
ARTYKUŁY ELEKTROTECHNICZNE „K2”
90-734 Łódź
Więckowskiego 38 czynne od  PN – PT 800 - 1800

tel.  (042) 250 69 69      w soboty  900 - 1500

fax. (042) 250 69 68

OFERUJEMY:

Na wszystkie artykuły RABAT dla firm

   Źródła światła - żarówki zwykłe, mini, kuliste, świeczkowe, kolorowe, przezroczyste, 
matowe 15W, 25W, 40W, 60W, 75W, 100W, 150W, 200W, 300W
z trzonkiem E27, E14
świetlówki liniowe 58W, 40W, 36W, 30W, 20W, 18W, 15W o różnej 
barwie świecenia (daylight, cool white, warm white, interna)
świetlówki kompaktowe energooszczędne
lampy metalo-halogenowe, sodowe, rtęciowe
znanych producentów PHILIPS, OSRAM, TUNGSRAM, NEOLUX

Promocja cenowa na żarówki np.: żarówki E27/15-300W – od 0,78 zł netto

Promocja cenowa na żarówki np.: żarówki E14/15-60W – od 0,94 zł netto

Promocja na świetlówki np.: świetl. liniowa F18W/33 daylight – od 2,67 zł netto

   Osprzęt instalacyjny - gniazda, wyłączniki, przełączniki, przyciski dzwonkowe, oprawki, 
natynkowe i podtynkowe, dzwonki w tym bezprzewodowe
firm LEGRAND, ELDA, KOS, KONTAKT, POLO, OSPEL, BERKER

Promocja cenowa na wyłączniki np.: Wyłącznik pojedynczy P/T – od 4,91 zł netto

Promocja cenowa na wyłączniki np.: Gniazdo pojedyncze P/T – od 4,63 zł netto

   Aparatura modułowa 
wyłączniki nadmiarowo-prądowe , wyłączniki różnicowo-prądowe, gniazda 
bezpiecznikowe, wyłączniki zmierzchowe, automaty schodowe, ograniczniki 
mocy, czujniki zaniku fazy, programatory 
firm LEGRAND, ETI, GENERAL ELECTRIC

Promocja cenowa na wyłączniki np.: Wył. nadm.-prąd. S 191 B 10A – od 8,19 zł netto

Promocja cenowa na wyłączniki np.: Wył. nadm.-prąd. S 193 B 16A – od 31,14 zł netto

   Oprawy oświetleniowe
uliczne, biurowe, mieszkaniowe, przemysłowe
zwykłe i hermetyczne
firm LENA ELECTRIC, LUG, FAREL, BRILUX,

Promocja cenowa opraw np.: oprawa OKN-236 (2x36W) – od 77,86 zł netto

Promocja cenowa lampki biurkowej np.: HR-DF5 60W – od 14,75 zł netto



   Tablice bezpiecznikowe i licznikowe – rozdzielnice modułowe jednorzędowe
dwurzędowe, trzyrzędowe plastikowe i metalowe, tablice licznikowe

Promocja cenowa np.: Rozdzielnica N/T RNT-2S N+PE – od 8,98 zł netto

Promocja cenowa np.: Tablica licznikowa 1-faz.  – od 4,88 zł netto

   Przewody elektryczne – wszystkie rodzaje i przekroje (YDY, OMY, OWY, DY od 0,5 do 6 
mm2) antenowe, domofonowe, głośnikowe

Promocja cenowa na przewody np.: YDYpżo 3x1,5mm2 – od 2,18 zł netto

Promocja cenowa na przewody np.: YDYpżo 3x2,5mm2 – od 3,63 zł netto

   Bezpieczniki – dużej mocy (WTN 20-200 A), topikowe (BiWts 2-100 A oraz BiWTZ 6-100 A) 
w całym typoszeregu

Promocja cenowa np.: bezpieczniki 16A – od 1,31 zł netto

   Osprzęt siłowy – gniazda i wtyczki siłowe, łączniki krzywkowe, rozłączniki

Promocja cenowa np.: Wtyczka 3-faz. 4x16A – od 9,39 zł netto


