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Janssens šiltnamiai Senior Hobby, oranžerija Junior
ir pavėsinės
Kainoraštis – 2010 (2)
Kodas

Aprašymas

Mažmeninė kaina litais su 21% PVM,
su pristatymu ir montavimu

Šiltnamis Senior Hobby (natūralus aliuminis):
Natūralaus aliuminio profiliuotis, įstiklintas 4 mm storio STANDARD 5,8 Kw
sodininkystės stiklu, su 1 slankiosiomis 73 cm pločio durimis ir stoglangiu(-ais).
Tipiniame komplekte yra vandens purškimo sistema su 4 purkštukais.
Tiekiame su aliuminio cokoliu ir su 4, skirtais fiksuoti cokolį dirvoje, inkarais.
54SH23		
		
SH23SE		

7,3 m² su 4 mm storio STANDARD 5,8 Kw stiklu
ir 1 stoglangiu		
		
Papildomai, jei su 4 mm storio SECURIT 6,0 Kw stiklu

7050,510,-

54SH34		
		
SH34SE		

14,2 m² su 4 mm storio STANDARD 5,8 Kw stiklu
ir 2 stoglangiais				
Papildomai, jei su 4 mm storio SECURIT 6,0 Kw stiklu		

8248,793,-

54SH36		
		
SH36SE		

18,8 m² su 4 mm storio STANDARD 5,8 Kw stiklu
ir 3 stoglangiai					
Papildomai, jei su 4 mm storio SECURIT 6,0 Kw stiklu		

9650,1061,-

Papildoma įranga:
Kainos galioja TIK užsakant kartu su šiltnamiu
54PPSH		
Promo paketas: 1 vnt. langelio pririšimo sistema;
			
1 vnt. stalas augalams, ilgis 3,10 m
			
1 vnt. aliuminio lentyna, ilgis 3,10 m		
SH88PP		
Promo paketo montavimas 		
0632		
54SU23		
54SU34		
SH88SU		
		
54GT23		
54GT31		
54GT45		
54GT61		
SH88GT		

815,DOVANA *

Automatinė langelio darinėjimo sistema			
Apsauga nuo saulės SH23 modeliui, ilgis 3 m			
Apsauga nuo saulės SH34 arba SH36 modeliui, ilgis 3 m		
Apsaugos nuo saulės montavimas 		

100,560,670,DOVANA *

Stalas augalams, ilgis 2,36 m x plotis 0,50 m			
Stalas augalams, ilgis 3,10 m x plotis 0,50 m			
Stalas augalams, ilgis 4,58 m x plotis 0,50 m			
Stalas augalams, ilgis 6,10 m x plotis 0,50 m			
Stalo augalams montavimas			

450,535,700,865,DOVANA *

Oranžerija Junior (aliuminis, juoda):
Aliuminio profiliuotis terminiu būdu nudažytas juoda (RAL 9005M) spalva,
įstiklintas 4 mm storio 6,0 Kw SECURIT stiklu, su 1 slankiosiomis 73 cm pločio durimis ir 2 stoglangiais.
Tiekiama su aliuminio cokoliu, su 8, skirtais fiksuoti cokolį dirvoje, inkarais
54JORA		
12,4 m² su 4 mm storio SECURIT 6,0 Kw stiklu		

9990,-

Papildoma įranga:
Kainos galioja TIK užsakant kartu su oranžerija
54JPJO		
Junior paketas 3: 1 vnt. langelio pririšimo sistema;
			
1 vnt. stalas augalams, ilgis 3,81 m x plotis 0,50 m
			
3 vnt. apsauga nuo saulės, ilgis 3,00 m		

1880,-

54GT38		
JO88JP		

Stalas augalams, ilgis 3,81 m x plotis 0,50 m		
Junior paketo arba papildomo stalo augalams montavimas

0632		

Automatinė langelio darinėjimo sistema

		

