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eUrna PCV

nr.katalogowy:  

Opis ogólny:
Urny wykonane są w całości z twardego PCV o grubości 4 mm. i połączone 
specjalnie do tego zaprojektowanym plastikowym narożnikiem. 
Standardowo urny oklejone są czerwoną folią w barwy narodowe. W dnie 
każdej urny znajduje się szufladka umożliwiająca jej opróżnienie oraz cztery 
stopki antypoślizgowe. Ponadto do każdej urny dołączane jest  godło 
samoprzylepne i komplet plomb zabezpieczających dolne wieko.

Opis techniczny:
- wymiary 94x45x45, 75x45x45, 35x24x24
- twarde PCV o grubości 4mm
- w wersji RE0119 i RE0120 do kompletu dołączone godło samoprzylepne

RE0119, RE0120, RE0121

Cena od 178,86 zł netto/szt.
do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.

Urna PCV max
nr.katalogowy:  

Opis ogólny:
Największa na rynku urna wykonana z twardego PCV. Doskonale nadaje 
się do lokali wyborczych, w których przewidywana jest bardzo duża liczba 
głosujących. Co za tym idzie zmniejsza koszty utrzymania kilku 
mniejszych urn .

Opis techniczny:
- wymiary 120x60x60
- twarde PCV
- w komplecie dołączamy godło samoprzylepne

RE0118

Cena 811,00 zł netto/szt.
           do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.
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eUrna kartonowa

nr.katalogowy:  

Opis ogólny:
Największa na rynku urna wykonana z pięciowarstwowego 
kartonu koloru białego.

Opis techniczny:
- wymiary 95x45x45
- w komplecie dołączamy godło samoprzylepne

RE0122

Cena 40,16 zł netto/szt.
do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.

Parawan STANDARD
nr.katalogowy:  

Opis ogólny:
Parawan wykonany z czterech płyt PCV w kolorze białym połączonych 
profilem narożnym.

Opis techniczny:
- wymiary 62x42x42
- w komplecie dołączamy godło samoprzylepne
- wykonany z profili aluminiowych

RE0129

Cena 139,34 zł netto/szt.
           do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.
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Parawan książkowy
nr.katalogowy:  

Opis ogólny:
Parawan wykonany z dwóch płyt PCV połączonych ze sobą niezwykle 
estetycznym, przezroczystym zawiasem oklejony w barwy narodowe.

Opis techniczny:
- wymiary 50x50 i 60x60

RE0130, RE0131

Cena od 115,00 zł netto/szt.
           do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.
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eParawan poczwórny

nr.katalogowy:  

Opis ogólny:
Parawan „Poczwórny” wykonany z czterech płyt PCV połączonych ze sobą
niezwykle estetycznym, przezroczystym zawiasem z poliwęglanu, oklejony
w godło narodowe na każdym z boków

Opis techniczny:
- wymiary 50x50x4 boki

RE0131A

Cena 292,68 zł netto/szt.
do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.

Kabina STANDARD
nr.katalogowy:  

Opis ogólny:
Kabina wyborcza wykonana z kwadratowych profili aluminiowych 
zabezpieczonych lakierem proszkowym. Ścianki wykonane z PCW, 
półka z laminowanej płyty wiórowej o szerokości 30 cm.

Opis techniczny:
- wymiary 90x90x200 cm

RE0123

Cena 525,00 zł netto/szt.
           do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.
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Kabina dla niepełnosprawnych
nr.katalogowy:  

Opis ogólny:
Kabina wyborcza wykonana z kwadratowych profili aluminiowych 
zabezpieczonych lakierem proszkowym. Ścianki wykonane z PCW. 
Wysokość dolnego blatu od podłogi 82 cm, szerokość dolnego blatu 30 cm, 
wysokość górnego  blatu od podłogi 110 cm, szerokość górnego blatu 20 cm. 

Opis techniczny:
- wymiary: 120x120x200 cm
- wymiary po złożeniu 125x140 cm
- waga ok. 20 kg.

RE0124

Cena od 640,00 zł netto/szt.
           do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.













Tablica OKW
nr.katalogowy:  

Opis ogólny:

RE0135

Wykonana jest z ocynkowanej, profilowanej blachy. Tło i litery wyklejane z 
folii samoprzylepnej. Istnieje możliwość wykonania własnego projektu. 

Opis techniczny:
- wymiary 60x40 cm

Cena od 61,47 zł netto/szt.
do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT.

Tablica OKW
nr.katalogowy:  

Opis ogólny:

RE0136

Wykonana jest z ocynkowanej, profilowanej blachy. Tło i litery wyklejane z 
folii samoprzylepnej. Istnieje możliwość wykonania własnego projektu. 

Opis techniczny:
- wymiary 50x25 cm

Cena od 36,85 zł netto/szt.
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