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Povrchová úprava – prášková barva dle vzorníku RAL



Model SINGLE SLIM hloubka 30 mm

• venkovní vitrína

• doprava v ČR zdarma

• 10 ks bílých magnetek zdarma

• montážní sada šroubů na uchycení vitríny v ceně

• bezpečnostní zámek + 2 náhradní klíče

• permanentní odvětrávání vlhkosti vnitřního prostoru

• výplň odlehčené plexisklo ANTI-VANDAL, tl. 4mm + ochrana UV

• zadní část magnetická bílá, jiná barva RAL na vyžádání

• atypické rozměry možné, pošlete poptávku na info@stylbox.com

• možné LED osvětlení vnitra vitríny

• bílé světlo vysoké kvality,  minimální spotřeba energie

Rozměr vnější
v mm
(výška x šířka)

650 x 490 650 x 705 650 x 920 950 x 705 650 x 1130 950 x 920 950 x 1130 1250 x 920

Počet A4 4 6 8 9 10 12 15 16

Nákresy vitríny

Otevírání
dvířek
Boční

Cena bez DPH 5.680,- 6.480,- 6.680,- 6.990,- 8.490,- 8.990,- 9.490,- 9.590,-

Cena s 21%
DPH

6.873,- 7.841,- 8.083,- 8.458,- 10.273,- 10.878,- 11.483,- 11.604,-

Doplatek za barevné provedení magnetického pozadí dle vzorníku RAL 1.190,-

LED osvětlení + transformátor (není součástí vitríny, instalace je vhodná do rozvaděče) 890,-

Celohliníkový, hranatý stojan 2700x60x40
k zabetonování (700mm do země)

3.380,- / pár 4.990,- / pár
délka 2000 mm s přírubou



Rozměr vnější v
mm
(výška x šířka)

700 x 520 700 x 730 700 x 940 1 000 x 730 1 000 x 940 1 000 x 1 150 1 300 x 940

Počet A4 4 6 8 9 12 15 16

Nákresy vitríny

Otevírání dvířek
Boční

Cena bez DPH 6.350,- 6.990,- 7.790,- 8.390,- 8.990,- 9.990,- 10.280,-

Cena s 21% DPH 7.684,- 8.458,- 9.426,- 10.152,- 10.878,- 12.088,- 12.439,-

Doplatek za barevné provedení magnetického pozadí dle vzorníku RAL 1.190,-

LED osvětlení + transformátor (není součástí vitríny, instalace je vhodná do rozvaděče) 990,-

Celohliníkový, hranatý stojan 2700x60x40
k zabetonování (700mm do země)

