
PRONÁJEM SADY OSVĚTLENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

K připojení na elektrickou síť se použije konektor, který je již nainstalován na sloupech v.o.

SADA MKOS 1

OBSAHUJE:
55 m plochý kabel s 50 objímkami  (rozteče žárovek po 1 m)
Rozbočka s krytkou 1ks, kabel přívodní s konektory 8 m, doprava (dovoz a odvoz) a revize. 
Cena pronájmu               2 200,- Kč

SADA MKOS 2

OBSAHUJE:
42 m plochý kabel s 50 objímkami  (rozteče žárovek po 0,75 m)
Rozbočka s krytkou 1ks, kabel přívodní s konektory 8 m, doprava (dovoz a odvoz) a revize. 
Cena pronájmu                        2 000,- Kč

SADA MKOS 3

OBSAHUJE:
30 m plochý kabel s 50 objímkami  (rozteče žárovek po 0,5 m)
Rozbočka s krytkou 1ks, kabel přívodní s konektory 8 m, doprava (dovoz a odvoz) a revize. 
Cena pronájmu                         1 800,- Kč

Pronájem prodlužovacích kabelů s konektory

Cena        200,-Kč / ks

Prodej žárovek

MB MATNÁ 15W
cena 15,- Kč

MB MATNÁ 8W
cena 19,- Kč

MB BAREVNÁ 15W
cena 15,- Kč

VB MATNÁ15W
cena 15,- Kč

VB BAREVNÁ 15W
cena 18,- Kč

uvedené ceny jsou bez DPH

min 2,5m

POZOR 
V případě, že budete chtít žárovky umístnit níže než 2,5m je nutné pro připojení použít napajecí přívod 
přes proudový chránič 30mA, který není součástí dodávky.



Vážení obchodní přátelé,
 
dnes přicházíme s novinkou, kterou nabízíme pouze obcím, které s 
námi mají uzavřenou smlouvu o pronájmu vánoční výzdoby. 
 
Zjistili jsme, že v obcích se obtížně řeší bezpečné osvětlení vánočních 
stromů. Stává se, že obce, které nemohou do osvětlení vánočního 
stromu investovat potřebné prostředky, osvětlí strom běžnými žárovkami 
a kabely. V důsledku toho se pak vánoční stromek stává zejména pro 
zvědavé dětské ruce pastí, která může být zdrojem úrazu elektrickým 
proudem. 
 
Nabízíme vám nyní bezpečné řešení tohoto problému. Současně s 
dovozem vánočního osvětlení vám bez dalších dopravních nákladů 
můžeme přivézt sadu bezpečného osvětlení vánočního stromu.
Pokud vás naše nabídka zaujala, v příloze naleznete další potřebné 
informace. 
 

S pozdravem a přáním pěkného dne
 

Miroslav Kalina
jednatel 


