 - Szyna galeryjna Objekt biały połysk (RAL 9016) - 200 cm
6 śrub, 6 kołków, 6 klipsów, 2 zaślepki białe, 4 haczyki do obrazów średnie, 4 linki nylonowe 1,5 m z płaskim haczykiem ślizgowym
CM24 - Szyna galeryjna Objekt czarny mat (RAL 9017) - 200 cm
6 śrub, 6 kołków, 6 klipsów, 2 zaślepki czarne, 4 haczyki do obrazów średnie, 4 linki nylonowe 1,5 m z płaskim haczykiem ślizgowym
AN24 - Szyna galeryjna Objekt srebrny mat - 200 cm
6 śrub, 6 kołków, 6 klipsów, 2 zaślepki szare, 4 haczyki do obrazów średnie, 4 linki nylonowe 1,5 m z płaskim haczykiem ślizgowym
SF24 - Szyna galeryjna Objekt srebrny szczotkowany - 200 cm
6 śrub, 6 kołków, 6 klipsów, 2 zaślepki szare, 4 haczyki do obrazów średnie, 4 linki nylonowe 1,5 m z płaskim haczykiem ślizgowym

WL34 - 300 cm

VW34 - 300 cm

CM34 - 300 cm

WL34 - Szyna galeryjna Objekt biały mat (RAL 9010) - 2 x 150 cm
9 śrub, 9 kołków, 9 klipsów, 2 zaślepki białe, 4 haczyki do obrazów średnie, 1 łącznik do szyn,
4 linki nylonowe 1,5 m z płaskim haczykiem ślizgowym
VW34 - Szyna galeryjna Objekt biały połysk (RAL 9016) - 2 x 150 cm
9 śrub, 9 kołków, 9 klipsów, 2 zaślepki białe, 4 haczyki do obrazów średnie, 1 łącznik do szyn,
4 linki nylonowe 1,5 m z płaskim haczykiem ślizgowym
CM34 - Szyna galeryjna Objekt czarny mat (RAL 9017) - 2 x 150 cm
9 śrub, 9 kołków, 9 klipsów, 2 zaślepki czarne, 4 haczyki do obrazów średnie, 1 łącznik do szyn,
4 linki nylonowe 1,5 m z płaskim haczykiem ślizgowym
AN34 - Szyna galeryjna Objekt srebrny mat - 2 x 150 cm
9 śrub, 9 kołków, 9 klipsów, 2 zaślepki szare, 4 haczyki do obrazów średnie, 1 łącznik do szyn,
4 linki nylonowe 1,5 m z płaskim haczykiem ślizgowym
SF34 - Szyna galeryjna Objekt srebrny szczotkowany - 2 x 150 cm
9 śrub, 9 kołków, 9 klipsów, 2 zaślepki szare, 4 haczyki do obrazów średnie, 1 łącznik do szyn,
4 linki nylonowe 1,5 m z płaskim haczykiem ślizgowym

AN34 - 300 cm

SF34 - 300 cm
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SZYNY GALERYJNE

SZYNA GALERYJNA TURN-A-ROUND

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
srebrny szczotkowany
KOLORY LAKIEROWANE
biały połysk (RAL 9016)

Wersja montażu A

Wersja montażu B

Szeroka ścienna szyna galeryjna z dwiema różnymi opcjami montażu.
Szynę można zamontować osłoną skierowaną w stronę sufitu, aby uzyskać czyste i eleganckie wykończenie sufitu (wersja montażu A).
Można też użyć osłony do zakrycia haczyków ślizgowych linek znajdujących się w szynie (wersja montażu B).

Listwy w mb, długość listwy 2 m, cena za listwę
Listwy w mb, długość listwy 2,5 m, cena za listwę
Listwy w mb, długość listwy 3 m, cena za listwę
Docięcie na wymiar:
Cena za mb
Do maks. 3 m
ZESTAWY MONTAŻOWE

Dla szyny galeryjnej 2 m bez haczyków ślizgowych
6 śrub, 6 kołków, 6 klipsów
Dla obu wersji montażu
Dla szyny galeryjnej 3 m bez haczyków ślizgowych
9 śrub, 9 kołków, 9 klipsów
Dla obu wersji montażu
AKCESORIA

Zaślepka biała lub szara, 1 szt.
Łącznik kątowy biały lub szary, 1 szt.
Haczyk ślizgowy, srebrny, 1 szt.
Haczyk ślizgowy, biały, 1 szt.
Haczyk ślizgowy Turn-A-Round, srebrny, 1 szt.
Klips prostokątny, 1 szt.
Dystans Deko-Fit, 1 szt.
Łącznik do szyn click & connect, 1 szt.
Śruba, 1 szt.
Kołek, 1 szt.
Linki i haczyki na stronach 101 i 102

SZYNY GALERYJNE

ZESTAWY SZYN GALERYJNYCH TURN-A-ROUND

6x 6x

6x

2x

4x 4x

VW24 - Szyna galeryjna Turn-A-Round biały połysk (RAL 9016) - 200 cm
6 śrub, 6 kołków, 6 klipsów, 2 zaślepki białe, 4 haczyki do obrazów średnie,
4 linki nylonowe 1,5 m z płaskim haczykiem ślizgowym

6x 6x

6x

2x

4x 4x

AN24 - Szyna galeryjna Turn-A-Round srebrny mat - 200 cm
6 śrub, 6 kołków, 6 klipsów, 2 zaślepki szare, 4 haczyki do obrazów średnie,
4 linki nylonowe 1,5 m z płaskim haczykiem ślizgowym

9x 9x 9x

1x

2x 4x 4x

VW34 - Szyna galeryna Turn-A-Round biały połysk (RAL 9016) - 2 x 150 cm
9 śrub, 9 kołków, 9 klipsów, 2 zaślepki białe, 4 haczyki do obrazów średnie, 1 łącznik do szyn,
4 linki nylonowe 1,5 m z płaskim haczykiem ślizgowym

9x 9x 9x

1x

2x 4x 4x

AN34 - Szyna galeryjna Turn-A-Round srebrny mat - 2 x 150 cm
9 śrub, 9 kołków, 9 klipsów, 2 zaślepki szare, 4 haczyki do obrazów średnie, 1 łącznik do szyn,
4 linki nylonowe 1,5 m z płaskim haczykiem ślizgowym
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SZYNY GALERYJNE

SUFITOWA SZYNA GALERYJNA FINELINE

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
biały połysk (RAL 9016)

Delikatna sufitowa szyna galeryjna, nadaje się szczególnie do montażu do sufitów drewnianych. W sztangach o długości 2 m, w kolorze
srebrnym mat lub białym. Materiał montażowy, łączniki do szyn i zaślepki nie są dostępne.

