CENNIK WYROBÓW
PPHU „AKATEX”
LINIA PERFEKT
Nazwa
Cena netto
Cena brutto
Ubranie całosezonowe
Kurtka, spodnie, bluza polarowa model nr 2 ……….………………………....982,93…………………..………1209,00
Kurtka, spodnie, bluza sofshellowa ……………………………………….......1088,62….……………………….1339,00
Zestawy całosezonowe:
Kurtka + spodnie…………………………………………………………….…….714,63. .......................................... 879,00
Kurtka + bluza polarowa model nr 2………………………………………………787,80........................................... 969,00
Kurtka + bluza sofshellowa…………………………………………………….....860,98………………………..….1059,00
Spodnie + bluza polarowa model nr 2……………………………………………..535,77........................................... 659,00
Spodnie + bluza sofshellowa ……………………………………………………...608,94 ........................................... 749,00
Elementy zestawów całosezonowych
Kurtka całosezonowa …………….…………………………………………….….486,99 .......................................... 599,00
Spodnie całosezonowe……………..……………………………………………....234,96 .......................................... 289,00
Bluza polarowa model nr 2………...………………………………………………308,13 .......................................... 379,00
Bluza softshellowa………………………………………………………………....381,30 .......................................... 469,00
Ubranie letnie
Bluza letnia (koszula) + spodnie………………………….………………..………324,39 .......................................... 399,00
Bluza letnia (koszula)……………..………………………………………………..186,18 .......................................... 229,00
Spodnie letnie…………………….………………………………………………...145,53 .......................................... 179,00
Kamizelka………………………………………….……………………………...202,44 .......................................... 249,00
Kamizelka taktyczna
………………………….……………………………...308,94 .......................................... 380,00
Koszulki
Podkoszulka (damska/męska) z krótkim rękawem…………………………………52,76………...................................64,90
Polo (damska/męska) z krótkim rękawem………………...………...……………...69,02………...................................84,90
Dodatki
Czapka zimowa polarowa………………………..………………………………....36,58 ............................. …………45,00
Czapka zimowa softshellowa………………………..……………………………...40,65 ............................. …………50,00
Czapka letnia……………………………………..…………………………………32,52 ............................. …………40,00
Rękawice………………..………………………..…………………………............48,78 ............................ ………… 60,00
Emblematy
Emblemat funkcyjny na plecy AK3 (np. Ratownik Medyczny, Lekarz, itd.)…………....12,20……………………………15,00
Emblemat na plecy Ø 200 (np. Państwowe Ratownictwo Medyczne)…………...............16,26…………………………...20,00
Emblemat funkcyjny na przód AK2 (np. Ratownik Medyczny, Lekarz, itd.)……................7,31……………………………9,00
Emblemat na rękaw Ø 90 (np. Państwowe Ratownictwo Medyczne)………..…..................7,31….……………………….. 9,00

Uwaga! Do odzieży nietypowej (tj. szytej na miarę) PPHU Akatex dolicza do ceny wyrobu 25%
Ceny w PLN, podane ceny mogą ulec zmianie.
W cenę ubrań wliczono niektóre elementy odblaskowe(patrz niżej lub strona www)

Kolekcja PERFEKT jest zgodna z "Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010r. w sprawie
oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołu
ratownictwa medycznego"
Emblematy i elementy odblaskowe wliczone w cenę produktu(pozostałe emblematy za dopłatą wg cennika):
Kurtka: na plecy Ø 200 PRM, AK3, na rękaw Ø 90 PRM, na przód AK2 na rzep, identyfikator, taśma odblaskowa
Bluza polarowa model nr 1: na przód Ø 90 PRM, AK2 na rzep, taśma odblaskowa
Bluza polarowa model nr 2: na przód Ø 90 PRM, AK2 na rzep,
Bluza softshellowa: na przód Ø 90 PRM,
Bluza letnia: na plecy AK3, l. rękaw Ø 90 PRM, na przód AK2 na rzep, identyfikator
Spodnie letnie i całosezonowe: taśma odblaskowa
PPHU AKATEX Andrzej Kozłowski
Ul. Słowackiego 34, 43-300 Bielsko –Biała
Tel. 033 499 29 99, fax. wewn.84
E-mail główny: akatex@akatex.com.pl
Dział Handlowy / Zamówienia Tel. 033 499 29 80
E- mail: zamówienia@akatex.com.pl
Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej w w w . a k a t e x . c o m . p l

CELUJ W JAKOŚĆ

