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NABÍDKA FIRMY
Nabídka výrobků firmy Petr Vašák - RONRO:

1. z ohýbaného Akrylonu - plexiskla (PMMA)
výrobky jsou řezané, opracované a ohýbané z desek čirého plexiskla především tloušťky 2 mm a 3 mm.

2. z ohýbaných plastových desek a folií
Ceny uvedené u výrobků jsou kalkulovány pro tloušťku materiálu 2 mm, bez potisku
a pro případ odběru výrobků přímo u výrobce na adrese provozovny.
Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%) jako ceny základní pro množství 1-50 ks odebraných
výrobků od jednoho druhu. Při odběrech větších jak 50 ks poskytujeme množstevní slevy. V případě
zaslání zboží (poštou - obchodní balík) jsou k cenám účtovány náklady spojené
s balným (s ohledem na křehkost zboží ve výši 10,-Kč na každých cca 5kg zboží, minimálně však
20,-Kč na 1 balík) a s poštovným ve výši 100,- až 130,-Kč na 1 balík (podle přepravního pásma).
Po dohodě se zákazníkem jsme schopni vyrobit stojánky i jiných rozměrů, než jaké jsou uvedené
v katalogu.
Pozn.: Některé plochy na výrobcích jsou vhodné a využívané k potisku. Cenu potisku je třeba
stanovit dle konkrétního požadavku zákazníka.

INFORMACE O FIRMĚ
Ing. Petr Vašák - RONRO
Adresa: Vnitřní 1409
Liberec 30
463 11
Adresa provozovny: Nad Strání 1047
Liberec 30 - Vratislavice n.N.
463 11

tel.: +420 603 887 160

e-mail: petrvasak@seznam.cz
URL: www.ronro.cz

STOJÁNKY KOLMÉ
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Rozměry š x v Cena v Kč/ks
v milimetrech

Stojánek kolmý Typ A
A7 na výšku
A7 na šířku
A6 na výšku
A6 na šířku
A5 na výšku
A5 na šířku
A4 na výšku
A4 na šířku

75x105
105x75
105x149
149x105
149x210
210x149
210x298
298x210

17,19,27,27,40,43,76,78,-

A5 na výšku

149x200

55,(min. 15 ks)

Stojánek kolmý s návlekem Typ A

Ceny jsou pro materiál návleku Krasten
bílý tloušťka 2 mm.
Plocha vhodná na potisk.
Stojánek kolmý Typ B
A6 na výšku
A6 na šířku
A5 na výšku
A5 na šířku
A4 na šířku

105x149
149x105
149x210
210x149
298x210

29,29,41,45,82,-

U všech typů minimálně 15 ks.

Stojánek kolmý s návlekem Typ B
A6 na výšku

105x149

A5 na výšku

149x210

A4 na výšku

210x298

40,(min. 15 ks)
50,(min. 15 ks)
99,(min. 15 ks)

Ceny jsou pro materiál návleku Krasten
bílý tloušťka 2 mm.
Plocha vhodná na potisk.

STOJÁNKY KOLMÉ
Název
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Rozměry š x v Cena v Kč/ks
v milimetrech

Stojánek kolmý Typ C

A6 na výšku
A5 na výšku
A4 na výšku
na foto

105x149
149x210
210x298
90x130

31,45,83,28,-

STOJÁNKY ŠIKMÉ
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Rozměry š x v Cena v Kč/ks
v milimetrech

Stojánek šikmý Typ L
A7 na výšku
A7 na šířku
A6 na výšku
A6 na šířku
A5 na výšku
A5 na šířku
A4 na výšku
A4 na šířku
A3 na šířku

75x105
105x75
105x149
149x105
149x210
210x149
210x298
298x210
420x298

15,18,23,23,35,35,70,72,152,- (min.4ks)

na foto
na foto
na cenovky
na cenovky
na cenovky
na cenovky

90x130
130x90
100x50
80x50
70x50
60x40

17,20,12,10,5
9,5
8

Stojánek šikmý na foto, na cenovky

POZN.:
Rozměry jsou pouze informační,
nejsou pevně dané a mohou se měnit
podle přání zákazníka.
Stojánek na prospekty

Cena dle velikosti, provedení a množství
Pozn: Přední stěna nemusí být zdvojená

Stojánek A5 s kapsou - např. na vizitky

A5 na výšku

149x210

47,-

A4 na výšku

210x298

94,-

STOJÁNKY ŠIKMÉ
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Rozměry š x v Cena v Kč/ks
v milimetrech

Stojánek A4 s kapsičkou na vizitky

A5 na výšku

149x210

65,-

A4 na výšku

210x298

100,-

Stojánek šikmý s kapsou na letáky
A5 na výšku

75,-

A4 na výšku

130,-

Stojánek šikmý s kapsou na letáky
55,-

1/3 A4 na šířku

(příp. A6
na výšku)

Stojánek na cenovky, jednostranný

A7 na šířku
A6 na šířku

105x75
149x105
100x50

18,26,16,-

POZN.:
Možno vyrobit i oboustranné provedení.

OSTATNÍ STOJÁNKY 1/3
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Rozměry š x v Cena v Kč/ks
v milimetrech

Stojánek na mobil

14,-

Stojánek na mobil s cenovkou

16,-

Stojánek na fotoaparát

21,5

Stojánek s popiskou na fotoaparát,
MP3 přehrávač, apod.

29,-
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Název

strana 7/8
Formát

Rozměry š x v Cena v Kč/ks
v milimetrech

Kapsy z plexiskla
A3 na šířku
A4 na výšku
A4 na šířku
A5 na výšku
A5 na šířku
A6 na výšku

118,- (min.2ks)
60,60,31,31,20,-

POZN.:
Možno vyrábět s delší zadní stěnou a příp. s
otvory nebo s kratší přední stěnou.
Závěsy a štítky z plexiskla

Pouze
příklad

Stojánek na boty

Pouze
příklad

Závěs z plexiskla

Pouze
příklad
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Rozměry š x v Cena v Kč/ks
v milimetrech

Ostatní plexi stojánky, aranžérské podstavce

Cena dle provedení, velikosti a množství

Plexi stojánky na vizitky, kalendáře

12,-