Listwy w mb, długość listwy 2 m, cena za listwę
Docięcie na wymiar:
Cena za mb
Do maks. 2 m
LINKI I HACZYKI DO OBRAZÓW

Linki nylonowe z płaskim haczykiem ślizgowym, 1,0 m, 10 szt. opak.
Linki nylonowe z płaskim haczykiem ślizgowym, 1,5 m, 10 szt. opak.
Linki nylonowe z płaskim haczykiem ślizgowym, 2,0 m, 10 szt. opak.
Linki nylonowe z płaskim haczykiem ślizgowym, 2,5 m, 10 szt. opak.
Linki stalowe z płaskim haczykiem ślizgowym, 1,0 m, 10 szt. opak.
Linki stalowe z płaskim haczykiem ślizgowym, 1,5 m, 10 szt. opak.
Linki stalowe z płaskim haczykiem ślizgowym, 2,0 m, 10 szt. opak.
Linki stalowe z płaskim haczykiem ślizgowym, 2,5 m, 10 szt. opak.
Haczyki do obrazów małe, 10 szt. opak.
Haczyki do obrazów średnie, 10 szt. opak.
Haczyki do obrazów duże, 10 szt. opak.
Haczyki do obrazów Slender, 10 szt. opak.
Haczyki do obrazów profil-U, 10 szt. opak.
Haczyki blokujące, 10 szt. opak.
Haczyki blokujące z zabezpieczeniem, 10 szt. opak.

SZYNY GALERYJNE

SUFITOWA SZYNA GALERYJNA COMPACT

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
biały połysk (RAL 9016)
czarny mat (RAL 9017)

Stabilna sufitowa szyna galeryjna.
Zawieszenie eksponatów przy użyciu haków Cylinder oraz linek z płaskim haczykiem ślizgowym lub za pomocą prętów.

Listwy w mb, długość listwy 2 m, cena za listwę
Listwy w mb, długość listwy 2,5 m, cena za listwę
Listwy w mb, długość listwy 3 m, cena za listwę
Docięcie na wymiar:
Cena za mb
Do maks. 3 m
AKCESORIA

Pręt 2 mm, biały, długość 1,0 m
Pręt 2 mm, biały, długość 2,0 m
Pręt 4 mm, biały lub srebrny, długość 1,0 m
Pręt 4 mm, biały lub srebrny, długość 1,5 m
Pręt 4 mm, biały lub srebrny, długość 2,0 m
Pręt 4 mm, biały lub srebrny, długość 2,5 m
Haczyki zaciskowe do prętów 4 mm, 10 szt. opak.
Haczyk zaciskowy do prętów 4 mm, 1 szt.
Haki cylinder, białe lub szare, 10 szt. opak.
Linki i haczyki na stronach 101 i 102
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SZYNY GALERYJNE

SZYNA GALERYJNA JACK RAIL

KOLORY ANODOWANE
srebrny mat
KOLORY LAKIEROWANE
biały połysk (RAL 9010)

Delikatna szyna galeryjna z aluminium z nawierconymi otworami na śruby. Dzięki temu można zamocować ją bezpośrednio do ściany,
bez użycia klipsów.
Zawieszanie eksponatów odbywa się przy użyciu haków Cylinder oraz linek z płaskim haczykiem ślizgowym lub za pomocą prętów.

Listwy w mb, długość listwy 2 m, cena za listwę
Docięcie na wymiar:
Cena za mb
Do maks. 2 m
AKCESORIA

Pręt 2 mm, biały, długość 1,0 m
Pręt 2 mm, biały, długość 2,0 m
Pręt 4 mm, biały lub srebrny, długość 1,0 m
Pręt 4 mm, biały lub srebrny, długość 1,5 m
Pręt 4 mm, biały lub srebrny, długość 2,0 m
Pręt 4 mm, biały lub srebrny, długość 2,5 m
Haczyki zaciskowe do prętów 4 mm, 10 szt. opak.
Haczyk zaciskowy do prętów 4 mm, 1 szt.
Haki cylinder, białe lub szare, 10 szt. opak.
Linki i haczyki na stronach 101 i 102

LINKI

LINKI
LINKI NYLONOWE Z PĘTELKĄ, grubość ok. 2 mm

Długość 1,0 m, 10 szt. opak.
Długość 1,5 m, 10 szt. opak.
Długość 2,0 m, 10 szt. opak.
Długość 2,5 m, 10 szt. opak.

LINKI STALOWE Z PĘTELKĄ, grubość ok. 1,8 mm

Długość 1,0 m, 10 szt. opak.
Długość 1,5 m, 10 szt. opak.
Długość 2,0 m, 10 szt. opak.
Długość 2,5 m, 10 szt. opak.

LINKI NYLONOWE Z PŁASKIM HACZYKIEM ŚLIZGOWYM, grubość ok. 2 mm

Długość 1,0 m, 10 szt. opak.
Długość 1,5 m, 10 szt. opak.
Długość 2,0 m, 10 szt. opak.
Długość 2,5 m, 10 szt. opak.

LINKI STALOWE Z PŁASKIM HACZYKIEM ŚLIZGOWYM, grubość ok. 1,8 mm

Długość 1,0 m, 10 szt. opak.
Długość 1,5 m, 10 szt. opak.
Długość 2,0 m, 10 szt. opak.
Długość 2,5 m, 10 szt. opak.

