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1Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH 

Pri výmene čepele nie je potrebné nôž otvárať. Ak je už 
čepeľ príliš krátka, dá sa jednoducho z noža vytiahnuť, 
a bez otvárania noža natiahnuť nová čepeľ 
zo zásobníka. 
- precízne vyhotovenie 
- automatická poistka proti 
stiahnutiu čepele pri tlaku 
- zásobník na 3 čepele 
- pogumovaný povrch 
- kovová časť 
na vyťahovanie 
čepele 

Kliešte zahnuté 45° 
1PK-105E - Proskit 

MOC € 
1,15 
1,10 
2,30 
1,25 
0,20 
0,66 
0,88 
1,45 
0,92 
0,05 

MOC € 
0,59 
1,65 
0,10 
0,05 
0,45 
0,97 

MOC € 
0,03 
0,03 
0,03 
0,07 

MOC € 
0,42 
0,38 
0,86 
0,02 

Integrované obvody: 
KA1L0380R TO220 - 4pin - Samsung/FSC 
KA5M0365R TO220F - 4pin - FSC -
STRA6169 - SKN -
STRW6253 TO220F-6pin - originál VESTEL 
TDA2541 DIP16 
TDA3653B SIL9 - PHI -
TDA6107JF SIL9 - PHI -
TDA8174A SQL11 
TDA8356 SILP9 
TL431(CLP) TO-92 - TI/FSC -

Tranzistory: 
BUZ91A  - SIE -
IRFP064N TO247AC 
MJE13003 TO126 - PHI/FSC/SAM -
MPSA56 
P4NK60ZFP = STP4NK60ZFP  - ST -
P9NK60ZFP  = P9NK70ZFP 

Kondenzátory: 
CE 1uF/100V R 105°C YAGEO sek 
CE 22uF/ 63V R 105°C YAGEO sek 
CE 100uF/ 16V R 105°C YAGEO ss - Mini 
CE 470uF/ 35V R 105°C YAGEO sek 

Rôzne: 
BYT56M 
BYW96E 
DMV1500M TO220 isol - ST -
Objímka DIL 8 

650V 3A 75W 67kHz 
I.C. 
30064715 
IF AMPL./DEMOD/P/16p 
VERT.DEFL,GUARD10-40 

VD-OS 50-120MHz 
Ref 2.5-36V 1-100mA 

N-FET 600V 8A 150W 
N-FET 60V 70A 300W 
N 700/400V 1,5A 40W 
P 80V 0,5A 0,625W 
N-FET 600V 4A 25W 
N-FET 600V 7A 30W 

5x11 mm Elektrolyt 
6,3x11mm Elektrolyt 
6x7mm Elektrolyt 
10x15mm Elektrolyt 

1000V 3A/80Ap 100ns 
D 1000V 3A 300ns 
3A-600V/6A-1500V
RM=2,54mm, š=7,62mm 

Rádiový – bezdrôtový predlžovač dosahu signálu diaľkových ovládačov 
umožňuje ovládať zariadenia z ľubovoľného miesta v domácnosti pri použití 
originálneho ovládača od daného zariadenia. Najčastejšie využitie nájde v 
domácnosti, kde je káblový rozvod televízneho signálu zo satelitného 
prijímača alebo videa ( DVD, PC, ...) do dvoch alebo viacerých TV prijímačov. 

