TUET, RIPUSTIMET JA ESILLEPANO

Leeds Modern® pöydälle asetettava lautasteline
-

materiaali kirkas muovi
pakkauskoko: 6 kpl

-

tukivarren korkeus 11 cm
lautasen koko: 8-15 cm
tuotenumero: MD04CL
à 35,70 € (28,79 €)
(kappaleittain 7,00 €, sis. alv. 24 %)

-

tukivarren korkeus 17 cm
lautasen koko: 15–25 cm
tuotenumero: MD07CL
à 45,60 € (36,77 €)
(kappaleittain 8,20 €, sis. alv. 24 %)
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Leeds Multi Stand®-tukitelineet
-

-

-

materiaali kirkas muovi
monipuoliset säätömahdollisuudet,
esimerkiksi taustatuen asentoa
voidaan säätää rajattomasti
pakkauskoko: 1 kpl
”Short Arm”: tukivarren korkeus 10,0 cm
alatukien etäisyys toisistaan: 10 cm
tuotenumero: MPSHCL
à 10,20 € (8,23 €)
”Long Arm”: tukivarren korkeus 16,0 cm
alatukien etäisyys toisistaan: 10 cm
tuotenumero: MPLGCL
à 10,90 € (8,79 €)
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Leeds Wire Struts®-tukitelineet
-

materiaali muovipäällysteinen vankka metallivaijeri
pakkauskoko 12 kpl

-

tukivarren korkeus 10,0 cm
tuotenumero: ST02WB
à 49,50 € (39,92 €)
(kappaleittain 5,00 €, sis. alv. 24 %)

-

-

-

tukivarren korkeus 14,0 cm
tuotenumero: ST03WB
à 55,00 € (44,35 €)
(kappaleittain 5,70 €, sis. alv. 24 %)
tukivarren korkeus 17,0 cm
tuotenumero: ST04WB
à 65,00 € (52,42 €)
(kappaleittain 7,90 €, sis. alv. 24 %)

Sivu 3 / 5

Wooden Display Stand®-tukitelineet
-

tukeva puinen tuki
materiaali: pähkinäpuu
pakkauskoko 6 kpl

-

koko S: sopiva koolle 8–15 cm
tuotenumero: WS04WL
à 69,20 € (55,80 €)
(kappaleittain: à 12,70 €, sis. alv. 24 %)

-

koko M: sopiva koolle 15-25 cm
tuotenumero: WS07WL
à 94,50 € (76,20 €)
(kappaleittain 16,80 €, sis. alv. 24 %)

-

koko L: sopiva koolle 25-45 cm
tuotenumero: WS10WL
à 131,90 € (106,35 €)
(kappaleittain à 23,00 €, sis. alv. 24 %)

Display case - akryylikuutiot esillepanoon
Tyylikkäät akryylikuutiot vitriiniin tai muihin esillepanoihin. Kirkkaat kuutiot eivät vie
huomiota esitettävältä esineeltä. Kuutioihin voi kiinnittää tarvittavat, setin mukana tulevat
kirjain- ja numerotarrat.
Kuutioita saa kahdessa koossa: 12 ja 20 mm.
Settiin kuuluu 30 akryylikuutiota, sekä neljä arkkia numero- ja kirjaintarroja, kaksi arkkia
valkoisia ja kaksi mustia merkkejä.
Tuotteesta on saatavilla täydennyspakkauksena myös 30 kappaletta pelkkiä kuutiota,
molempaa kokoa.
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-

akryylikuutiot ja tarrat, koko 12 mm
tuotenumero: 120003
à 98,70 € (79,60 €)

-

akryylikuutiot ja tarrat, koko 20 mm
tuotenumero: 120006
à 131,50 € (106,21 €)

-

-

30 akryylikuutiota, 12 mm, ilman tarroja
tuotenumero: 120012
à 52,00 € (41,94 €)
30 akryylikuutiota, 20 mm, ilman tarroja
tuotenumero: 120020
à 76,00 € (61,29 €)

Suluissa arvonlisäveroton (24 %) hinta. Hinnasto 13.1.2021.
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