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Obj.číslo 9150.1/2 
X-stojan
- X-stojan pro uložení kapot, nárazníků atd.
- výškově nastavitelný

9150.2
9150.1

Cena:
9150.1   2129Kč
9150.2   2962Kč

Cena:   6368Kč

Obj.číslo 9100 
Lakýrnický stojan otočný
- pojízdný otočný lakýrnický stojan pro upevnění
  dveří a kapot (včetně upínacích háků a spon) 

Cena:     4554Kč

Obj.číslo 9325
Vozík na díly
- pojízdný stojan na díly, nářadí. Včetně dvou
  polic pro uložení kapot,dveří atd.

Cena:     19772Kč

Obj.číslo 9160
Univerzální stojan
- velmi stabilní, univerzálně použitelný stojan
- nastavitelná délka a šířka

Cena:     4480Kč

Cena:     5554Kč

Obj.číslo 9330 
Stojan na díly
- pojízdný stojan na díly
- pro uložení nárazníků,plechových dílů apod.
- rozměry 130x120x220cm

Obj.číslo 9110
Stojan na dveře
- pojízdný stojan na dveře a jiné autodíly
- maximální přístup při lakování
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Uvedené ceny jsou bez DPH.

Obj.číslo 9105 
Držák na drobné díly
- pro uchycení drobných dílů při lakování 
- lze jednoduše namontovat na otočný stojan
- upínací spony nejsou součástí dodávky

Cena:    1148Kč

Obj.číslo 9125
Držák na ráfky

- otočný držák pro lakování ráfků. 
- lze jednoduše připevnit na běžné lakýrnické stojany.

Cena:    1148Kč

Obj.číslo 9141
Lakýrnické skřipce
- skřipce v různých délkách 
- optimální uchycení drobných dílů při lakování

Cena:
10cm   414Kč
20cm   452Kč
30cm   503Kč

Obj.číslo 9142
Držák na zrcátka
- pro upevnění zrcátek při lakování

Cena:    1148Kč

Cena:   1814Kč

Obj.číslo 9143
Podpěra
- teleskopický nastavitelný držák pro
   fixaci otevřených kapot, dveří
- sada 3 kusů (27-45cm, 50-86cm a 82-150cm)

Obj.číslo 9365
Míchací stůl
- pracovní stůl pro míchání barev
- s držáky na stříkací pistole a s odvíječem na
  papírové utěrky.
- pro větší pořádek a přehled na pracovišti

Cena:   24 703Kč 
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