
 

Standard:  

 branding frontu i dwóch bocznych ścian stacji 

(folia monomerowa + laminat) 

1 x 29 x 29 cm 

1 x 85 x 24 cm 

1 x 145 x 24 cm 

 

* farbą proszkową można pomalować stacje w wielu innych kolorach z palety RAL 

(http://www.barwy.net/paleta_ral.php) 

Podstawowe kolory: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA CENOWA    IBOMBO PRS-LV2  - OHIM RCD no. 1382873      

           

 wkrętak krzyżowy  

 wkrętak płaski  

 wkrętak TORX T25  

 klucz nastawny  

 klucz płaski 8×10 mm  

 klucz płaski 13×15 mm  

 zestaw imbusów w rękojeści 2-8 mm  

 łyżki do opon  

 pompka z adapterem na wszystkie zawory  
 zestaw montażowy (4 x kotwy M10, 80 mm) 

 śruby zabezpieczające z grotami 

 malowanie proszkowe w 9 kolorach 

 projekt nadruku i wizualizacja 

Typ Cena (netto)  

Stacja IBOMBO PRS-LV2 (ocynkowana) – standard 2990 zł  

Stacja IBOMBO PRS-LV2 (stal nierdzewna) – standard  4895 zł  

Koszty dodatkowe  

4 x nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym (mocowanie) 95 zł  

Malowanie farbą plastyczną (podstawowe kolory) 250 zł  

Indywidualny kolor (farba proszkowa)   110 zł
Ramki OWZ (wymienna treść A4) z dwóch stron       380 zł 

Oklejenie folią tylnej ściany stacji 145 x 30 cm 80 zł  

Nadruk na folii wylewanej + laminat wylewany 90 zł 

Kolorowa linka stalowa PCV (niebieska, czerwona, czarna, zielona) 45 zł 

Szczypce płaskie GEDORE 92 zł 

Transport  

Przesyłka kurierska zabezpieczona paczka (paleta) / Waga: 95 kg 240 zł 

Transport + montaż  indywidualna 

http://www.barwy.net/paleta_ral.php
User
Typewritten text
Pomimo dołożenia starań do zachowania możliwe najdokładniejszego odwzorowania kolorów - pasek kolorów służy wyłącznie do celów informacyjnych.



 

 

Standard:  

(folia monomerowa + laminat) 

2 x 10,5 x 50 cm 

2 x 10,5 x 54 cm 

 

 

 

* farbą proszkową można pomalować stacje w wielu innych kolorach z palety RAL 

(http://www.barwy.net/paleta_ral.php) 

OFERTA CENOWA    IBOMBO PRS-sV1 - OHIM RCD no. 1366587     

           

 wkrętak krzyżowy  

 wkrętak płaski  

 klucz nastawny  

 zestaw imbusów w rękojeści 2-8 mm  

 łyżki do opon  

 pompka z adapterem na wszystkie zawory  
 zestaw montażowy (4 x kotwy M10, 80 mm) 

     śruby zabezpieczające z grotami 

 malowanie proszkowe w 9 kolorach 

 projekt nadruku i wizualizacja 

 branding na każdym boku stacji 

 

Typ Cena (netto)  

Stacja IBOMBO PRS-sV1 (ocynkowana) – standard 1290 zł  

Stacja IBOMBO PRS-sV1 (stal nierdzewna) – standard  1845 zł  

Koszty dodatkowe  

4 x nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym (mocowanie) 95 zł  

Malowanie farbą plastyczną    105 zł

Indywidualny kolor (farba proszkowa) 90 zł 

Nadruk na folii wylewanej + laminat wylewany 30 zł 

Kolorowa linka stalowa PCV (niebieska, czerwona, czarna, zielona) 35 zł 

Transport  

Przesyłka kurierska zabezpieczona paczka / Waga: 19 kg 65 zł 

Transport + montaż  indywidualna 
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http://www.barwy.net/paleta_ral.php