Dosah: do 100m na voľnom priestranstve, do 25m v budovách 
Napájanie: obe súčasti sú napájané z elektrickej siete 230V/50Hz 
Frekvencia: 433,92MHz 
Rozmery: 70x80x200mm (s vytiahnutou anténou) 

Transmitter IR signálu 
Rádiový 

20,99 € 

PLU 35833 

2,90 € 

PLU 50704 

145mm; ESD 

Nár. Nôž orezávací Proskit DK-2039 

Sieťový adaptér ZS uni 1500mA 3-12V 

2,15 € 

PLU 23865 

- MW3R15GS 
Univerzálny sieťový adaptér s nastaviteľným 
výstupným napätím (3 až 12V DC). 
- stabilizované výstupné napätie 
- ochrana voči skratu 
- 6 koncoviek v balení 
Vstupné napätie: 100-240V 
Výstupné napätie: 
3 / 4,5 / 5 / 6 / 
7,5 / 9 / 12V DC 
Max. výstupný 
prúd: 1500mA 
Max. výstupný 
výkon: 18W 

Rozmery koncoviek: 2,5 mm jack 
3,5 mm jack, 3,5 x 1,35 mm 5,0 x 2,1 
mm 5,5 x 1,5 mm 5,5 x 2,5 mm 9,80 € 

PLU 41267 

Chem. Sprej Čistiaca 
pena - 400ml / WEICON 
Multičistiaca pena s veľmi silným 
účinkom. Je neutrálna, bez fosfátov, 
neobsahuje žiadne korozívne a 
leptavé prísady. Čistí všetky druhy 
skla, chróm a plastické časti, bez 
zvyškov, odstraňuje hmyz, škvrny, 
osviežuje zvetrané a nelesklé 
plastické časti, ochráni kožu 
(batožinu) a tesnenia dverí pred 
zlepením a zmrznutím, škvrny z 
kobercov a čalúnení, špinu z 
nábytku, dlaždíc, maľovaných a 
lakovaných povrchov. Citrónová 
vôňa. 

2,85 € 

PLU 41268 

AV-ELmak, FERKO Jozef, Komenského 2653/3, 069 01, Snina
tel.: 057-7682825, fax: 057-7580460, avelmak@avelmak.sk, www.avelmak.sk 
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Spájkovačka plynová ProsKit 1PK-GS003 BT Čerpadlo ARDO - 34W 
Plynová spájkovačka s reguláciou výkonu 30 - 70W. 
Teplota hrotu: 210 - 400°C 
Teplota plameňa: 1300°C 
Váha: 67g (s plnou nádržkou plynu) 
Kapacita nádržky: 8ml 
Pracovný čas: 80min (na jedno naplnenie a 
používanie pri strednom výkone.) 
- Po výmene nadstavca je možné 
spájkovať priamo plameňom. 
- Spájkovačka sa dodáva bez plynu. 19,50 € 

PLU 19717 

518000701-48986 
Merloni, EFS, EBD 
34W 
priemer prítoku: 22mm 
priemer odtoku: 30mm 
konektor FASTON 
6,3mm 
Vhodné napr. do: 
Whirlpool AWG336 6,70 €PLU 22285 

BT Hadica vysávača 2m 
Vnútorný priemer hadice: 
31,6mm 
Vonkajší priemer ukončenia 
hadice: 44mm 

Lupa na hlavu dvojitá 8PK-MA003N ProsKit farba: strieborno-sivá 

Binokulárna lupa s osvetlením. 
bez držiaka 

• komfortná a precízna 
• zväčšenie 1,8x, 2,3x 2,85 €PLU 16463 

(kombinácia skiel 1a 2) a 4,8x 
(kombinácia skiel 1, 2 a 3) 
• prídavné svietidlá na osvetlenie 
sledovaného priestoru. BT Vysávač - Trubica teleskopická - 32mm 
• napájanie osvetlenia: 2 x 1,5 V -
R03 (AAA) - nie sú súčasťou 
dodávky 
• hmotnosť 158g 5,55 €PLU 36149 

5,50 €PLU 36772 

Skrutkovače-sada ProsKit 7ks - 8PK8100E 
Sada 7ks izolovaných skrutkovačov. - precízne prevedenie 
- izolácia do 1000V 

BT Odvápňovač magnetický
MWC013 - WPRO 

- extra tvrdený hrot - oceľová 
časť: chróm-vanádium 

16000 Gauss Magnetický upravovač 
tvrdosti vody pre práčky a umývačky. 
Zabraňuje tvorbe vodného kameňa a 

7,91 €PLU 33250 
predlžuje životnosť spotrebiča. 
Montuje sa na prívodnú hadicu. 