LINKI NYLONOWE Z HACZYKIEM TWISTER, grubość ok. 2 mm

Długość 1,0 m, 10 szt. opak.
Długość 1,5 m, 10 szt. opak.
Długość 2,0 m, 10 szt. opak.
Długość 2,5 m, 10 szt. opak.

LINKI STALOWE Z HACZYKIEM TWISTER, grubość ok. 1,8 mm

Długość 1,0 m, 10 szt. opak.
Długość 1,5 m, 10 szt. opak.
Długość 2,0 m, 10 szt. opak.
Długość 2,5 m, 10 szt. opak.
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HACZYKI

HACZYKI DO OBRAZÓW

Haczyki do obrazów małe, 10 szt. opak. (maks. obciążenie 2 kg)

Haczyki do obrazów średnie, 10 szt. opak. (maks. obciążenie 4 kg)

Haczyki do obrazów duże, 10 szt. opak. (maks. obciążenie 7 kg)

Haczyki blokujące, 10 szt. opak. (maks. obciążenie 15 kg )

Haczyki blokujące z zabezpieczeniem, 10 szt. opak. (maks. obciążenie 15 kg)

Haczyki do obrazów Slender, 10 szt. opak. (maks. obciążenie 4 kg)

Haczyki do obrazów profil-U, 10 szt. opak. (maks. obciążenie 5 kg)

Haczyki zaciskowe do prętów 4 mm, 10 szt. opak. (maks. obciążenie 20 kg)

AKCESORIA

LINKI W METRACH I AKCESORIA

Linka nylonowa, grubość ok. 2 mm, na rolce, 100 metrów
Linka stalowa, grubość ok. 1,8 mm, na rolce, 100 metrów
Zaciski do pętelki do linki o grubości 2 mm, 100 szt. opak.
Szczypce Standard do zaciskania pętelki, 1 szt.
Śrubowy haczyk ślizgowy do linki nylonowej lub stalowej, 1 szt.
Haki cylinder, białe lub szare, 10 szt. opak.

ZESTAWY ZAWIESZEŃ

Zestaw zawieszeń KSO15
2 linki stalowe z pętelką, długość 1,5 m, 2 haczyki do obrazów małe
Zestaw zawieszeń MPO15
2 linki nylonowe z pętelką, długość 1,5 m, 2 haczyki do obrazów średnie
Zestaw zawieszeń MPT15
2 linki nylonowe z płaskim haczykiem ślizgowym, długość 1,5 m, 2 haczyki do obrazów średnie
Zestaw zawieszeń MSO15
2 linki stalowe z pętelką, długość 1,5 m, 2 haczyki do obrazów średnie
Zestaw zawieszeń MST15
2 linki stalowe z płaskim haczykiem ślizgowym, długość 1,5 m, 2 haczyki do obrazów średnie
Zestaw zawieszeń SSO15
2 linki stalowe z pętelką, długość 1,5 m, 2 haczyki do obrazów Slender

OSZKLENIE I PANELE TYLNE

Szkło float (2 mm), cena za m2
Szkło antyrefleks (2 mm), cena za m2
Polistyren (1 mm), cena za m2
Polistyren (2 mm), cena za m2
Polistyren antyrefleks (1 mm), cena za m2
Polistyren antyrefleks (2 mm), cena za m2
Poliwęglan (1 mm), cena za m2
Poliwęglan (2 mm), cena za m2
Poliwęglan (3 mm), cena za m2
Pleksi ® UV 100 mat (2 mm), cena za m2
Folia antyrefleksyjna (ok. 0,4 mm), cena za m2
Płyta MDF (ok. 2,5 mm), cena za m2
Plecy polistyren szare (ok. 1,3 mm), cena za m2
Płyta piankowa twarda biała (1 mm), cena za m2
Forex® płyta piankowa twarda biała (3 mm), cena za m2
Wkład kartonowy biały (ok. 400 gr/m2), cena za m2

AKCESORIA DO RAM ZATRZASKOWYCH

Zestaw zawieszeń KSO15
2 linki stalowe z pętelką, długość 1,5 m, 2 haczyki do obrazów małe
Zestaw zawieszeń SSO15
2 linki stalowe z pętelką, długość 1,5 m, 2 haczyki do obrazów Slender
Haczyki do obrazów małe, 10 szt. opak., (maks. obciążenie 2 kg)
Haczyki do obrazów Slender, 10 szt. opak., (max. obciążenie 4 kg)
Linki stalowe z pętelką, długość 1,5 m, 10 szt. opak.
Zestaw montażowy (4 śruby, 4 kołki)
Zestaw montażowy (8 szt. taśmy dwustronnej)
Narzędzie do otwierania ramy Security
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REGULAMIN

