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NA STOPIE - 
FUNDAMENTOWY WKOPYWANY 

 

Opis:  
ilglica: wys.=1m, śr=16mm, Al;  
adpter: iglica-zwód nierdzewny, 
regulacja wychyłu;  
zwód: 75mm2, Al, nie 
izolowany, długość +2m, 
prowadzony wew. masztu, 
wyprowadzony pod stopą 
masztu;  
maszt: kompozytowy na stopie 
stalowej z zawiasem, bez klapki 
rewizyjnej;  
złącze kontrolne: nierdzewne, 
po za masztem;  
w komplecie kotwy do 
wbudowania do fundamentu 
oraz instrukcja montażu;  
cena nie zawiera fundamentu 

Opis:  
ilglica: wys.=1m, śr=16mm, Al;  
adpter: iglica-zwód nierdzewny, 
regulacja wychyłu;  
zwód: 75mm2, Al, nie 
izolowany, wpięty we 
wbudowane złącze kontrolne, 
prowadzony wew. masztu; 
maszt: kompozytowy, 
wkopywany w grunt, dwa 
otwory wyprowadzeniowe, 
klapka rewizyjna nad gruntem, 
niewycyhlny;  
złącze kontrolne: brązowe, 
wbudowane w maszt;  
w komplecie instrukcja 
montażu; 
nie wymaga fundamentu 

Wysokość z igilcą 
[m] cena cennikowa cena cennikowa 

23 7 490,57  
22 7 174,57  
21 6 858,57 7 007,80 
20 6 542,57 6 691,80 
19 6 236,57 6 385,80 
18 5 920,57 6 069,80 
17 5 594,57 5 743,80 
16 5 288,57 5 437,80 
15 4 972,57 5 121,80 
14 4 666,57 4 815,80 
13 4 340,57 4 489,80 
12 4 034,57 4 183,80 
11 3 718,57 3 867,80 
10 3 402,57 3 551,80 
9 2 956,57 3 105,80 
8 2 740,57 2 889,80 
7 2 524,57 2 673,80 
6 2 398,57 2 417,80 



   
Ceny w PLN | Ceny nie zawierają VAT   
   
Płatność:  pierwsze dwa zamówienia - przedpłata 100% 

 

kolejne zamówienia - termin płatności do 30 dni (pod warunkiem 
pozytywnej weryfikacji Euler Hermes) 

Czas realizacji zamówienia:  4-6 tygodni  
Kolor:  biały | zmiana koloru: +25% ceny (min. 980 zł bez względu na ilość) 

Transport: 
dponiżej wartości zamówienia 45 tys. zł netto - koszt transportu 
pokrywa nabywca - wycena indywidualna 

 

od wartości zamówienia 45 tys. zł netto - koszt transportu pokrywa 
dostawca (wysyłka na jeden adres na terenie polski) 

 

koszty transportu lub darmowa dostawa nie uwzględnia kosztu 
rozładunku 

Produkty niestandardowe: wymagana zaliczka przy skłądaniu zamówienia: 25%, 

(np. inny kolor) 
zamówienie nie podlega odowłaniu, nie ma możliwosci zwrotu 
towaru 

   

Uwagi dodatkowe: Ceny nie zawierają kosztu projeków, pozwoleń  

 

Budowa masztu może wymagać uzyskania wymaganych prawem, 
rozporządzeniami loklanymi zgód, pozwoleń i uzgodnień 

 

Ceny nie zawierają kosztu rozładunku, montażu, robót ziemnych i 
budowy fundamentu 

 