750,DOVANA *
100,-

DOVANA* – papildoma įranga montuojama nemokamai tik kai yra tiekiama kartu su šiltnamiu(-iais) arba oranžerija.
Pavėsinės Karuselė tipai A ir B arba Pagoda (RAL 6009/7016/3011):
Aliuminio profiliuotis dažytas terminiu būdu (RAL 6009/7016/3011 spalvos),
sienos įstiklintos 4 mm storio 6,0 Kw SECURIT stiklu, stogas įstiklintas 4 mm storio 6,0 Kw SECURIT arba
4 mm Plexi stiklu, su dvigubomis slankiosiomis durimis, vienu žaliuziniu langu bei stogo ventiliacija.
Tiekiama su integruotu aliuminio cokoliu bei, skirtais fiksuoti cokolį dirvoje, inkarais
Diametras 3,10 m
9,7 m²				
19 000,Diametras 3,78 m

11,8 m²				

23 000,-
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Pavėsinė Piramidė (RAL 6009/7016/3011):
Aliuminio profiliuotis dažytas terminiu būdu (RAL 6009/7016/3011 spalvos),
sienos įstiklintos 4 mm storio 6,0 Kw SECURIT stiklu, stogas įstiklintas 4 mm storio 6,0 Kw SECURIT arba
4 mm Plexi stiklu, su dvigubomis slankiosiomis durimis, vienu žaliuziniu langu bei stogo ventiliacija.
Tiekiama su integruotu aliuminio cokoliu bei, skirtais fiksuoti cokolį dirvoje, inkarais
Dydis 3,10 m x 3,10 m
10,0 m²				
20 000,Dydis 3,78 m x 3,78 m

14,0 m²				

24 000,-

Pavėsinė Redondo (RAL 9005) su graviravimu dekoruotais stiklais:
Aliuminio profiliuotis dažytas terminiu būdu (RAL 9005 spalva), sienos įstiklintos 4 mm storio graviravimu
dekoruotu 6,0 Kw SECURIT stiklu, stogas įstiklintas 4 mm storio 6,0 Kw Plexi stiklu, su dvigubomis
slankiosiomis durimis, dviem žaliuziniais langais bei stogo ventiliacija.
Tiekiama su integruotu aliuminio cokoliu bei, skirtais fiksuoti cokolį dirvoje, inkarais
Diametras 4,30 m
14,0 m²				
35 000,-

Žemės paviršiaus lyginimas – jei jis NĖRA lygus 		
už m³
150,___________________________________________________________________________________________________

Visas montavimo instrukcijas lietuvių kalba galite parsisiųsti iš www.artline.lt.

Garantijos
Jei Janssens šiltnamį ar oranžeriją sumontavo mūsų
darbuotojai ir yra laikomasi eksploatacijos taisyklių
aliuminio konstrukcijoms taikoma 2 metų garantija.

Stiklams garantija netaikoma.
Žiemą nepamirškite nuvalyti ant stogo susikaupusio sniego!
Pristatymo laikas: Senior Hobby ar Junior 3-5 savaitės po užsakymo,
Redondo 7-10 savaičių po užsakymo,
pavėsinės 5-7 savaitės po užsakymo.
Atsiskaitymas už Janssens gaminius
Per vieną savaitę nuo užsakymo datos Jums atsiųsime išankstinio 50 % sumos mokėjimo sąskaitą.
Prieš pristatydami prekę Jums, atsiųsime sąskaitą likusiai 50 % sumai ir informuosime Jus apie tikslų
prekės pristatymo laiką. Sąskaitą turėsite apmokėti ne vėliau kaip likus vienai savaitei iki pristatymo
datos.

Visi mokėjimai atliekami TIK pavedimu į banko sąskaitą –
UAB „Art Line Idėjos“, bankas „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT12 7300 0100 8242 7336.
Importuotojas ir platintojas:
UAB Art Line idėjos
Kenos g. 5, LT-02103 Vilnius
Tel. mob. 8 656 28619,
El. paštas: mail@artline.lt
www.artline.lt