Artykuł 1. Zakres zastosowania ogólnych warunków sprzedaży i dostaw towarów
1.1. Niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży i dostaw towarów MONTAX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością“ stanowią na podstawie przepisu art. 384 polskiego Kodeksu
cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dziennik Ustaw 1964r. nr 16, poz. 93 z dalszymi zmianami) integralną część wszystkich umów sprzedaży
towarów zawieranych pomiędzy MONTAX Spółką z o.o. jako „sprzedającym“ a „kupującym“, posiadającym status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego.
1.2. MONTAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, Aleja Milenijna nr 9, 66 - 470 Kostrzyn nad Odrą, numer KRS 0000284522,
numer NIP 5993014397, jest zwana „sprzedającym” lub „MONTAX Spółką z o.o.” w dalszej części niniejszych „Ogólnych warunków sprzedaży i dostaw towarów
MONTAX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością“ (dalej: ogólne warunki umowne). Warunki niniejsze będą stosowane przez sprzedającego do wszystkich kategorii
transakcji, o których mowa w pkt 1.1 powyżej, które kupujący i sprzedający zawrą w przyszłości, nawet wówczas gdy w takiej transakcji nie odwoływano się do „Ogólnych
warunków sprzedaży i dostaw towarów MONTAX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością“.
1.3. Przedsiębiorca (detaliczny lub hurtowy), zawierający umowę kupna-sprzedaży towarów nie będąc konsumentem (dalej: transakcja sprzedaży) od MONTAX Spółki z o.o.,
jest zwany „kupującym” w dalszej części niniejszych ogólnych warunków umownych.
1.4. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów dokonywane przez MONTAX Spółkę z o.o. podlegają wyłącznie niniejszym „Ogólnym warunkom sprzedaży i dostaw towarów
MONTAX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością“. MONTAX Spółka z o.o. nie wyraża zgody na jakiekolwiek jednostronne zmiany, w tym ograniczenia lub uzupełnienia
(modyfikacje) warunków poszczególnych transakcji sprzedaży w stosunku do niniejszych ogólnych warunków umownych. Wszelkie odstępstwa od stosowania niniejszych
ogólnych warunków umownych wymagają uprzedniego obustronnego uzgodnienia przez MONTAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i kupującego, dokonanego
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Jeżeli w treści niniejszych warunków mowa jest o sprzedaży, powyższe odnosi się również do dostawy towaru.
1.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie (ogólnych warunkach umownych) znajdują zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego,
w tym w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw 1964r. nr 16, poz. 93 z dalszymi zmianami).
1.6. Ilustracje, rysunki, projekty, kalkulacje oraz inne dokumenty związane z ofertami, towarami oraz działalnością handlową sprzedającego, które zawierają treści o charakterze
własności przemysłowej, know-how albo inne istotne informacje handlowe, pozostają wyłączną własnością MONTAX Spółki z o.o. i podlegają ochronie w zakresie praw
własności przemysłowej niezależnie od przekazania takich materiałów do wglądu kupującemu bądź jakimkolwiek innym osobom/podmiotom. Wyżej wymienione materiały
nie mogą być powielane, ani udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody MONTAX Spółki z o.o.
1.7. Jakiekolwiek ustalone lub stosowane przez kupującego wzorce umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy nie mają zastosowania w transakcjach
sprzedaży towarów z udziałem MONTAX Spółki z o.o. jako sprzedającego.
1.8. Ilekroć w ogólnych warunkach sprzedaży jest mowa o:
1) Warunkach - rozumie się przez to niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży i dostaw towarów MONTAX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością“;
2) Stronach - rozumie się przez to MONTAX Spółka z o.o. lub kupującego;
3) Towarach - rozumie się przez to nabywane przez kupującego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej towary, materiały, prefabrykaty, usługi, itp., dostarczane
lub świadczone przez MONTAX Spółka z o.o.
Artykuł 2. Składanie ofert
2.1. O ile oferta sprzedającego nie będzie stanowiła inaczej, warunki w niej podane wiążą sprzedającego przez okres 30 (trzydziestu) dni od daty jej złożenia.
2.2. Informacje podawane w katalogach, folderach, itp. materiałach handlowo - reklamowych sprzedającego, również przesłane drogą elektroniczną, nie stanowią oferty
w rozumieniu art. 66 i art. 66 (1) Kodeksu cywilnego.
2.3. Informacje podawane w katalogach, folderach, itp. materiałach handlowo - reklamowych sprzedającego będą wiążące dla obu stron tylko i wyłącznie w przypadku
konkretnego przytoczenia ich treści w potwierdzeniu zamówienia dokonanym przez sprzedającego.
2.4. Dokumenty ofertowe nie mogą być kopiowane ani też udostępniane osobom trzecim przez kupującego bez uprzedniej pisemnej zgody sprzedającego. Kupujący jest
zobowiązany niezwłocznie zwrócić sprzedającemu - na jego żądanie - wszystkie wskazane powyżej dokumenty.
Artykuł 3. Zawarcie umowy sprzedaży towaru
3.1. Chwilą zawarcia umowy będzie chwila otrzymania przez kupującego pisemnego potwierdzenia przez sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
O ile w niniejszych ogólnych warunkach umownych nie postanowiono inaczej, umowy jak również ich zmiany, uzupełnienia, oświadczenia o rozwiązaniu lub odstąpieniu
oraz inne oświadczenia i powiadomienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3.2. Niniejsze ogólne warunki umowne stają się wiążące dla kupującego z chwilą ich doręczenia kupującemu przed zawarciem umowy lub z chwilą umożliwienia kupującemu
łatwego zapoznania się z ich treścią (np. e-mail, www.montax.pl).
3.3. Niniejsze ogólne warunki umowne sprzedającego jako wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego, którym posługiwanie się w transakcjach
sprzedaży towarów między przedsiębiorcami jest zwyczajowo przyjęte w profesjonalnym obrocie gospodarczym, są udostępnione kupującemu:
a. na stronie internetowej sprzedającego pod adresem: www.montax.pl lub
b. w katalogu towarów oferowanych przez sprzedającego, w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej, dostępnej do pobrania na stronie internetowej sprzedającego
pod adresem: www.montax.pl bądź wysyłanej przez sprzedającego na zapytanie lub
c. w postaci elektronicznej, przesyłanej w taki sposób, aby kupujący mógł przechowywać plik elektroniczny je zawierający i odtwarzać go w zwykłym toku czynności
(zgodnie z przepisem art. 384 § 4 Kodeksu cywilnego) lub
d. w wersji drukowanej do wglądu i do pobrania w siedzibie sprzedającego: Aleja Milenijna nr 9, 66 - 470 Kostrzyn nad Odrą lub
e. w wersji drukowanej do wglądu i do pobrania u przedstawicieli handlowych i innych pracowników sprzedającego, reprezentujących sprzedającego poza jego siedzibą.