Sada obsahuje: - ploché skrutkovače - 0,4x2,5x85, 
0,8x4,0x100, 1,0x5,5x125, 1,2x6,5x150 9,98 €PLU 52314 
- krížové skrutkovače - PH0x75, PH1x100, PH2x100 

Poistka 5KV 0,7A  - LG 6901W1A001A - C Rozbehový 14,0uF 

do mikrovlnnej rúry, 400/450V 
THV060TN 

Rozbehový kondenzátor. 
PLU 34591 72x35 mm 

0,94 € 
FASTON 6,3 mm 
bez matice 

1,10 €PLU 22044 

BT Motor vysávača
univerzálny 1200W 

- typ1-
Výška: 110mm 
Priemer: 130mm 

Bat. 6,0V / 4500mAh Pb 
MP4,5-6 

Multipower 
70x47x107mm 

PLU 35102 
Konektor faston 4,8 x 0,8 mm 

12,80 € 5,56 €PLU 31721 

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPHAV-ELmak, FERKO Jozef, Komenského 2653/3, 069 01, Snina
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3Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH 
Formát cien: MOC / VOC, prípadne MOC / viac ks 

Čistiaca kvap. pre 
chladničky 50284834004 

Tento biologicky rozložiteľný čistiaci 
prostriedok odstráni nečistoty vo vašej 
chladničke a zároveň pôsobí proti 
nežiaducim pachom. Objem: 500ml 
ELECTROLUX 50284834004 

4,35 / 3,65 €PLU 52190 

Čistiaca kvap.
na odvápnenie CMD500 -

250ml Wpro 
WPRO Coffee Clean CMD500. 
• Odstraňovač vodného kameňa Wpro s 
profesionálnym zložením účinne 
odstraňuje usadeniny vodného kameňa z 
Vašich kávovarov, espresso kávovarov a 
kanvíc. 
• Vracia Vášmu spotrebiču pôvodnú 
výkonnosť a predlžuje jeho životnosť. 
Part No. Wpro 484000000329 

3,90 / 3,07 €PLU 48979 

Čistiaca kvap. na rúry -
Electrolux - 250ml 

Účinne odstraňuje mastnotu a pripálené 
zvyšky jedla z rúr a roštov. Prípravok 
naneste do vychladnutej rúry na 
znečistené povrchy. Následne zapnite rúru, 
aby sa zahriala na 200°C až 250°C. 
Nechajte vychladnúť a prípravok dobre 
opláchnite. Prípravok nie je vhodný pre 
rúry so samočistiacou funkciou. 

6,90 / 5,90 €PLU 42738 

BT Pohlcovač pachu 
50291195001 Electrolux 

Electrolux Igloo Fresh - gélový dezodorant 
do chladničky. • Obsahuje gél s 
dezodoračným účinkom na odstraňovanie 
všetkých nepríjemných pachov z Vašej 
chladničky. • Životnosť približne 3 mesiace. 
• Bez vône. 

3,96 / 3,44 €PLU 51030 

Chem. Odmasťovač 
a stužovač OIS100 Wpro 

480181700366 
Odmasťovač a stužovač 
oleja do fritéz. Tento 
prípravok na rastlinnej 
báze slúži 
na stužovanie 
„použitého 
fritovacieho 
oleja“, pričom 
sú rešpektované 
požiadavky na ochranu 
životného prostredia. 100 % prírodné zložky stužia použitý 
fritovací olej na gélový blok, ktorý možno jednoducho a prakticky 
zlikvidovať spolu s komunálnym odpadom. 
Vrecko s jednou dávkou stuží až 3 l použitého oleja. 
Použitý fritovací olej už nemusíte vylievať do drezu! 
Balenie obsahuje 1 vrecko so stužovačom a 1 tabletu 
na odmasťovanie. 

