
LED spots voor houten overkappingen met afstandbediening

Specificaties:  kleur: Warm wit - Wattage: 3 W - Spanning: 12 volt - Dimbaar met afstandbediening - Parallel geschakeld

Artikelnummer Omschrijving Levertijd Afmeting in mm verkoopprijs 

incl. BTW

Eenheid

vdh1403000001 6 spots compleet set met afstandbediening 1-3 werkdagen 35mm zaagmaat spot 175,50€         p/st

vdh1403000002 8 spots compleet set met afstandbediening 1-3 werkdagen 35mm zaagmaat spot 211,50€         p/st

vdh1403000003 10 spots compleet set met afstandbediening 1-3 werkdagen 35mm zaagmaat spot 247,50€         p/st

vdh1403000004 12 spots compleet set met afstandbediening 1-3 werkdagen 35mm zaagmaat spot 274,50€         p/st

Neem contact op voor de huidige voorraad. Indien een artikel niet voorradig is, zie kolom levertijd. * op=op uitgaand artikel.

Bij afname onder €250,00 geldt een toeslag van €10,00 (geldt niet op artikelen die op voorraad liggen)

LED spots voor aluminium overkappingen met afstandbediening

Specificaties:  kleur: Warm wit - Wattage: 3 W - Spanning: 12 volt - Dimbaar met afstandbediening - Parallel geschakeld

Artikelnummer Omschrijving Levertijd Afmeting in mm verkoopprijs 

incl. BTW

Eenheid

vdh1404000001 6 spots compleet set met afstandbediening 1-3 werkdagen 28mm zaagmaat spot 175,50€         p/st

vdh1404000002 8 spots compleet set met afstandbediening 1-3 werkdagen 28mm zaagmaat spot 211,50€         p/st

vdh1404000003 10 spots compleet set met afstandbediening 1-3 werkdagen 28mm zaagmaat spot 247,50€         p/st

vdh1404000004 12 spots compleet set met afstandbediening 1-3 werkdagen 28mm zaagmaat spot 274,50€         p/st

Neem contact op voor de huidige voorraad. Indien een artikel niet voorradig is, zie kolom levertijd. * op=op uitgaand artikel.

Bij afname onder €250,00 geldt een toeslag van €10,00 (geldt niet op artikelen die op voorraad liggen)

LED spots & toebehoren losse onderdelen

Specificaties:  kleur: Warm wit - Wattage: 3 W - Spanning: 12 volt - Dimbaar met afstandbediening - Parallel geschakeld

Artikelnummer Omschrijving Levertijd Afmeting in mm verkoopprijs 

incl. BTW

Eenheid

vdh1402000001 LED-spot aluminium overkapping - 5 meter kabel 1-3 werkdagen 28mm zaagmaat 22,75€          p/st

vdh1402000002 LED-spot houten overkapping - 5 meter kabel 1-3 werkdagen 35mm zaagmaat 22,75€          p/st

vdh1402000003 LED-spot houten overkapping 1-3 werkdagen 35mm zaagmaat 18,50€          p/st

vdh1402000004 Trafo 3-6 spots incl. afstandbediening 1-3 werkdagen n.v.t. 52,70€          p/st

vdh1402000005 Trafo 7-12 spots incl. afstandbediening 1-3 werkdagen n.v.t. 63,00€          p/st

vdh1402000006 Verlengkabel zwart 2 meter 1-3 werkdagen 2000 5,25€            p/st

vdh1402000007 Verlengkabel zwart 3 meter 1-3 werkdagen 3000 6,13€            p/st

vdh1402000008 Verlengkabel zwart 5 meter 1-3 werkdagen 5000 7,00€            p/st

vdh1402000009 Verlengkabel zwart 7 meter 1-3 werkdagen 7000 8,75€            p/st

vdh1402000010 Verlengkabel zwart 10 meter 1-3 werkdagen 10000 9,63€            p/st

vdh1402000011 Verdeeldoos 6-gats 1-3 werkdagen n.v.t. 6,13€            p/st

vdh1402000012 Verdeeldoos 12-gats 1-3 werkdagen n.v.t. 8,75€            p/st

vdh1402000013 Gatenzaag 28mm 1-3 werkdagen 28mm 15,75€          p/st

vdh1402000014 Gatenzaag 35mm 1-3 werkdagen 35mm  17,50€          p/st

Neem contact op voor de huidige voorraad. Indien een artikel niet voorradig is, zie kolom levertijd. * op=op uitgaand artikel.

Bij afname onder €250,00 geldt een toeslag van €10,00 (geldt niet op artikelen die op voorraad liggen)


