
KLAUKE UNP 2 - elektryczna zaciskarka do DN 54 mm
o sile zacisku 32kN, automatyczny czujnik powrotu, 
obracana g³ówka o 360°, pewny i szybki zacisk.

WYBIERZ ODPOWIEDNI DLA SIEBIE
WARIANT PROMOCJI,
A WYBRANE NARZÊDZIA
OTRZYMASZ OD RAZU !!!

? Oferta wa¿na do 28.02.2018  i 
Promocj¹ objête s¹ systemy zaprasowywane firmy RACCORDERIE METALLICHE
Formularz zg³oszeniowy dostêpny w punktach sprzeda¿y HYDROSOLAR.

obowi¹zuje tylko w sieci sprzeda¿y Grupy HYDROSOLAR

EDYCJA 2017

System zaciskany z miedzi, 
ze stali wêglowej ocynkowanej 
i ze stali nierdzewnej 

Zastosowanie:
woda u¿ytkowa
ogrzewanie
ch³odnictwo,
instalacje solarne
sprê¿one powietrze
instalacje pary i podciœnienia
instalacje gazu
instalacje tryskaczowe i hydrantowe

Zalety:

£atwoœæ i szybkoœæ instalacji 
(czas monta¿u krótszy 2-3krotnie).

Pewnoœæ i trwa³oœæ systemu

Wiêksze bezpieczeñstwo pracy 
(brak otwartego ognia)

Nie wymaga kwalifikowanego spawacza 
(nie wymaga uprawnieñ)

Kompatybilnoœæ – po³¹czenia rur metalowych 
z systemem rur wielowarstwowych, miedzia-
nych wykonywane za pomoc¹ z³¹czki 
przejœciowej

KLAUKE UNP 2KLAUKE UNP 2
za zakup systemów 

za ³¹czn¹ kwotê 28 800 z³ netto?

Adapter z ùañcuchami 42-54 mm 
za zakup systemów

komplet za ³¹czn¹ kwotê 33 500 z³ netto*
lub osobno:

adapter do œrednic M 42-54 za kwotê 4 500 z³ netto*
³añcuch M 42 za kwotê 16 700 z³ netto*
³añcuch M 54 za kwotê 16 700 z³ netto*

Adapter z ùañcuchami 42-54 mm 

Szczêki 15-35 mmSzczêki 15-35 mm
za zakup systemów: 

komplet za ³¹czn¹ kwotê 21 000 z³ netto*
lub pojedynczo 

szczêka M15, M18 lub M22 za kwotê 3800 z³ netto*
szczêka M28 za kwotê 4100 z³ netto*
szczêka M35 za kwotê 4500 z³ netto*

Kupuj produkty
a wybrane narzêdzie otrzymasz za 1 z³!

Kupuj produkty
a wybrane narzêdzie otrzymasz za 1 z³!



Formularz zg³oszeniowy 

                 FIRMA 

                 IMIÊ I NAZWISKO: 

                 ADRES:

                 NIP:

                 TEL:        

             
Zg³aszam uczestnictwo w promocji, akceptuj¹c jednoczeœnie warunki uczestnictwa

              
 ….........................                                                                                                                 …........................

Podpis                                                                                                           Data

                 

Zamawiam nastêpuj¹ce narzêdzie /proszê o zaznaczenie/

              

do promocji systemów 

…..........................................................................................................................

…..........................................................................................................................

…..........................................................................................................................

…..........................................................................................................................

…..........................................................................................................................

EDYCJA 2017

Typ narzêdzia KBN
Cena 

/w EURO/ 
narzêdzia Deklarowany obrót

 /w PLN/

Klauke UNP 2 1 181,22 € 28 800 z³ 

Szczêki 15-35 mm /komplet/
w stalowej walizce 744,37 € 21 000 z³ 

Zaznaczenie

Szczêki M 15-35 /pojedynczo/

RMPNZUNP2

RMPNCZM1535K

M15 – RMPNCZM15K
M18 – RMPNCZM18K
M22 – RMPNCZM22K
M28 – RMPNCZM28K
M35 – RMPNCZM35K

121,28
121,28 €
121,28 €
130,26 €
150,16 €

 € 3800 z³
3800 z³
3800 z³
4100 z³
4500 z³

Szczêka poœrednia /Adapter/
z szczêkami M 42-54 w skrzynce metal.

1 654,93 € 33 500 z³ RMPNCZM1535K

£añcuch /Adapter/ poœredni 
do œrednic M 42-54 

162,35 € 4 500 z³ RMPNCP4254K

£añcuch M42 755,28 € 16 700 z³ RMPNLZM42K

£añcuch M54 755,28 € 16 700 z³ RMPNLZM54K

PODSUMOWANIE

Steelpres, Inoxpres, Aespres

                 

Skrócone warunki promocji:

1. Deklarowana wartoœæ zakupów dotyczy systemów zaprasowywanych firmy RACCORDERIE METALLICHE.

2. Urz¹dzenie zostanie wyfakturowane za cenê katalogow¹ zgodnie z powy¿sz¹ tabel¹. Klient otrzyma jedn¹ fakturê zbiorcz¹ /w PLN 
- wg kursu EURO z systemu WW90/ ze standardowym terminem p³atnoœci.

3. W przypadku osi¹gniêcia deklarowanego progu zakupowego, zostanie wystawiona faktura korekta na wartoœæ 1,00 z³. 
W przypadku czêœciowego wykonania lub niewykonania deklarowanego obrotu faktura korekta nie bêdzie wystawiona.

4. Czas trwania promocji – do koñca lutego 2018

5. Akcja obowi¹zuje tylko klientów i obrotów tej spó³ki, w której zosta³ podpisany formularz zg³oszeniowy.

6. Warunkiem zaliczenia warunków promocji jest spe³nienie ich do koñca lutego 2018 roku. Data podpisania deklaracji nie okreœla 
czasu trwania promocji. Wszystkie rozliczenia musza siê odbyæ do koñca lutego 2018 roku, bez wzglêdu na to czy deklaracja zosta³a 
podpisana w marcu czy w listopadzie 2017 roku.

 ….........................                                                                                                                 …........................
Podpis   Data
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