3.4. Jeżeli w trakcie trwania umowy sprzedaży zmieni się stan techniki lub obowiązujące prawo i skutkować to będzie koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie towaru,
to kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie. Zastrzega się prawo sprzedającego do wprowadzania zmian konstrukcyjnych lub materiałowych w stosunku do opisu towaru
zawartego w zamówieniu lub w umowie, o ile nie będą miały one znaczącego wpływu na zwyczajne lub określone w umowie użytkowanie przedmiotu umowy, a kupujący będzie
o nich poinformowany.
Artykuł 4. Ceny
4.1. Centy towarów są podawane w kwotach netto, do których każdorazowo jest doliczany podatek od towarów i usług (VAT) w stawce obowiązującej według aktualnych
przepisów prawa podatkowego, obowiązującego w Polsce.
4.2. Ceny towarów są podawane przy uwzględnieniu odbioru towaru z magazynu MONTAX Spółki z o.o. Jeżeli warunki dostawy obejmą transport na miejsce wskazane przez
kupującego, wtedy związane z nią koszty opakowania, transportu i koszty jego ubezpieczenia obciążać będą w całości kupującego. Dostawa nie obejmuje rozładunku
i dalszego transportu towaru.
4.3. Ceny są cenami jednostkowymi (za jednostkę miary, np. za jedną sztukę, za jedno opakowanie).
4.4. Ceny znajdujące się przy oferowanych towarach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne.
Artykuł 5. Dostawa towarów
5.1. Dostawa towarów następuje na warunkach EXW (EX WORKS), Kostrzyn nad Odrą, Polska, Incoterms® 2010, co oznacza, że MONTAX Spółka z o.o. jako sprzedający wypełnia
swoje obowiązki związane z dostawą, udostępniając towar kupującemu do odbioru w swojej siedzibie / magazynie i nie jest odpowiedzialna za załadunek na środek
transportu kupującego.
5.2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia, związane z zakupionym towarem przechodzi na kupującego w momencie załadunku na środek transportu to znaczy
w momencie przeniesienia posiadania towaru na przewoźnika.
5.3. Koszty transportu towaru na miejsce przeznaczenia (miejsce dostawy) ponosi kupujący. Orientacyjne ceny transportu towaru, w zależności od jego wielkości, wagi i łącznej
wartości brutto zamówienia, są udostępnione na stronie internetowej sprzedającego: https://www.montax.pl/montax/Koszty-przesylki, oraz są przedstawiane kupującemu
każdorazowo na jego zapytanie, po skalkulowaniu ich wysokości według wielkości dostawy. Jeżeli kupujący przy dokonywaniu zamówienia towaru nie zastrzeże, że dokona
odbioru towaru we własnym zakresie z magazynu MONTAX Spółki z o.o. lub nie wskaże przewoźnika za pośrednictwem którego odbierze towar, wówczas MONTAX
Spółka z o.o. dokona dostawy wybierając przewoźnika według własnego wyboru. Towar dostarczany przez przewoźnika wybranego przez MONTAX Spółkę z o.o. nie jest
ubezpieczany za szkody powstałe w transporcie cargo. Kupujący może dokonać takiego ubezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt.
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5.4. Okres przewidziany na realizację dostawy rozpoczyna się w dniu określonym przez najpóźniejszą z poniżej przedstawionych dat:
a. data potwierdzenia zamówienia do realizacji przez MONTAX Spółkę z o.o.;
b. data spełnienia przez kupującego wszystkich warunków technicznych, handlowych i innych, za które jest on odpowiedzialny.
5.5. MONTAX Spółka z o.o., za uprzednim uzgodnieniem z kupującym, może realizować dostawy częściowe lub przedterminowe każdorazowo obciążając ich kosztami
kupującego, korygując przy tym odpowiednio terminy płatności.
5.6. MONTAX Spółka z o.o. jako sprzedający zastrzega możliwość wydłużenia uzgodnionego terminu dostawy towaru ze względu na niezależne, obiektywne okoliczności
w postaci siły wyższej / vis maior (w rozumieniu prawnym tego pojęcia: zdarzenie przyszłe, którego nie da się przewidzieć i którego skutkom nie da się zapobiec,
np.: klęski żywiołowe, strajki i protesty społeczne, kataklizmy, działania wojenne w kraju, pandemia, epidemia, w tym spowodowana koronawirusem COVID-19 itp.),
uniemożliwiające dostawę w uzgodnionym terminie. MONTAX Spółka z o.o. niezwłocznie po ustąpieniu siły wyższej poinformuje kupującego o wznowieniu realizacji dostawy
towaru i nowym terminie dostawy.
Powyższe przesunięcie (opóźnienie) terminu dostawy towaru nie stanowi podstawy roszczenia o obniżenie uzgodnionej ceny towaru, odstąpienia od umowy, ani podstawy
do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wobec sprzedającego (wszelkie roszczenia zostają wyłączone).
5.7. Jeżeli dostawy towarów gotowych do wysyłki nie można zrealizować z przyczyn niezależnych od sprzedającego lub gdy kupujący bezpodstawnie odmawia przyjęcia dostawy
bądź z innych przyczyn nie odbiera dostawy towaru, wtedy sprzedający ma prawo umieścić towar w magazynie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego, co będzie traktowane
jako realizacja dostawy bez wpływu na warunki płatności.
5.8. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, palety, pojemniki i inne opakowania wielorazowe pozostają własnością sprzedającego i kupujący jest zobowiązany niezwłocznie odesłać
je na swój koszt do sprzedającego.
5.9. W przypadku stwierdzenia przez kupującego przy odbiorze towaru uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), kupujący
jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru. Kupujący powinien dopełnić formalności wymaganych przepisami prawa w zakresie zbadania stanu przesyłki i ustalenia stanu
doręczanej przesyłki oraz jest zobowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
15 listopada 1984r. Prawo przewozowe, tekst jednolity Dziennik Ustaw 2000r. nr 50 poz. 601 oraz Kodeksu cywilnego, a w przypadku transportu międzynarodowego zgodnie
z przepisami Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956r., Dziennik Ustaw 1962r. nr 49 poz. 238 z dalszymi
zmianami).
5.10. Dostarczony towar, chociażby nie została zapłacona cena sprzedaży, nie podlega zwrotowi przez kupującego, również w przypadku gdy nie został użyty.
Artykuł 6. Płatności
6.1. Jeżeli strony nie uzgodnią inaczej, kupujący będzie zobowiązany do zapłaty ceny sprzedaży towaru zgodnie z warunkami podanymi w ofercie sprzedającego.
Jeżeli terminy te nie zostaną inaczej uzgodnione, to wynoszą 14 (czternaście) dni od dnia wystawienia faktury.
6.2. Jeżeli strony uzgodnią tryb płatności w formie rozliczeń częściowych, kupujący jest zobowiązany dokonywać płatności w terminie 14 (czternaście) dni od daty wystawienia
odpowiednich faktur.
6.3. Płatność winna być dokonana w złotych polskich (PLN), przelewem bankowym na rachunek bankowy sprzedającego wskazany na fakturze.
6.4. Płatność będzie uważana za dokonaną w dniu, w którym kwota ceny z tytułu faktury sprzedaży wpłynie na rachunek bankowy sprzedającego (data uznania rachunku
bankowego).
6.5. W przypadku jakiegokolwiek niedopełnienia przez kupującego warunków płatności, niewykonania lub nienależytego wykonania jakiegokolwiek innego zobowiązania
