PROMOȚIE
LOPEȚI PENTRU ZĂPADĂ

Lopețile pentru zăpadă Artplast sunt fabricate în Italia, robuste și rezistente chiar
și la temperaturi foarte scăzute. Datorită striațiilor și grosimii constante de 5 mm,
aceasta lopată este foarte rezistență și potrivită pentru zăpadă sau orice alt material
greu și dens. Acestea pot fi folosite de asemenea și în agricultură.
Lopețile de zapadă sunt turnate cu polipropilenă deosebit de dură puternică și au o
rezistență ridicată la impact și la frig.
Produse din plastic 100% reciclabil.
COD

DENUMIRE

DIMENSIUNE

DESCRIERE

PREȚ DE
LISTĂ

MIN.

MIN.

MIN.

10 BUC. 100 BUC. 300 BUC.

ART.9200

Lopată pentru zăpadă
din plastic

430x90x350
mm

roșie

27.53

20.90

19.30

18.45

KRE.100007

Coadă pentru lopată de
zăpadă din lemn

1300x32 mm

lemn șlefuit

10.70

8.10

7.50

7.20

LOPATĂ PENTRU ZĂPADĂ DIN PLASTIC, ROȘIE
Materiale : polipropilenă, material impermeabil și rezistent la șocuri
Dimensuni produs: 430x90x350 mm (LxLxÎ)
Grosime: 5 mm
Greuatet netă: Kg. 0,967
Culoare produs: Roșie
Rezistenta la frig: -20 °C
Caracteristici de bază: datorită striațiilor și grosimii constante de 5 mm,
această lopată este foarte rezistentă și potrivită pentru zăpadă sau orice alt
materilal greu și dens.

COADĂ PENTRU LOPATĂ DE ZĂPADĂ DIN LEM
Dimensiune coadă: 1300 x 32 mm
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Satu Mare, 440122, Str. Aurel Vlaicu, nr. 150, Tel.: 0361-802612, Fax: 0361-819718
e-mail: info@novapex.ro web: www.novapex.ro
Prețurile sunt exprimate în RON și nu conțin TVA. Oferta este valabilă din data de 15.10.2021.
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PROMOȚIE
LOPEȚI PENTRU ZĂPADĂ ECO

ECO

NOU

Lopețile pentru zăpadă ECO, fabricate de Artplast în Italia, sunt deosebit
de robuste și rezistente chiar și la temperaturi foarte scăzute, nu devin
casante in conditii de temperature negativa. Datorită striațiilor și grosimii
constante de 5 mm, aceasta lopată este foarte rezistență și potrivită
pentru zăpadă sau orice alt material greu și dens. Acestea pot fi folosite de
asemenea și în agricultură pentru manipularea cerealelor.
Un produs ECOLOGIC, realizat din materie primă provenită din
polipropilenă reciclată și reciclabilă 100%!

DENUMIRE

DIMENSIUNE

DESCRIERE

PREȚ DE
LISTĂ

ART.9200/ECO

Lopată pentru zăpadă ECO

430x90x350
mm

gri

19.41

14.75

13.60

13.00

KRE.100007

Coadă pentru lopată de
zăpadă din lemn

1300x32 mm

lemn șlefuit

10.70

8.10

7.50

7.20

COD

MIN.

MIN.

MIN.

10 BUC. 100 BUC. 300 BUC.
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