
№ Наименование Код
Цена в 
лева

Промоцио

нална 
цена

Нагнетателни устройства

1
Нагнетателно устройство (5-35м3/ч), бяло, прозоречно, 
влагорегулируемо     ПРОМОЦИЯ 20% 

EMM705EX 53,60 42,88

2
Нагнетателно устройство (5-35м3/ч), кафяво, прозоречно, 
влагорегулируемо

EMM856ЕХ 61,70 61,70

3
Нагнетателно устройство (5-35м3/ч), дъб, прозоречно, 
влагорегулируемо

EMM726ЕХ 61,70 61,70

4
Нагнетателно устройство (5-35м3/ч), бяло, прозоречно, 
влагорегулируемо, с доп. ръчно затваряне

EMM716ЕХ 56,20 53,00

5
Нагнетателно устройство (5-35м3/ч), кафяво, прозоречно, 
влагорегулируемо, с доп. ръчно затваряне

EMM717ЕХ 64,30 64,30

6
Нагнетателно устройство (5-35м3/ч), дъб, прозоречно, 
влагорегулируемо, с доп. ръчно затваряне

EMM830ЕХ 64,30 64,30

7
Нагнетателно устройство (11-35м3/ч),  бяло, прозоречно, 
влагорегулируемо

EMM751ЕХ 54,00 54,00

8 Нагнетателно устройство (фикс.35м3/ч), бяло, прозоречно EMF713ЕХ 28,00 28,00

9 Нагнетателно устройство (фикс.35м3/ч), кафяво, прозоречно EMF812ЕХ 34,00 34,00

10
Нагнетателно устройство с доп. шумоизолация (5-35м3/ч), 
бяло, прозоречно, влагорегулируемо, с доп. ръчно затваряне

EHA573ЕХ 58,00 58,00

11
Нагнетателно устройство с доп. шумоизолация (5-35м3/ч), 
бяло, прозоречно, влагорегулируемо

EHA574ЕХ 55,50 55,50

12
Нагнетателно устройство с доп. шумоизолация (11-35м3/ч), 
бяло, прозоречно, влагорегулируемо

EHA753ЕХ 57,30 57,30

13
Нагнетателно устройство с доп. шумоизолация (22-50м3/ч), 
бяло, прозоречно, влагорегулируемо

EHA755ЕХ 65,50 65,50

14
Нагнетателно устройство с доп. шумоизолация (фикс. 35 
м3/ч), бяло, прозоречно

EFA581EX 45,00 45,00

15
Нагнетателно устройство, (5-40м3/ч), бяло, стенно, 
влагорегулируемо, за тръба Ø 100, с доп. ръчно затваряне

EHT780EХ 85,70 85,70

16
Нагнетателно устройство, (11-40м3/ч), бяло, стенно, 
влагорегулируемо, за тръба Ø 100, с доп. ръчно затваряне

EHT957EХ 85,70 85,70

17
Нагнетателно устройство, (17-40м3/ч), бяло, стенно, 
влагорегулируемо, за тръба Ø 100, с доп. ръчно затваряне

EHT022EХ 85,70 85,70

Външни козирки и доп. елементи за нагнетателни 
устройства

ПРОМОЦИЯ 20% за всички козирки

18
Външна козирка с мрежа против насекоми, бяла, за 
(EHA/EMM)

AEA731ХХ 14,50 11,60

19
Външна козирка с мрежа против насекоми, кафява, за 
(EHA/EMM)

AEA733ХХ 16,00 12,80

20
Външна козирка с мрежа против насекоми, дъб, за 
(EHA/EMM)

AEA827ХХ 16,00 12,80

21
Външна акустична козирка с мрежа против насекоми, 
бяла, за EMM

AEA833ХХ 26,50 21,20

22
Външна акустична козирка с мрежа против насекоми, 
кафява, за EMM

AEA834ХХ 31,50 25,20

23
Външна акустична козирка с мрежа против насекоми, 
дъб, за EMM

AEA852ХХ 31,50 25,20

24
Външна, плоска (10мм), акустична козирка с мрежа 
против насекоми, бяла, за (EHA/EMM)

AEA098ХХ 14,80 11,84

25
Външна, плоска (10мм), акустична козирка с мрежа 
против насекоми, кафява, за (EHA/EMM)

AEA099ХХ 15,50 12,40

26
Външна, плоска (10мм), акустична козирка с мрежа 
против насекоми, дъб, за (EHA/EMM)

AEA164ХХ 15,50 12,40

                                                                Цените са без ДДС

За количества - допълнителни отстъпки

20% отстъпка от цената на козирките и ЕММ 705 - ПРОМОЦИЯТА важи от 1 ноември до 31 декември 2009!