wynikającego z umowy sprzedaży (transakcji sprzedaży), sprzedający ma prawo do (według wyboru sprzedającego):
a. wstrzymania realizacji dalszych zobowiązań w stosunku do kupującego w tym dostawy towarów, do czasu uregulowania tychże zobowiązań przez kupującego;
b. pobierania odsetek ustawowych za opóźnienie od daty wymagalności zobowiązań;
c. żądania pokrycia wszelkich szkód spowodowanych z winy kupującego;
d. rozwiązania umowy sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym, która to czynność niweczy skutki prawne transakcji od momentu zawarcia umowy na przyszłość;
e. odstąpienia od umowy sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym, która to czynność niweczy skutki prawne transakcji wstecz, wobec czego strony będą zobowiązane do
wzajemnego zwrotu dotychczas spełnionych świadczeń, zgodnie z przepisem art. 494 Kodeksu cywilnego: strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest
zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej
z niewykonania zobowiązania.
Ww. uprawnienia sprzedającego mogą być wykonywane kumulatywnie.
6.6. Kupujący staje się właścicielem zakupionego towaru dopiero w momencie całkowitej zapłaty za ten towar (w każdej transakcji sprzedaży obowiązuje zastrzeżenie własności
rzeczy sprzedanej, na podstawie art. 589 Kodeksu cywilnego). Do momentu całkowitej zapłaty przez kupującego towar nie może być przedmiotem zabezpieczenia (zastawu,
przewłaszczenia na zabezpieczenie itp.) dokonanego przez kupującego względem osób / podmiotów trzecich. Czynność prawna zabezpieczenia na towarze niezapłaconym
to znaczy nie stanowiącym własności kupującego będzie nieskuteczna prawnie.
6.7. Zainstalowanie, zmieszanie oraz dalsza przeróbka przez kupującego dostarczonych towarów, których prawo własności nadal przysługuje sprzedającemu, odbywa się na
wyłączną odpowiedzialność i ryzyko kupującego. Jeżeli prawo własności towarów, przynależne nadal sprzedającemu, wygaśnie w związku z zainstalowaniem, zmieszaniem
lub dalszą przeróbką dostarczonych towarów, to wówczas na sprzedającego - MONTAX Spółkę z o.o. przechodzi prawo własności rzeczy nowo powstałej w wyniku
zainstalowania, zmieszania lub przerobienia jej towarów, w proporcji odpowiadającej wartości towarów dostarczonych kupującemu do wartości całej nowo powstałej rzeczy
w momencie zainstalowania, zmieszania lub dalszej przeróbki towarów (klauzula przetworzenia niezapłaconego towaru).
6.8. Cesja (przelew) wierzytelności z tytułu transakcji sprzedaży towaru jest wyłączona po stronie kupującego.
6.9. Wstrzymanie przez kupującego płatności w związku z roszczeniami wzajemnymi wobec sprzedającego oraz potrącenie (kompensata księgowa) przez kupującego
z roszczeniami wzajemnymi wobec sprzedającego jest niedopuszczalne, chyba, że sprzedający wyrazi na to uprzednią zgodę w formie pisemnej.
6.10. W przypadku opóźnienia z płatnością ze strony kupującego sprzedający może żądać natychmiastowej zapłaty wszystkich niezapłaconych wierzytelności, choćby
niewymagalnych, wynikających ze stosunków prawnych łączących strony, które stają się natychmiast wymagalne.
6.11. Zapłata kary umownej związanej z warunkami transakcji sprzedaży nie ogranicza prawa sprzedającego do dochodzenia od kupującego odszkodowania przewyższającego
naliczoną karę umowną.
6.12. W przypadku opóźnienia kupującego w zapłacie należności sprzedający nalicza odsetki ustawowe, na podstawie przepisu art. 481 Kodeksu cywilnego, według aktualnie
obowiązującej wysokości.
6.13. W przypadku nowych kontrahentów, bądź kontrahentów zagranicznych sprzedający zastrzega sobie prawo do sprzedaży i dostawy towaru po uprzednim wpłaceniu
przez kupującego całkowitej należności z tytułu ceny sprzedaży i kosztów dostawy towaru (100% zaliczki).
6.14. Wszelkie ewentualne koszty dokonywania płatności z tytułu ceny sprzedaży i kosztów dostawy (opłaty bankowe, pocztowe, przekazów gotówkowych itp.) i inne ewentualne
koszty związane z transakcją (np. koszty usług dodatkowych: załadunku i rozładunku, ubezpieczenia w przewozie, itp.) ponosi wyłącznie kupujący.
Artykuł 7. Gwarancja jakości na towar
7.1. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości na zakupiony towar następuje na podstawie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i dostawy towarów, a w zakresie
tam nie uregulowanym - na podstawie przepisów Ustawy Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw 1964r. nr 16, poz. 93 z dalszymi zmianami): artykuły 577 do 581.
7.2. W celu prawidłowego zgłoszenia roszczenia z tytułu gwarancji jakości należy przedłożyć sprzedającemu łącznie następujące dwa dokumenty:
- dowód zakupu towaru przez kupującego (np. fakturę VAT, rachunek fiskalny);
- ważny dokument gwarancyjny towaru, wystawiony przez producenta lub sprzedającego.
W przypadku, gdy kupujący nie zgłosi MONTAX Spółka z o.o. pisemnie wad stwierdzonych podczas sprawdzania towaru niezwłocznie (tj. w terminie 14 dni po dostawie)
i nie określi dokładnie rodzaju tychże wad w ww. terminie, to traci prawo do powołania się na te wady, bez względu na to, jakie powody przedstawia na niedotrzymanie
powyższych wymogów.
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7.3. Po prawidłowym dokonaniu przez kupującego zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji jakości, MONTAX Spółka z o.o. będzie zobowiązana wyłącznie: usunąć każdą usterkę
wynikłą z wad tkwiących w sprzedanym i dostarczonym towarze albo wymienić towar na nowy, według wyboru sprzedającego.
7.4. O ile poszczególnych towarów nie dotyczą inne okresy gwarancyjne wynikające z gwarancji jakości udzielanych przez bezpośrednich producentów towarów, okres gwarancji
będzie wynosił 12 (dwanaście) miesięcy od daty sprzedaży towaru.
7.5. Zobowiązania gwarancyjne będą wykonywane za uprzednim, pisemnym zawiadomieniem MONTAX Spółki z o.o. o każdej zaistniałej wadzie, jeżeli jest ona objęta gwarancją
jakości. MONTAX Spółka z o.o. według własnego uznania naprawi wadliwy towar albo wymieni wadliwy towar lub jego wadliwe części składowe na fabrycznie nowy.
7.6. Koszty związane z wymianą lub naprawą wadliwego towaru ponosi MONTAX Spółka z o.o.
7.7. Gwarancja jakości nie obejmuje wad spowodowanych pracami montażowymi i instalacyjnymi, nieodpowiednim sprzętem lub niezgodnością z wymaganiami instalacyjnymi
i warunkami eksploatacji, przeciążeniem części powyżej wartości konstrukcyjnych podanych przez producenta, niedbałym lub nieodpowiednim postępowaniem lub
stosowaniem niewłaściwych materiałów, ani za usterki związane z jakością materiału dostarczonego przez kupującego, usterki wynikające z zaniedbań użytkownika, m.in.
lekkomyślności, niedbalstwa, zniszczenia, spóźnionego sygnalizowania usterek, braku konserwacji lub niewłaściwie wykonywanej konserwacji bądź przechowywania; usterki