3.380,- / pár 4.990,- / pár
délka 2000 mm s přírubou

Model SINGLE LUX hloubka 40 mm

• venkovní vitrína

• doprava v ČR zdarma

• 10 ks bílých magnetek zdarma

• montážní sada šroubů na uchycení vitríny v ceně

• bezpečnostní zámek + 2 náhradní klíče

• permanentní odvětrávání vlhkosti vnitřního prostoru

• výplň odlehčené plexisklo ANTI-VANDAL, tl. 4mm + ochrana UV

• zadní část magnetická bílá, jiná barva RAL na vyžádání

• atypické rozměry možné, pošlete poptávku na info@stylbox.com

• možné LED osvětlení vnitra vitríny

• bílé světlo vysoké kvality,  minimální spotřeba energie



Model SLIM UP hloubka 30 a 40 mm

• venkovní vitrína

• doprava v ČR zdarma

• 10 ks bílých magnetek zdarma

• montážní sada šroubů na uchycení vitríny v ceně

• bezpečnostní zámek + 2 náhradní klíče

• permanentní odvětrávání vlhkosti vnitřního prostoru

• odlehčené plexisklo ANTI-VANDAL, tl. 4mm + ochrana UV

• zadní část magnetická bílá, jiná barva RAL na vyžádání

• atypické rozměry možné

• možné LED osvětlení vnitra vitríny

• bílé světlo vysoké kvality,  minimální spotřeba energie

Rozměr vnější v mm
(výška x šířka x hloubka) 950 x 1340 x 30 1 000 x 1360 x 40

Počet A4 18 18

Nákresy vitríny

Otevírání dvířek
nahoru

mechanická
podpěra

mechanická
podpěra

Cena bez DPH 10.990,- 11.990,-

Cena s 21% DPH 13.298,- 14.508,-

Doplatek za barevné provedení magnetického pozadí dle vzorníku RAL 1.190,-

LED osvětlení + transformátor (není součástí vitríny, instalace je vhodná do rozvaděče) 990,-

Celohliníkový, hranatý stojan 2700x60x40
k zabetonování (700mm do země)

3.380,- / pár 4.990,- / pár
délka 2000 mm s přírubou



Model LUX UP hloubka 60 mm

• venkovní vitrína

• doprava v ČR zdarma

• 10 ks bílých magnetek zdarma

• montážní sada šroubů na uchycení vitríny v ceně

• bezpečnostní zámek + 2 náhradní klíče

• permanentní odvětrávání vlhkosti vnitřního prostoru

• odlehčené plexisklo ANTI-VANDAL, tl. 4mm + ochrana UV

• zadní část magnetická bílá, jiná barva RAL na vyžádání

• atypické rozměry možné

• možné LED osvětlení vnitra vitríny

• bílé světlo vysoké kvality,  minimální spotřeba energie

Rozměr vnější v mm
(výška x šířka) 1000 x 1160 1000 x 1370 1000 x 1580 1000 x 1800 1000 x 2010

Počet A4 15 18 21 24 27

Nákresy vitríny

Otevírání dvířek
nahoru

plynové vzpěry plynové vzpěry plynové vzpěry plynové vzpěry plynové vzpěry

Cena bez DPH 13.280,- 13.590,- 14.480,- 15.790,- 17.990,-

Cena s 21% DPH 16.069,- 16.444,- 17.521,- 19.106,- 21.768,-

Doplatek za barevné provedení magnetického pozadí dle vzorníku RAL 1.190,-

LED osvětlení + transformátor 1.290,-

Celohliníkový, hranatý stojan 2700x60x40
k zabetonování (700mm do země)

3.380,- / pár 4.990,- / pár
délka 2000 mm s přírubou



Model EXTRA UP hloubka 80 mm

• venkovní vitrína

• doprava v ČR zdarma

• 10 ks bílých magnetek zdarma

• montážní sada šroubů na uchycení vitríny v ceně

• bezpečnostní zámek + 2 náhradní klíče

• permanentní odvětrávání vlhkosti vnitřního prostoru

• odlehčené plexisklo ANTI-VANDAL, tl. 4mm + ochrana UV

• zadní část magnetická bílá, jiná barva RAL na vyžádání

• atypické rozměry možné

• možné LED osvětlení vnitra vitríny

• bílé světlo vysoké kvality,  minimální spotřeba energie

Rozměr vnější v mm
(výška x šířka) 1032 x 1180 1032 x 1390 1032 x 1600 1032 x 1810 1032 x 2020

Počet A4 15 18 21 24 27

Nákresy vitríny

Otevírání dvířek
nahoru

plynové vzpěry plynové vzpěry plynové vzpěry plynové vzpěry plynové vzpěry

Stará cena 14.990,- 15.990,- 17.990,- 19.990,- 21.880,-

Akční cena 18.138,- 19.348,- 21.768,- 24.188,- 26.475,-

Doplatek za barevné provedení magnetického pozadí dle vzorníku RAL 1.190,--Kč

LED osvětlení + transformátor 1.390,-

Celohliníkový, hranatý stojan 2700x60x40
k zabetonování (700mm do země)

