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Инструменти

Табла



Реф. номер Описание на артикула, стоката: Мярка К-во в опак. Цена в лв./м без ДДС

C.1601UV
Разпределително табло 265х255х152, IP65, IK 10, с плътна врата - UV защита, 

комплект с метална монтажна плоча, -25°C до 60°C, цвят сив RAL 7035
бр. 1                         83,95 лв. 

C.1602UV
Разпределително табло 310х410х170, IP65, IK 10, с плътна врата - UV защита, 

комплект с метална монтажна плоча, -25°C до 60°C, цвят сив RAL 7035
бр. 1                       111,39 лв. 

C.1602UVH
Разпределително табло 310х410х230, IP65, IK 10, с плътна врата - UV защита, 

комплект с метална монтажна плоча, -25°C до 60°C, цвят сив RAL 7035
бр. 1                       123,33 лв. 

C.1603UV
Разпределително табло 410х610х202, IP65, IK 10, с плътна врата - UV защита, 

комплект с метална монтажна плоча, -25°C до 60°C, цвят сив RAL 7035
бр. 1                       185,81 лв. 

C.1604UV
Разпределително табло 511х711х253.5, IP65, IK 10, с плътна врата - UV защита, 

комплект с метална монтажна плоча, -25°C до 60°C, цвят сив RAL 7035
бр. 1 377,33 лв.                      

● Разпределителни табла
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