3,58 / 2,97 €PLU 43636 

BT Pohlcovač pachu 
GOA006 - Wpro 

Wpro Goodbye Odours pohlcovač pachu. 
• Absorbuje a odstraňuje nepríjemné 
pachy v chladničke (napr. ryby, syry, 
zelenina, mäsové výrobky a pod.) 
• Obsahuje aktívne uhlie a bezpečný 
netoxický gél, ktorý neovplyvňuje chuť 
a vôňu potravín. 
• Priehľadná časť umožňuje kontrolu 
množstva gélu, ktorý indikuje zvyšný 
čas použitia.
• Účinkuje približne 3 mesiace. 
Wpro 480181700301 

3,96 / 3,44 €PLU 48851 

BT Prevzdušňovač vody
480181700934 - Wpro 

Prevzdušňovač (perlátor) 
z pochrómovanej mosadze 
s namontovanou kazetou 
pre obmedzenie prietoku. 
• konštantný prietok vody: 
7l/min. pri tlaku 3 bar 
• úspora až 70% vody 
• vhodný pre vodovodné kohútiky s vnútorným závitom 24mm 
• vyhovuje EN246, ASME A112,18,1 – NSF61/9 
• balenie obsahuje: 2 prevzdušňovače, 1 kľúč pre inštaláciu a 
čistenie 

6,13 / 5,51 €PLU 49072 
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DO SONY 
RMED002 
- originál -

DO SONY 
RMED008 
- originál -

Kontaktné pole BX-4123 

12,50 / 10,25 € 

PLU 36302 

11,62 / 9,63 € 

PLU 36152 

Kamerový systém Evolve Detective S4C 

Univerzálna prototypová doska, kontaktné pole 
• Vonkajšie rozmery: 175 x 188mm 
• Počet kontaktných bodov: 1580 
• Raster otvorov plošného spoja: 2,54 mm 
• Priemer otvoru: 0,8mm 
• Materiál kontaktu: fosforový bronz 
• Použitie spájkovacej techniky: konštruovanie prototypov 
bez nutnosti spájkovania 
• Tvar otvoru: okrúhly 
• Počet svoriek: 3 13,47 / 11,52 € 

PLU 44650 

275,00 € 

PLU 52420 

Rozšírený sortiment univerzálnych 
plošných spojov - zaradených 

viac ako 40 nových dosiek. 

Detective S4C je DVR systém na sledovanie a záznam zo 4 CCTV kamier 
vybavený slotom na pevný SATA disk. Umožní vám prehliadanie a 
monitorovanie zo 4 kamier cez VGA výstup na vašom monitore alebo 
prostredníctvom LAN výstupu a internetu na vzdialených PC, PDA, 
mobiloch, atď. 
Záznam obrazu je možné voliteľne prevádzať kontinuálne alebo v prípade 
detekcie pohybu. Kamery sú vhodné aj pre vonkajšie použitie a vďaka IR 
(infračervenému) presvieteniu umožňujú nočné videnie do vzdialenosti až 
15m. Balenie obsahuje všetku potrebnú kabeláž o dĺžke 18,3m pre každú 
zo 4 dodávaných kamier. Inštalácia a ovládanie je jednoduché aj vďaka 
lokalizovanému OSD menu. Vhodné pre ochranu a dohľad v 
domácnostiach, kanceláriách, obchodoch, výrobných priestoroch a iných 
miestach. 
Detective je dodávaný so 4 kamerami s 1/4 Sony Super HAD CCD čipom 
a s funkciou nočného videnia pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Záznam 
je prevádzaný na HDD (nie je súčasťou balenia) s kompresiou H.264. 
Zariadenie umožňuje vysielanie E-mailu pri detekcií pohybu ľubovoľnej 
pripojenej kamery. Vďaka LAN prepojeniu máte kedykoľvek prístup ku 
kamerám prostredníctvom internetu na akomkoľvek PC, PDA, Tablete, 
mobile, atď. Prístup je chránený heslom. 
Zariadenie deteguje stratu signálu z videovstupov - napríklad v prípade 
poškodenia kamery. V takomto prípade dostanete varovný E-mail. Môžete 
si nastaviť kontinuálny záznam obrazu, alebo záznam podmienený 
detekciou pohybu. Prehľadné OSD menu je k dispozícií v češtine, 
angličtine, poľštine, maďarčine a v ďalších svetových jazykoch. 

