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ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 
 

 

ЦЕНОВА ЛИСТА 
Разпределителни колони  

 

 

 
 
 

 

Мини колони с 1 отделение 

No. Наименование на стоките Изображение 

Кат.№/  
Продажна цена без ДДС 

Бял Алуминий Черен 

1 
Мини колона с 1 отделение и две лицеви страни, 
височина 0.30м, 
захват на механизмите тип Snap-On   

653000 653001 653002 

180.00 лв. 213.00 лв. 202.00 лв. 

2 
Мини колона с 1 отделение и две лицеви страни, 
височина 0.68м,  
захват на механизмите тип Snap-On 

 

653003 653004 653005 

191.00 лв. 230.00 лв. 230.00 лв. 

 

*Техническа информация и инструкции за монтаж – вижте тук 

 

Мини колони с 2 отделения 

No. Наименование на стоките Изображение 

Кат.№/  
Продажна цена без ДДС 

Бял Алуминий Черен 

1 
Мини колона с 2 отделения и две лицеви страни, 
височина 0.30м,  
захват на механизмите тип Snap-On 

 
653020 653021 653022 

202.00 лв. 250.00 лв. 240.00 лв. 

2 
Мини колона с 2 отделения и две лицеви страни, 
височина 0.68м,  
захват на механизмите тип Snap-On  

 

653023 653024 653025 

230.00 лв. 270.00 лв. 270.00 лв. 

 

*Техническа информация и инструкции за монтаж – вижте тук 

 

 

http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE10475AA.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE10475AA.pdf
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Мини колони с 4 отделения 

No. Код Наименование на стоките Изображение 
Продажна 

цена 
без ДДС 

1 653040 

Мини колона с 4 отделения и две лицеви страни, 
височина 0.30м,  
захват на механизмите тип Snap-On 
цвят Бял RAL 9003  

 

260.00 лв. 

2 653043 

Мини колона с 4 отделения и две лицеви страни, 
височина 0.68м,  
захват на механизмите тип Snap-On 
цвят Бял RAL 9003 

 

340.00 лв. 

 

*Техническа информация и инструкции за монтаж – вижте тук 

Колони с 1 отделение 

No. Код Наименование на стоките Изображение 
Продажна 

цена 
без ДДС 

1 653010 

Kолона с 1 отделение и две лицеви страни, 
височина 2.7м,  
захват на механизмите тип Snap-On 
цвят Бял RAL 9003 

 

500.00 лв. 

2 653013 

Kолона с 1 отделение и две лицеви страни, 
височина 3.9м, 
захват на механизмите тип Snap-On 
цвят Бял RAL 9003 

610.00 лв. 

 

*Техническа информация и инструкции за монтаж – вижте тук 

Колони с 2 отделения, двустранни 

No. Код Наименование на стоките Изображение 
Продажна 

цена 
без ДДС 

1 653030 

Kолона с 2 отделения и две лицеви страни, 
височина 2.7м,  
захват на механизмите тип Snap-On 
цвят Бял RAL 9003 

 

560.00 лв. 

2 653033 

Kолона с 2 отделения и две лицеви страни, 
височина 3.9м,  
захват на механизмите тип Snap-On 
цвят Бял RAL 9003 

690.00 лв. 

 

*Техническа информация и инструкции за монтаж – вижте тук  

** Материал на изработка: в цветове Бял и Черен – алуминиев корпус и PVC капаци; в цвят Алуминий – алуминиеви корпус и 

капак 

 

***Използвайте контакти и комуникационни розетки от серия Mosaic на Legrand - вижте тук 

****Всички колонки се предлагат в Бял цвят RAL 9003, цвят Алуминий – анодизиран (няма RAL) и Черен цвят RAL 9017 

*****Съгласно описанията на производителя са възможни незначителни отклонения в цветовете RAL 

******Механизмите при Snap-On колонките се монтират директно, посредством приплъзване  

 

За повече информация и въпроси сме на разположение! 

http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE10475AA.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE10474AA.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE10474AA.pdf
https://data.ldg-bg.com/uploads/files/catalogs/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20Mosaic%20Legrand.pdf