3.380,- / pár 4.990,- / pár
délka 2000 mm s přírubou



Model SLIM DUAL hloubka 30 mm

• venkovní vitrína

• doprava v ČR zdarma

• 10 ks bílých magnetek zdarma

• montážní sada šroubů na uchycení vitríny v ceně

• bezpečnostní zámek + 2 náhradní klíče

• permanentní odvětrávání vlhkosti vnitřního prostoru

• odlehčené plexisklo ANTI-VANDAL, tl.4mm + ochrana UV

• zadní část magnetická bílá, jiná barva RAL na vyžádání

• atypické rozměry možné

• možné LED osvětlení vnitra vitríny

• bílé světlo vysoké kvality,  minimální spotřeba energie

Rozměr vnější v mm
(výška x šířka) 650 x 960 950 x 960 950 x 1380

Počet A4 8 12 18

Nákresy vitríny

Otevírání dvířek do
obou stran

Cena bez DPH 9.750,- 11.990,- 13.890,-

Cena s 21% DPH 11.798,- 14.508,- 16.807,-

Doplatek za barevné provedení magnetického pozadí dle vzorníku RAL 1.190,-

LED osvětlení + transformátor (není součástí vitríny, instalace je vhodná do rozvaděče) 990,-

Celohliníkový, hranatý stojan 2700x60x40
k zabetonování (700mm do země)

3.380,- / pár 4.990,- / pár
délka 2000 mm s přírubou



Model LUX DUAL hloubka 60 mm

• venkovní vitrína

• doprava v ČR zdarma

• 10 ks bílých magnetek zdarma

• montážní sada šroubů na uchycení vitríny v ceně

• bezpečnostní zámek + 2 náhradní klíče

• permanentní odvětrávání vlhkosti vnitřního prostoru

• odlehčené plexisklo ANTI-VANDAL, tl.4mm+ochrana UV

• zadní část magnetická bílá, jiná barva RAL na vyžádání

• atypické rozměry možné

• možné LED osvětlení vnitra vitríny

• bílé světlo vysoké kvality,  minimální spotřeba energie

Rozměr vnější v mm
(výška x šířka) 1000 x 1410 1000 x 1840 1000 x 2260

Počet A4 18 24 30

Nákresy vitríny

Otevírání dvířek do
obou stran

Cena bez DPH 16.980,- 17.250,- 18.990,-

Cena s 21% DPH 20.546,- 20.873,- 22.978,-

Doplatek za barevné provedení magnetického pozadí dle vzorníku RAL 1.190,-

LED osvětlení + transformátor 1.290,-

Celohliníkový, hranatý stojan 2700x60x40
k zabetonování (700mm do země)

3.380,- / pár 4.990,- / pár
délka 2000 mm s přírubou



Model EXTRA DUAL hloubka 80 mm

• venkovní vitrína

• doprava v ČR zdarma

• 10 ks bílých magnetek zdarma

• montážní sada šroubů na uchycení vitríny v ceně

• bezpečnostní zámek + 2 náhradní klíče

• permanentní odvětrávání vlhkosti vnitřního prostoru

• odlehčené plexisklo ANTI-VANDAL, tl.4mm+ochrana UV

• zadní část magnetická bílá, jiná barva RAL na vyžádání

• atypické rozměry možné

• možné LED osvětlení vnitra vitríny

• bílé světlo vysoké kvality,  minimální spotřeba energie

Rozměr vnější v mm
(výška x šířka) 1032 x 1500 1032 x 1920 1330 x 1920

Počet A4 18 24 32

Nákresy vitríny

Otevírání dvířek do
obou stran

Cena bez DPH 16.690,- 17.690,- 21.850,-

Cena s 21% DPH 20.195,- 21.405,- 26.439,-

Doplatek za barevné provedení magnetického pozadí dle vzorníku RAL 1.190,-

LED osvětlení + transformátor 1.390,-

Celohliníkový, hranatý stojan 2700x60x40
k zabetonování (700mm do země)