AV-ELmak, FERKO Jozef, Komenského 2653/3, 069 01, Snina
tel.: 057-7682825, fax: 057-7580460, avelmak@avelmak.sk, www.avelmak.sk 
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partner 

Čistiace pomôckyČistiace pomôcky 

20122012 
NovemberNovember 

Odstraňovač odtlačkov 
Lenspen SDK2 

12,90 / 11,35 € 

PLU 52542 

- prostriedok na odstránenie 
mastných nečistôt z dotykových 
displejov 
- suchá čistiaca zmes na báze uhlíka 
jednoducho odstráni odtlačky prstov, 
šmuhy, mastnotu a nikdy nevyschne 
- pomáha predchádzať opätovnej 
tvorbe mastných nečistôt a 
usadzovaniu prachu 
- vymeniteľná čistiaca podložka 
- až 150 čistiacich cyklov na 
podložku (10 tablet) 

Čistiace pero na šošovky foto. Lenspen CK1SB 

LENSPEN CellKlear 
• špeciálne vyvinuté pre šošovky fotoaparátov mobilných telefónov 

Čistiaca sada na CCD a CMOS 
senzory Lenspen SK2A 

SensorKlear II 
• profesionálny čistiaci prostriedok ochranných filtrov 
CCD a CMOS senzorov 
• unikátny LENSPEN čistiaci hrot na kĺbe pre pohodlné 
čistenie 
• suchá čistiaca zmes na báze uhlíka jednoducho 
odstráni odtlačky prstov, šmuhy, mastnotu a nikdy 
nevyschne 
• pomáha predchádzať opätovnej tvorbe mastných 
nečistôt a usadzovaniu prachu 
Hurricane Blower 
• perfektný pre zbavenie prachu šošoviek, filtrov, CCD 
senzorov a zrkadiel fotoaparátov 
• silný tlak vzduchu bezpečne očistí veľmi citlivé 
materiály 

15,90 / 13,99 € 

PLU 52532 

Čistiace pero na filtre digi foto. 
Lenspen NLFK1 FilterKlear 

• suchá čistiaca zmes na báze uhlíka jednoducho odstráni odtlačky prstov, 
šmuhy a mastnotu 
• patentované technológie preverené 

svetovými OEM výrobcami 
• bezpečné pre všetky typy šošoviek 
• čistiaca zmes sa nikdy nevyleje ani nevyschne 
• funkcia samočistenia a automatické doplnenie čistiacej zmesi 
• šetrné k životnému prostrediu 

4,42 / 3,89 € 

PLU 52535 

Čistiaca utierka 
Lenspen LS-FK-1 

8,50 / 7,48 €PLU 52528 

Čistiace pero na menšie displeje
Lenspen NDK1 DigiKlear 

LENSPEN FogKlear 
• suchá handričku pre odstránenie 

zahmlenia 
• pre viac než 200 použití 
• šetrné k prírode 

3,69 / 3,25 € 

PLU 52533 

8,50 / 7,48 €PLU 52530 

Čistiace pero na optické šošovky
Lenspen NLP1 LensPen 

Čistiaca sada pre mobilné 
telefóny Lenspen 

14,79 / 13,02 € 

PLU 52544 

SideKick: 
- prostriedok na 
odstránenie mastných 
nečistôt z dotykových 
displejov 
CellKlear: 
- špeciálne vyvinuté pre 
šošovky fotoaparátov 
mobilných telefónov 