wynikające z błędnego montażu, wadliwej instalacji lub rozruchu dokonanego przez kupującego lub osoby trzecie nie działające na zlecenie kupującego.
MONTAX Spółka z o.o. nie odpowiada również za szkody spowodowane przez działania osób trzecich, siłę wyższą, w tym również wyładowania atmosferyczne i wpływy
chemiczne.
Warunkiem gwarancji oraz wykonywania usług gwarancyjnych jest prawidłowa eksploatacja i przechowywanie towaru. Gwarancją objęty jest towar wyłącznie
eksploatowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
7.8. Gwarancją jakości nie są objęte defekty towaru powstałe wskutek normalnej eksploatacji (zwyczajnego zużycia) zakupionego towaru, wykonywanej zgodnie z jego
przeznaczeniem.
7.9. Gwarancja jakości traci moc natychmiast w przypadku gdy kupujący lub osoba trzecia samowolnie dokona przeróbki lub naprawy wadliwego towaru, a następnie zgłosi
taki wadliwy towar MONTAX Spółce z o.o. do reklamacji na podstawie gwarancji jakości.
7.10. Stosowanie przepisów prawnych o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zostaje w całości wyłączone.
7.11. Wszelkie ewentualne roszczenia odszkodowawcze kupującego, bądź osób trzecich, w tym roszczenia wynikające z upływu czasu na rozpatrzenie i realizację roszczeń
gwarancyjnych (na naprawę towaru lub na wymianę towaru na nowy oraz na ponowne dostarczenie go do kupującego) są w całości wyłączone.
Artykuł 8. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy
8.1. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży:
a. jeżeli dostawa lub świadczenie usług, które mają być wykonane zgodnie z treścią umowy jest niemożliwe z przyczyn leżących po stronie kupującego lub gdy opóźnienie
przedłuży się poza dodatkowy wyznaczony przez sprzedającego okres;
b. jeżeli powstały uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności kupującego i jeśli nie dokonał on, na żądanie sprzedającego, wpłaty zaliczkowej lub nie dostarczył
odpowiedniego zabezpieczenia płatności przed dostawą;
c. w przypadku wskazanym w Artykule 6.5.e. niniejszych ogólnych warunków umownych.
8.2. Z podanych powyżej powodów sprzedający ma również prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do realizacji pozostałej części dostawy towaru, określonych
w umowie.
8.3. Po rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy zostaną dokonane wszystkie wzajemne rozliczenia stron w tym należności z tytułu dostaw wykonanych w całości lub w części,
bez naruszania prawa sprzedającego do żądania odszkodowań z tytułu umowy lub z mocy przepisów Kodeksu cywilnego. Postanowienie to dotyczy także dostaw towarów
lub usług jeszcze nie przyjętych przez kupującego oraz wszelkich czynności przygotowawczych wykonanych przez sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo
do alternatywnego zażądania zwrotu towarów już dostarczonych.
8.4. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz sprzedającego kwoty w wysokości
20 % (dwadzieścia procent) całkowitej wartości dostawy brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług - VAT i innymi obciążeniami), w terminie 14 (czternastu) dni od daty
takiego odstąpienia (kara umowna, na podstawie art. 483 w zw. Z art. 494 Kodeksu cywilnego).
Artykuł 9. Odpowiedzialność sprzedajacego
9.1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec kupującego jedynie za szkodę wyrządzoną mu umyślnie.
9.2. Odpowiedzialność sprzedającego jest ograniczona do wysokości poniesionej przez kupujacego straty, z wyłączeniem utraconych korzyści.
9.3. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze kupującego wobec sprzedającego, wykraczające poza zakres wskazany w art. 9.1. i art. 9.2., zostają w całości wyłączone.
Artykuł 10. Ochrona danych osobowych
10.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej „RODO”
jest MONTAX Spółka z o.o., która dokonuje lub planuje dokonać transakcji sprzedaży lub dostawy towarów.
10.2. Dane przetwarzane są w celu realizacji współpracy, na podstawie zawartych umów, zamówień lub uzgodnień (dalej „Współpraca”).
10.3. Podstawą prawną przetwarzania w celu Współpracy jest wykonanie umowy lub podjęcie działań niezbędnych do wykonania umowy przed jej zawarciem
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wystawiania i przechowywania dokumentów zakupowych oraz innych dokumentów księgowych,
a także w innych celach, w jakich Administrator jest zobowiązany przetwarzać dane osobowe na podstawie przepisu prawa, jest wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podstawą przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
10.4. Dane są także przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a interesami tymi są: obrona i dochodzenie roszczeń,
tworzenie zestawień, analiz i statystyk oraz weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahentów.
10.5. Dane będą przetwarzane przez okres Współpracy, a po jej zakończeniu - do czasu przedawnienia roszczeń związanych ze Współpracą lub wygaśnięcia obowiązku
archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
10.6. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie MONTAX Spółka z o.o. (np. firmom świadczących usługi księgowe, usługi transportowe,
spedycyjne, kurierskie lub inne), ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji danej usługi.
10.7. Administrator danych osobowych nie planuje wykorzystywać danych osobowych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.
10.8. Administrator danych osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji przetwarzając dane osobowe.
10.9. Osoby, których dane dotyczą mają prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo złożenia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi. W odniesieniu do przetwarzania w oparciu o zgodę, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Artykuł 11. Klauzula poufności i zakaz konkurencji
11.1. Dostawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa MONTAX Spółka z o.o., w tym w szczególności
lecz nie wyłącznie na temat wysokości obrotów, stosowanych marż, technik sprzedaży, procesu i technologii produkcji, stosowanych rozwiązań technicznych urządzeń,
niezależnie od tego, czy zostały one przez MONTAX Spółka z o.o. określone w sposób wyraźny jako poufne czy też nie, jak również innych informacji uznanych prawnie za
poufne, a także wszelkich innych informacji uzyskanych przy okazji realizacji Umowy lub zamówienia dotyczących MONTAX Spółka z o.o.
11.2. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy warunków zamówienia ustalonych z MONTAX Spółka z o.o. lub zawartej umowy, jak również informacji o MONTAX
Spółka z o.o., o których dowiedział się w trakcie negocjacji i realizacji zamówienia lub umowy. Kupujący może udzielić takich informacji wyłącznie po uzyskaniu pisemnej
zgody MONTAX Spółka z o.o. lub jeżeli wymagają tego bezwzględnie obwiązujące przepisy prawa.

