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CELKEM

Kód

Název

0186995

HPS - hydrant test - sada, kufr

cena bez DPH

11 374,00

Souprava pro zkoušení hydrantů HPS umožňuje jak provedení statické tlakové zkoušky, tak i
dynamické tlakové zkoušky na zavodněných rozvodech. Zařízení je uloženo v transportním kufru.
Součástí zařízení jsou převodní tabulky pro vyhodnocení provedených zkoušek.

8759

ANAF - kleště na HP práškové 6-9 kg
Zařízení slouží pro doplnění tlaku výtlačného plynu do všech typů hasících přístrojů pod stálým tlakem
o objemu 6 – 9kg (po úpravě i pro hasicí přístroje o objemu 1 - 2kg).

D 0810

kleště plombovací
Kleště mají masivní provedení s razničkami o 10mm, pro plombování různých přístrojů.
Použitelnoust pro plombování hasicích přístrojů, v expedici, zabraňují podvodům a umožňují kontrolu.

0186809

manometr zkušební 25bar - pro hasicí přístroje (pro ventílek na hlavě HP)
Zkušební nezávislý manometr pro kontroly hasicích přístrojů se samostatným ventilkem - rozsah - do
25bar.

0187203

adaptér pro zkušební manometr 25bar pro has. přístroje (pro ventílek pod manometrem)
Adaptér na zkušební nezávislý manometr pro kontroly hasicích přístrojů s ventilkem pod manometrem
na hlavě hasicího přístroje - rozsah - do 25 bar.

D 0820

kleště děrovací
Děrovací proštipovací kleště pro rychlé vytváření otvorů do měkčích materiálů jako je kůže, koženka,
karton, korek apod.
Použití pro značení revizních štítků hasicích přístrojů.
Ergonomické rukojeti pro pohodlné držení, rozevírací pružina pro usnadnění práce a masivní
provedení.
831 2,5

D 0100

drát CU plombovací
Drátek je určen k plombování hasicích přístrojů. Cívka obsahuje přibližně 100 g drátku.
cca 100g
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D 0102

plombovací barva

cena bez DPH

Náplň obsahuje přibližně 100 ml barvy. Odstín - zelená. Slouží k označení spojených součástí, zda
nedošlo k jejich demontáži.

D 0103

plomba plastová červená - 7
Rozměr 6 x 7 mm. Balení po 200 a 2 000 kusech.

D 0104

plomba plastová červená - 9
Rozměr 8 x 9 mm. Balení po 200 a 2 000 kusech.

D 0105

plomba plastová červená - 11
Rozměr 10 x 11 mm. Balení po 200 a 2 000 kusech.

D 0109

plomba plastová - stromeček (červená)
Plomba plastová k vsunutí do otvoru pojistného kolíku hasicích přístrojů.Velikost praporku 10 x 6,5
mm. Balení po 200 a 2000 kusech.
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Dodavatel poskytuje záruku na zboží standardně 24 měsíců ode dne prodeje, není-li stanoveno jinak. Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené prokazatelně odběratelem či špatným používáním
výrobku v rozporu s návodem použití či záručními podmínkami výrobku. Záruku nelze uplatnit na použití zboží vyplívající z jeho podstaty (např. použití hasicího přístroje). Záruka na zboží podléhající
periodické kontrole, jako jsou například hasicí přístroje, je 12 měsíců.
Dodavatel poskytuje zboží v bezvadném stavu (není-li výslovně stanoveno jinak např. u repasovaného zařízení) s návodem v českém jazyce. Ostatní certifikační doklady jsou k dispozici na vyžádání u
dodavatele. Odběratel je povinen se seznámit se všemi vlastnostmi zboží/zařízení před zadáním objednávky. Dodavatel nepřebírá odpovědnost za rozpor ve vlastnostech zařízení, které odběratel očekával.
Platba za objednané zboží je prováděna předem na základě zálohové faktury, která je vystavena v den potvrzení termínu dodání výrobcem. Platbu na fakturu lze provést pouze u společnosti, která již v
minulosti provedla u dodavatele objednávku a veškeré své závazky uhradila v řádném termínu. Na prodejně je možné provést platbu hotově nebo platební kartou. Slevy jsou poskytovány pouze na základě
množstevního odběru.
Skladové zboží, běžný sortiment do 1 týdne od zaslání Potvrzení o přijetí objednávky odběrateli nebo ihned k odběru na prodejně. Zakázková výroba do 3 týdnů od zaslání Potvrzení o přijetí objednávky
odběrateli. Servisní technika a náhradní díly do 6 týdnů od zaslání Potvrzení o přijetí objednávky odběrateli.
Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu prodejní ceny či odstoupení od kupní smlouvy. V případě změny ceny má odběratel právo na odstoupení od kupní smlouvy, pokud s novou cenou nesouhlasí.
Odběratel zadáním objednávky či zadáním zařízení do servisu stvrzuje, že byl seznámen s obchodními podmínkami, popř. všemi vlastnostmi objednaného zboží, s těmito souhlasí a bere je na vědomí.
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