MiniPro 

8,50 / 7,48 €PLU 52531 

Čistiace pero na šošovky
fotoaparátov 

8,50 / 7,48 €PLU 52527 

AV-ELmak, FERKO Jozef, Komenského 2653/3, 069 01, Snina
tel.: 057-7682825, fax: 057-7580460, avelmak@avelmak.sk, www.avelmak.sk 
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partner 

Puzdrá, obalyPuzdrá, obaly 

20122012 
NovemberNovember 

6Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH 
Formát cien: MOC / VOC, prípadne MOC / viac ks 

Puzdro univerzálne - JOY BCD104 

JOY univerzálne outdoorové puzdro 
pre chytré telefóny 
• odolné puzdro pre niekoľkonásobné 
použitie, ktoré odolá voči vode, 
nečistotám, mastnotám, 
odtlačkom prstov 
a všetkým 
nežiaducim látkam, 
ktoré nemajú prísť 
do styku s moderným 
smartphonom. 
• nekonečné možnosti 
zavesenia, vďaka 
odolnému otvoru
 umiestenému v rohu puzdra 
• špičkový, veľmi tenký materiál poskytuje perfektnú ochranu, 
zároveň však zachováva citlivosť dotykového displeja 
• možnosť použitia na pláži, v snehu, v kuchyni, v garáži pri 
oprave auta, atď. 
• trieda ochrany IPX5 
• vhodné pre zariadenia s max. rozmermi: 13 x 7 x 1 cm • 
balenie obsahuje 2 ks 

15,10 / 13,29 € 

PLU 52495 

Puzdro univerzálne - JOY BCD104 

JOY univerzálne outdoorové 
puzdro pre tablety do 10" 
• špičkový, veľmi tenký materiál 
poskytuje perfektnú ochranu, 
zároveň však zachováva 
citlivosť dotykového 
displeja 
• možnosť 
použitia 
na pláži, 
v snehu, 
v kuchyni, 
v garáži pri oprave 
auta, atď. 
• balenie obsahuje 2 ks 

Puzdro na ruku - čierne 

• Vhodné pre iPhone 5, Samsung 
Galaxy SIII i9300/ Galaxy S3 
i9300, HTC EVO 3D a pod. 
• Sťahovací pás so suchým 
zipsom. 
• Možnosť základného ovládania 
aj cez kryciu fóliu. 

11,90 / 10,47 € 

PLU 52494 

4,97 / 4,25 € 

PLU 52267 

Puzdro na iPad 3 
Dosky IFOL301K 

• Tuhá vonkajšia EVA škrupina poskytuje nadštandardnú ochranu 
prístroja 
• Mäkký čalúnený interiér chráni LCD displej a povrch fotoaparátu 
• Vnútorné sieťové vrecko pre pamäťovú kartu alebo kábel 
• Odnímateľný popruh a pútko na opasok ponúkajú dve možnosti 
nosenia 
• Dvojstranný zips s dvoma 
jazdcami uľahčuje rýchly otvorenie puzdra 

• Supertenké prevedenie zachováva 
hlavnú výhodu iPad-u a nepridáva 
hardwaru na hrúbke 
• Presný polykarbonátový rámik chráni 
zadnú stenu a poskytuje zosilnenú 
ochranu rohov 
• Jemné vnútorné polstrovanie chráni 
displej 
• Magnetické zapnutie a vypnutie iPadu 
pri otvorení a zatvorení dosiek 
•4 polohy pre pohodlné písanie a čítanie 
minimalizujú prípadné odlesky od 
displeja 
• Presné výrezy umožňujúce prístup ku 
konektorom a použitie vstavanej kamery 