REGULAMIN

107

11.3. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań, kupujący zapłaci MONTAX Spółka z o.o. karę umowną w wysokości 20.000 pln zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy
przypadek naruszenia.
11.4. Kupujący i MONTAX Spółka z o.o. zobowiązują się wzajemnie do przestrzegania zasad nieuczciwej konkurencji. W przypadku naruszenia przez Stronę zasad uczciwej
konkurencji (naruszenie przepisu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) Strona dopuszczająca się naruszenia zapłaci na rzecz drugiej
Strony karę umowną w wysokości 50.000,- złotych.
Artykuł 12. Postanowienia końcowe
12.1. Miejscem wykonania umowy sprzedaży towarów ze strony sprzedającego - MONTAX Spółki z o.o. jest siedziba sprzedającego: Aleja Milenijna nr 9, 66 - 470
Kostrzyn nad Odrą.
12.2. Wszelkie spory powstałe w związku z zawartą umową sprzedaży towaru strony poddają rozstrzygnięciu polskiego sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby
sprzedającego - MONTAX Spółki z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.
12.3. Gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i dostaw towarów stało się nieskuteczne, nie powoduje to nieskuteczności pozostałych
ich postanowień (klauzula salwatoryjna).
12.4. Prawem właściwym dla zawartej umowy sprzedaży towarów jest zawsze prawo polskie.
12.5. Przy składaniu zamówienia towaru kupujący wyraża jednocześnie akceptację wszystkich postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i dostaw towarów,
które stają się integralną częścią umowy sprzedaży.
12.6. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie
dokonane na ostatnio wskazany adres w zawartej przez Strony umowie lub zamówieniu będą uważane za skuteczne.
12.7. MONTAX Spółka z o.o. uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszych ogólnych warunków sprzedaży w przypadku zaistnienia:
a. okoliczności Siły Wyższej;
b. zmiany obowiązujących przepisów prawa;
c. zmiany oferty MONTAX Spółka z o.o., z zastrzeżeniem, że zmiany ogólnych warunków sprzedaży mają na celu dostosowanie treści ww. warunków do oferty.
MONTAX Spółka z o.o. powiadomi kupującego o każdorazowej zmianie ogólnych warunków sprzedaży. Zmiana ogólnych warunków sprzedaży nie ma wpływu na treść
i moc wiążącą umów sprzedaży zawartych przed wejściem tej zmiany w życie, jak również umów zawartych w związku z zamówieniami, które zostały złożone przed
wejściem w życie zmiany ogólnych warunków sprzedaży.
12.8. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostaw towarów obowiązują w wyżej określonym brzmieniu od od 1 stycznia 2021.

MONTAX SP. Z O.O.
ALEJA MILENIJNA 9
66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ
POLSKA
TEL.:
+48 95 752 43 98
FAX:
+48 95 752 43 99
E-MAIL: INFO@MONTAX.PL
WWW.MONTAX.PL

