Стара Загора
+359 42 637 575;
+359 878 295-275;
+359 884 406 581

Тагемал ООД
www.tagemal.net
skype: tagemal-sklad
e-mail: mail@tagemal.net

ПРОМОЦИЯ

Весели празници

от фирма „Тагемал“ООД!
С пожелание за здраве
и ползотворна година!

смесител за плот FLEX-ER-A208A /
бял/

90,00 лв.

-10% 81,00 лв.

90,00 лв.

-10% 81,00 лв.

90,00 лв.

-10% 81,00 лв.

90,00 лв.

-10% 81,00 лв.

90,00 лв.

-10% 81,00 лв.

9,66 лв.

-10%

8,69 лв.

9,66 лв.

-10%

8,69 лв.

7,50 лв.

-10%

6,75 лв.

142342

смесител за плот FLEX-ER-A208N /
черен/

142378

смесител за плот FLEX-ER-A208R /
червен/

143341

смесител за плот FLEX-ER-A208B
/син/

145762

смесител за плот FLEX-ER-A208G /
сив/

145763

Лебедка за смесител – с душ
глава, гъвкава, черна

140521

Лебедка за смесител – гъвкава ,
бяла
145552

гофре за ВП пл.казанче L-120см ф50/40
143349

Посочените цени са с вкл.ДДС!!!
Промоцията е валидна от 01.12.2018г. до 31.12.2018г. или до изчерпване на
наличните количества!

8,10 лв.

ABC материалът се характеризира с висока якост, удароустойчивост, UV
устойчивост, температуроустойчивост/ издържа на висока температура до
+100к̊, акто и на ниска температура до -20̊/

смесител за плот ABC/HY-A019HC
29,00 лв. -10% 26,10 лв.
1443562
смесител за умивалник -ABC/HYB205HC в к-т с меки връзки и гайка
за монтаж

21,00 лв. -10% 18,90 лв.

141559
кран канела 1/2 9см. с аератор ABC/
HY-C228

4,80 лв. -10% 4,32 лв.

140601
кран канела 1/2 9см. с щуцер
ABC/HY-C229

4,80 лв. -10% 22,94 лв.

140708

кран канела 1/2 15см. с аератор
ABC/HY-C292

5,80 лв. -10% 5,22 лв.

1441691
кран канела 1/2 15см. с щуцер ABC/
HY-C293

5,80 лв. -10% 5,22 лв.

1444605
кран канела 1/2-3/4 дв. ABC/HYC262

4,80 лв. -10% 4,32 лв.

140719
кран канела 1/2 двур. ABC/HY-C260
1441515

4,80 лв. -10% 4,32 лв.

Посочените цени са с вкл. ДДС!!!
Промоцията е валидна от 01.12.2018г. до 31.12.2018г. Или до изчерпване на наличните
количества!

145156 Ръчен обезвъздушител 1/2
за ключе
ръчен обезвъздушител за радиатор

0,94 лв.

-10%

0,85 лв.

142,00 лв.

-10%

127,80 лв.

100,00 лв.

-10%

90,00 лв.

за ключе с 1/2″ външна резба
141095 Тръба PEX-AL-PEX ф20x2
ITALPEX 100м. EVP
Многослойна тръба с алуминиева
вложка PEX-AL-PEX за отоплителни
инсталации. Максимално
налягане: 10 бар. Максимална
работна температура: 90°C
Диаметър: 20 мм Деб. стената: 2 мм
Руло: 100 м
141094 Тръба PEX-AL-PEX ф16x2
ITALPEX 100м. EVP Многослойна
тръба с алуминиева вложка PEX-ALPEX за отоплителни инсталации.
Максимално налягане: 10
бар.Максимална работна
температура: 90°C Диаметър: 16 мм
Деб. стената: 2 мм Руло: 100м

145561 Термостат EMMETI
Температурен контактен термостат.
Подходящ за управление на помпи,

16,00 лв.

14,00 лв.

179094 Помпа OMIS 25/40/180

81,00 лв.

76,95 лв.

179095 Помпа OMIS 25/60/180

85,00 лв.

задвижки и др. електрически
елементи по измерена контактна
температура.

-5%
80,75 лв.

*Помпите "ОMIS"
са с медни
намотки; 2
години гаранция

179911 Помпа OMIS 32/60/180

96,00 лв.
91,20 лв.

101337 Помпа EVP-BAR-RS25/4G

94,38 лв.

87,77 лв.

101338 Помпа EVP-BAR-RS25/6G

96,72 лв.

89,95 лв.

101339 Помпа EVP-BAR-RS32/4G

107,00 лв.

99,51 лв.
-7%

*Помпите "EVP"
са с медни
намотки и к-т
холендри; 2
години гаранция;
При проблемподмяна
директно с нова

149080 Помпа EVP-BAR-RS25/8G

170,00 лв.

158,10 лв.

149081 Помпа EVP-BAR-RS32/8G

178,00 лв.

165,54 лв.

179092 Помпа EVP-BAR-RS32/6G

110,00 лв.

102,30 лв.

Посочените цени са с вкл.ДДС!!!

Промоцията е валидна от 01.12.2018г. до 31.12.2018г. или до изчерпване на
наличните количества!

