
Opis produktu:

- r OWZ jest ;ama przeznaczona do ekspozycji plakatów, ulotek, reklam

- dostępna w formatach standardowych (tabela) niestandardowych - kalkulacja indywidualna;oraz

- s 1 19tandardowa konstrukcja wykonana jest z profili aluminiowych OWZ typu P o szeroko ci mm,ś

- (zarówno górny jak i dolny profil są anodowane);anodowanych kolor srebrny

- " " ramy wykonane z y z twardego W 1,5 ;plecy p yt PC o grubo ci mmł ś

- przeźroczystą, antyrefleksyjną PCW 0,4 ;ekspozycja zabezpieczona foli o grubo ci mmą ś

- na życzenie klienta wykonujemy w ramach standardowe otwory montażowe (bez dopłaty),

lub montujemy zawieszki (za dopłatą: 1zł / sztuka);

- Podane w cenniku rozmiary ram OWZ oznaczają wielkości

ekspozycji, a nie zewnętrzny wymiar ramy.

- Wykonujemy również ramy OWZ o niestandardowych

formatach, cena takiej ramy jest równa cenie najmniejszego

standardowego formatu w który wpisuje się format

niestandardowy.

- Ceny ram OWZ o rozmiarach większych od B1 są

kalkulowane indywidualnie dla każdego zamówienia.

narożnik prosty zawieszkawymiana plakatu

Na zdjęciu przekrój profilu OWZ P1.
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ul. Dubielec 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel./fax 32/471 91 95
tel. kom. 666 841 124
tel. kom. 604 253 757
email: biuro@owz.pl

Kontakt z naszą firmą:

Na zdjęciu ramy OWZ formatu B2.

Cennik ram OWZ z profilu P1, 19mm, prostenarożniki

Ceny zawarte w niniejszym cenniku są cenami netto, podatek VAT wynosi 23%.

Pełna oferta produktów dostępna na stronie internetowej www.owz.pl

Realizujemy również zamówienia wg indywidualnych potrzeb i projektów klientów.

Cennik ważny od 01 05 2015r.

CENNIK RAM OWZ z profilu P1 (19mm szerokości)

Rozmiar ramy OWZ P1RJ1 1 – 3 szt. do 50 szt. do 200 szt.

55,90 zł 51,90 zł 44,90 zł

51,90 zł 46,90 zł 41,90 zł

39,90 zł 35,90 zł 29,90 zł

33,90 zł 31,90 zł 24,90 zł

22,90 zł 18,90 zł 15,90 zł

16,90 zł 15,90 zł 12,90 zł

B1 (700x1000mm)

A1 (594x841mm)

B2 (500x700mm)

A2 (420x594mm)

A3 (297x420mm)

A4 (210x297mm)


