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Vitavia šiltnamiai MERKUR ir URANUS bei HERA oranžerijos
Kainoraštis – 2009
Kodas

Aprašymas

Mažmeninė kaina litais su 19% PVM

Vitavia MERKUR šiltnamiai
(iš aliuminio profilių ir 3 mm storio stiklo, su impregnuoto medžio pagrindu,
1 automatine lango atidarymo sistema ir montavimo darbais)
1844/7000		
6,7 m² su 3 mm stiklais			
2216/7000		
6,7 m² su 6 mm organinio stiklo stogu 		

*

Speciali kaina užsisakiusiems iki balandžio 30 d.

1066/7101		
1073/7200		
1080/7538		

– tik

3.530,4.235,-

3.800,-

8,3 m² su 3 mm stiklais			
9,9 m² su 3 mm stiklais			
11,5 m² su 3 mm stiklais			

4.690,5.145,5.650,-

5818/7651		
AGL Popular priestatas – 3,1 m²		
			
Vitavia URANUS šiltnamiai
(iš aliuminio profililių ir 3 mm storio stiklo, su impregnuoto medžio pagrindu,
2 automatinėmis langų darynėjimo sistemomis ir montavimo darbais)
1882/7000		
6,7 m² su 3 mm stiklais			
2254/7000		
6,7 m² su 6 mm organinio stiklo stogu		
1103/7101		
8,3 m² su 3 mm stiklais			
1110/7200		
9,9 m² su 3 mm stiklais			
1127/7538		
11,5 m² su 3 mm stiklais			

2.425,-

*

4.185,4.890,5.345,5.800,6.300,-

9999 Jeigu Merkur ar Uranus serijos šiltnamius montuosite patys, taikysime nuolaidas:
		
6,7 m² ir 8,3 m² ploto šiltnamiams		
300,		
9,9 m² ir 11,5 m² ploto šiltnamiams		
500,-		
		
Galvanizuoto plieno pagrindas (cokolis) Merkur ir Uranus šiltnamiams, aukštis 12,5 cm, su montavimo darbais:
3633		
6,7 m² šiltnamiams			
200,3640		
8,3 m² šiltnamiams			
250,3657		
9,9 m² šiltnamiams			
300,3664		
11,5 m² šiltnamiams			
350,Papildoma įranga:
0595		
0588		
0601		
0618		
0199		
0632		
0205		
4412		
0175		
0045		
0052		
0137		

Termometras				
Hygrometras				
Dirvos termometras			
Kontrolinis (MIN-MAX) termometras		
Stogo langelis				
Automatinė langelio darinėjimo sistema 		
Žalizių tipo langelis 			
Automatinė žaliuzių tipo langelio darinėjimo sistema
Vamzdis – 2 vnt.			
Sulenkiamas staliukas			
Aluminė lentynėlė			
Pririšimo kampeliai – 10 vnt.			

Automatinė laistymo sistema:
0625		
50 laistymo-lašėjimo taškų sistema		

35,35,80,60,174,100,245,110,90,450,290,25,300,-

Vitavia HERA šešiakampė oranzerija – 4,5 m²
(iš aliuminio profilių, 3 mm storio stiklo sienų ir stogo,
su galvanizuoto plieno pagrindu ir montavimo darbais)
1240/3688		
Su vienu žalizių tipo langeliu 			
4412		
Automatinė žalizių tipo langelio darinėjimo sistema

4.290,110,-

Vitavia HERA šešiakampė oranzerija LUKSUS – 9,0 m²
(iš aliuminio profilių, 4 mm storio stiklo sienų ir 6 mm storio organinio stiklo stogo,
su galvanizuoto plieno pagrindu ir montavimo darbais)
1257/3695 		
Natūralus, nedažytas su 3 langeliais		
1578/3831** 		
Žaliai dažytas su 3 langeliais		

8.200,11.750,-

** Dažytos oranžerijos užsakomos tik iš anksto sumokėjus 6.000,- Lt avansą ir pristatomos per 3-5 savaites.
9999 Jeigu Hera serijos oranžerijas montuosite patys, taikysime nuolaidas:
		
4,5 m² ploto oranžerijoms			
		
9,0 m² ploto oranžerijoms		
Larch medžio grindys (su montavimo darbais)
8517		
tik LUKSUS oranžerijoms			

300,500,4.250,-
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ARROW dirbtuvėlė DALLAS
Kainoraštis – 2009

Kodas

Aprašymas

Mažmeninė kaina litais su 19% PVM

Dirbtuvėlė DALLAS
(su impregnuoto medžio pagrindu, be pristatymo ir montavimo darbų):
3901/1093		
4,2 m² ploto				
3918/8193		
7,1 m² ploto				
4519/9154		
11,0 m² ploto				

2.480,2.825,3.735,-

Dirbtuvėlė DALLAS
(su galvanizuoto plieno pagrindu, be pristatymo ir montavimo darbų):
3901/0139		
4,2 m² ploto				
3918/0146		
7,1 m² ploto				
4519/0122		
11,0 m² ploto				

2.685,3.025,3.935,-

Papildoma įranga:
0603		
0566		

Įrankių laikikliai – 5 vnt.			
Trijų aukštų lentyna			

175,220,-

9999		

Dirbtuvėlės montavimo darbai			

600,-

___________________________________________________________________________________________________

Pristatymas iš VILNIAUS
8888

Iki 15 km nuo Vilniaus centro		
Iki 30 km nuo Vilniaus centro		
Iki 100 km nuo Vilniaus centro		
Iki 200 km nuo Vilniaus centro		
Daugiau kaip 200 km nuo Vilniaus centro
Iki Kauno ir 30 km aplinkui Kauną
Iki Klaipėdos ir 30 km aplinkui Klaipėdą

		
		
		
		
		
		
		

125,200,300,400,450,300,400,-

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

Garantijos
Tinkamai sumontuotoms ir laikantis taisyklių
eksploatuojamoms aliuminio/plieno konstrukcijoms taikoma

1 metų garantija.

Stiklams garantija netaikoma.
Žiemą nepamirškite nuvalyti ant stogo susikaupusio sniego!
Jeigu pageidaujate, kad šiltnamis/dirbtuvėlė būtų visiškai hermetiški, visas sujungimų ir montavimo
vietas užtaisykite silikonu (į komplektą neįeina).

Importuotojas ir platintojas:
UAB Art Line idėjos
Kenos g. 5, LT-02103 Vilnius
Tel: (8~5) 262 6990, mob. 8 656 28619,
El. paštas: mail@artline.lt
www.artline.lt • www.vitavia.lt

