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Elementy systemu GIVRO LED  • Součásti systému GIVRO LED  •  Súčasti systému GIVRO LED

CENA 
NETTO

CENA 
BRUTTO

* GIVRO PR SET 08637 5905339086372 1/-/75 167 16,51 zł 20,31 zł

* GIVRO-90L 08636 5905339086365 1/-/300 8 4,71 zł 5,79 zł

* GIVRO-I 08639 5905339086396 1/-/700 4 2,60 zł 3,20 zł

* GIVRO-T 08641 5905339086419 1/-/300 12 4,71 zł 5,79 zł

* GIVRO-X 08635 5905339086358 1/-/300 14 4,71 zł 5,79 zł

* GIVRO-PEND 08640 5905339086402 1/-/250 13 2,94 zł 3,62 zł

* GIVRO-Z 08638 5905339086389 1/-/500 5 1,52 zł 1,87 zł

 obudowa: tworzywo sztuczne

 těleso: plast

 teleso: plast

 GIVRO PR SET zasilany 220-240V~ 50/60Hz służy do podłączenia zasilania do węża

 GIVRO PR SET napájený 220-240V~ 50/60Hz slouží k připojení napájení hada

 GIVRO PR SET napájaný 220-240V~ 50/60Hz slúži k pripojeniu napájania hada

 GIVRO-PEND - cena za opakowanie zawierające 10 sztuk

 GIVRO-PEND - cena za balení obsahující 100 kusů

 GIVRO-PEND - cena za balenie obsahujúce 100 kusov

 GIVRO-Z - cena za opakowanie zawierające 3 sztuki

 GIVRO-Z - cena za balení obsahující 3 kusů

 GIVRO-Z - cena za balenie obsahujúce 3 kusov

 GIVRO-90L służy do podłaczenia dwóch odcinków węża pod kątem 90O

 GIVRO-90L slouží k propojení dvou dílů hada pod úhlem 90O

 GIVRO-90L slúži k prepojeniu dvoch dieľov hada pod uhlom 90O

 GIVRO-I służy do podłaczenia liniowego dwóch odcinków węża

 GIVRO-I slouží k propojení dnou dílů hada v přímém směru

 GIVRO-I slúži k prepojeniu dvoch dieľov hada v priamom smere

 GIVRO-T służy do połącznia na kształt litery „T” trzech odcinków węża

 GIVRO-T slouží k propojení třech dílu hada ve tvaru písmene „T”

 GIVRO-T slúži k prepojenie troch dieľov hada v tvare písmena „T”

 GIVRO-PEND służy do mocowania węża na powierzchni montażowej

 GIVRO-PEND slouží k upevnění hada k montážní desce

 GIVRO-PEND slúži k upevneniu hada k montážnej doske

 GIVRO-X służy do połącznia na kształt litery „X” czterech odcinków węża

 GIVRO-X slouži k propojení čtyřech dílu hada ve tvaru písmene „X”

 GIVRO-X slúži k prepojeniu čtyroch dieľov hada v tvare písmena „X”

 GIVRO-Z służy do zaślepienia wolnych końców węża

 GIVRO-Z slouží k zaslepení volných konců hada

 GIVRO-Z  slúži k zaslepeniu voľných koncov hada
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