39,90 / 33,00 € 

PLU 52496 

Puzdro na Tablet Case Logic
LAPST107K - čierne 

• Vhodné pre: 
- 7“ tablety 
- 6“ čítačky elektronických kníh 
(Amazon Kindle 3, Nook & Kobo) 
• Nový materiál penový EVA (Ethylen 
Vinyl Acetát): 
- nízka hmotnosť 
- vysoká pružnosť 
- vysoká stlačiteľnosť a absorpcia 
nárazov 
- jemný povrch 
• Hrúbka stien 10mm 
• Ukončenie zipsu umožňuje 
nabíjanie v puzdre 14,95 / 12,41 €PLU 52509 

Puzdro na Fotoaparát Case Logic
EHC102K 

12,99 / 10,85 €PLU 52504 

Robustné vysoko odolné 
škrupinové puzdro s 
jemným a mäkkým 
polstrovaním vnútri je 
určené pre aktívnych 
fotografov používajúcich 
profesionálny kompaktný 
fotoaparát s vymeniteľnými 
objektívmi. 
• Kompatibilné s väčšinou 
profesionálnych 
kompaktných fotoaparátov 
s vymeniteľnými objektívmi 
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Vianočné osvetlenieVianočné osvetlenie 

20122012 
partner 

NovemberNovember 

LED Vianočná Reťaz Modrá 60LED 10m 

13,25 / 11,15 €PLU 49083 

• počet LED diód: 60, • vzdialenosť žiaroviek: 16cm 
• dĺžka osvetleného kábla: 10m, • dĺžka prívodného kábla: 3m

 • IP20 

LED Vianočná Reťaz Viacfarebná 
120LED 20m 

22,72 / 19,30 €PLU 49082 

• počet LED diód: 120, • vzdialenosť žiaroviek: 16cm 
• dĺžka osvetleného kábla: 20m, • dĺžka prívodného kábla: 5m 

• IP44 

LED Vianočná Reťaz Modrá 120LED 20m 

22,72 / 19,30 €PLU 49814 

• počet LED diód: 120, • vzdialenosť žiaroviek: 16cm 
• dĺžka osvetleného kábla: 20m, • dĺžka prívodného kábla: 5m

 • IP20 

LED Vianočná Reťaz Viacfarebná 
60LED 10m 

13,25 / 11,15 €PLU 49081 

• počet LED diód: 60, • vzdialenosť žiaroviek: 16cm 
• dĺžka osvetleného kábla: 10m, • dĺžka prívodného kábla: 3m 

• IP20 

LED Vianočná Reťaz Biela 60LED 10m 

13,25 / 11,15 €PLU 49080 

• počet LED diód: 60, • vzdialenosť žiaroviek: 16cm 
• dĺžka osvetleného kábla: 10m, • dĺžka prívodného kábla: 3m 

• IP20 

Náhradné žiarovky
so závitom E10 

do starších typov
vianočného 
osvetlenia 

LED Vianočná Reťaz Hviezdy Modré 
20LED 3m 

11,30 / 9,59 €PLU 49084 

• počet LED diód: 20, • vzdialenosť žiaroviek: 15cm 
• dĺžka osvetleného kábla: 3m, • dĺžka prívodného kábla: 3m 

• IP20 

LED Šnúra - Biela 6m 36/m 3 línie 

17,99 / 14,95 €PLU 52549 

• počet LED diód: 36/m, • vzdialenosť žiaroviek: 3cm 
• dĺžka osvetleného kábla: 6m, • dĺžka prívodného kábla: 5m 

• IP44 

• počet žiaroviek: 36/m, • vzdialenosť žiaroviek: 3cm IP44 
• dĺžka osvetleného kábla: 10m, • dĺžka prívodného kábla: 5m 

• 

LED Šnúra - Viacfarebná 10m 36/m
3 línie - ryža 

13,99 / 11,62 €PLU 52550 

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH 
Formát cien: MOC / VOC, prípadne MOC / viac ks 
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