
CENÍK
reklamní věže Watch Tower 2G-BIG (40 m2 reklamní plochy)

43 500 Kč                           

12 900 Kč                           

2 400 Kč                             

2 700 Kč                             

61 500 Kč                     

KUSOVNÍK

poz. název kód prvku rozměr (cm)
počet 

ks
poznámka

A hliníková trubka průměr 50mm W2GK0010 520 4
C spojka horní W2GK0020 4
D 2 kanálový plochý profil horní W2GK0030 206,5 4
E spojka středová W2GK0040 4 předmontovaná na trubce A

F 2 kanálový plochý profil středový W2GK0050 205 4
G napínací pás s ráčnou stěnový W2GK0060 8 pás délka 3,5m, ráčna 0,5m  - BÍLÝ

H napínací pás s ráčnou vnitřní W2GK0070 4 pás délka 6,5m, ráčna 0,5m - ČERNÝ

Z W2GZ0010 vnější rozm.220x220 rozměr po složení

Z1 bočnice W2GZ0011 cca 213 4
Z2 roh W2GZ0012 cca 60 x 60 4
Z3 spojovací šroub M12 W2GZ0013 8 spojení bočnic

Z4 spojovací šroub M8 W2GZ0014 16 spojení rohů na bočnice

reklamní banner W2GB0010 201 x 500 4 výroba dle instrukcí

I rozpínací guma s háčkem W2GK0080 102 100 ks + 2 ks rezervní

J stahovací pásek W2GK0090 30 28 ks + 2ks rezervní

betonová dlažba W2GZ0090 50 x 50 x 4,5 40 hmotnost ks cca 25 kg/ks

 betonové dlaždice o rozměru 50x50x4,5cm pro umístění do rohů konstrukce, 

zajišťující celkové zatížení konstrukce - 1000 kg 

KONSTRUKCE VĚŽE

REKLAMNÍ BANNER

INSTALAČNÍ SADA

ZÁTĚŽOVÉ PRVKY

KONSTRUKCE ZÁKLADNY

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené ceny nezahrnují montáž a dopravu (lze zajistit - ceny na základě poptávky). Uvedené položky 

ceníku lze objednat i jednotlivě. Platnost ceníku od 1.9.2011 do odvolání.

reklamní bannery

CELKOVÁ CENA

CENÍK

instalační sada k bannerům

betonová zátěž

 sada prvků pro stavbu konstrukci věže a základny (dle níže uvedeného 

kusovníku) 

 4 ks reklamních bannerů 201x500 cm , potištěných grafikou dle tiskových dat 

dodaných klientem, včetně finalizace (ovaření, oka) 

 sada potřebná pro instalaci reklamních bannerů na konstrukci věže 

konstrukce WT 2G-BIG