3.380,- / pár
stříbrné

4.990,- / pár
délka 2000 mm s přírubou



Model DOUBLE tloušťka 80mm

• venkovní vitrína

• doprava v ČR zdarma

• 10 ks bílých magnetek zdarma

• montážní sada šroubů na uchycení vitríny v ceně

• bezpečnostní zámek + 2 náhradní klíče

• permanentní odvětrávání vlhkosti vnitřního prostoru

• odlehčené plexisklo ANTI-VANDAL, tl.4mm+ochrana UV

• zadní část magnetická bílá, jiná barva RAL na vyžádání

• atypické rozměry možné

• možné LED osvětlení vnitra vitríny

• bílé světlo vysoké kvality,  minimální spotřeba energie

Rozměr vnější v mm
(výška x šířka) 1032 x 1180 1032 x 1390 1032 x 1600 1032 x 1810

Počet A4 2 x15 2 x18 2 x 21 2 x 24

Nákresy vitríny

Otevírání dvířek
nahoru

plynové vzpěry plynové vzpěry plynové vzpěry plynové vzpěry

Cena bez DPH 19.990,- 21.980,- 23.480,- 25.990,-

Cena s 21% DPH 24.188,- 26.596,- 28.411,- 31.448,-

Doplatek za barevné provedení magnetického pozadí dle vzorníku RAL 1.190,-

LED osvětlení + transformátor, minimální spotřeba energie, životnost více než 75 000 hodin 2.990,-

Celohliníkový, hranatý stojan 2700x60x40
k zabetonování (700mm do země)

3.380,- / pár 4.990,- / pár
délka 2000 mm s přírubou



Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH 21%!

Dopravu máte zdarma.

Objednané zboží vám spolehlivě dodáme naším kurýrem až na vaši adresu včetně pojištění zásilky. Tato služba je u

nás také bezplatná. Kurýr vás bude před dodáním zboží telefonicky kontaktovat. Při přebírání zboží od zaměstnance

přepravní služby, si prosím vždy zkontrolujte, zda obal doručené zásilky není poškozen.

Dodací lhůta:

Dodací lhůta při stříbrných vitrínách (eloxovaný hliník) je 14 - 21 pracovních dnů. RAL barevné vitríny 21 - 28

pracovních dnů.

Způsob platby:

Dobírka: s doplatkem + 99 ,- Kč bez DPH. Originál faktura Vám bude zaslána poštou.

Platba předem na základě zálohové faktury. Originál faktura Vám bude zaslána poštou.

Platba na základě faktury je možná jen u orgánů veřejné správy (obecní, městské a krajské úřady, školy, farní úřady

atd., případně po dohodě s naším obchodním oddělením. Délka splatnosti faktury je obvykle 14 dní (pokud není

dohodnuto jinak) po dodání zboží. Originál faktura vám bude zaslána poštou.

Doplňky k vitrínám – ceny jsou bez DPH:

LED osvětlení vnitra vitríny:

Osvětlení vnitřku vitríny na požádání. Vysocesvítivé LED diody, bílé světlo vysoké intenzity 60 lumenů na watt,

minimální spotřeba energie, životnost více než 75 000 hodin. Průměrný výkon 18 wattů na lineární metr. LED

transformátor 230/12V DC 18W. Cena je uvedena v ceníku u každého modelu vitríny.

Magnetky:

Kvalitní, bílé magnetky s vysokou silou magnetismu, s ochrannou vrstvou proti poškrábání, 10 ks/bal. v ceně : 99,- Kč

(Poznámka: 10ks magnetek máte automaticky ke každé vitríně zdarma)

Informační nápis:

Na vitríně může být text podle přání zákazníka. Délka textu musí přibližně odpovídat délce vitríny.

Text se umísťuje na její horní, nebo spodní část. Cena: 150 ,- Kč

Logo – erb - znak:

Před text je možné doplnit barevné logo případně erb či jiný znak. Cena: 190,- Kč

Stojany:

Ceny hranatých stojanů jsou uvedeny u každého typu vitrín. Ostatní druhy stojanů např. s kruhovýmm nebo elipsovitým

průměrem profilů, nebo s patkami jsou na vyžádání.

Infolinka: 777 153 842 www.stylbox.com


