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STANDARDNÍ RAL ODSTÍNY TKK
bì�nì vyrábìné v jednotné cenì, uvedeny v�dy u konkrétního typu silikonu

Všechny ostatní neuvedené barevné odstíny jsme schopni zajistit na základě Vašeho požadavku
(nejlépe přesné uvedení RAL odstínu nebo zaslání vzorku barvy).
Dodací podmínky:
minimální množství a ceny zakázkových nestandardních odstínů dle uvedené tabulky. U těchto
objednávek speciálních barev budeme vyžadovat zálohovou platbu předem.
Dodací termín:
je 2 až 3 týdny poté, co je barevný odstín zákazníkem odsouhlasen dle námi zaslaného vzorku
a uhrazena záloha.
Vyžádejte si vzorník tmelů

Výbìr barev silikonù
PRO PROFESIONÁLY

standardní odstíny za stejnou cenu
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VŠECHNY OSTATNÍ RAL ODSTÍNY
barevné nestandardní odstíny

ukázka nestandardních barevných odstínů:

CENOVÝ ROZSAH
počet kusů přirážka

možno objednat
cca 200 odstínů dle RAL

od 600 ks

od 200 ks

od 108 ks + 100 %

+ 50 %

+ 15 %

standardní cena

od 400 ks

SYMBOLY NEBEZPEČNOSTI  (ES č.1272/2008 )

GHS 01 GHS 02 GHS 03

výbušné látky hořlavé látky oxidující látky

GHS 04 GHS 05

plyny pod tlakem korozní a žíravé látky

Stojan závěsný „BODLÁK”
na kartuše TEKASIL a TEKAFLEX

pro maloobchod

Stojan „VELKÝ”
k propagaci produktů TKK

pro maloobchod

3 x drátěný košík pro 6 kartuší

Stojany TKK

Balení rukavic pod víčky
Tekapur sprej

Ochranné rukavice pro širokou veřejnost
u výrobků obsahující izokyanáty

balení
rukavic

TKK

� Ve smyslu aktualizovaných evropských předpisů –
nařízení (ES) č.552/2009 je v rámci ochrany před
podezřením na karcinogenní účinky izokyanátů
předepsáno od 27.12.2010 užití ochranných rukavic
v neprofesionální sféře, tedy při práci konečných
spotřebitelů (stavebníků, kutilů).

� Výrobky, obsahující izokyanáty, které jsou v našem
Katalogu označeny symbolem rukavic a jsou určené
především pro profesionální použití, může obchod-
ník prodat široké veřejnosti pouze s přiloženými
ochrannými rukavicemi, které jsou buď pod víčkem,
ve špičce nebo přilepené na dně dózy.

GHS 06

toxické látky

GHS 07 GHS 08 GHS 09

dráždivé látky látky nebezpečné pro zdraví
látky nebezpečné

pro životní prostředí

Hmatový symbol pro nevidomé
Při maloobchodním prodeji konečnému spotřebiteli musí být na obale
umístěna hmatatelná výstraha (symbol nebezpečnosti) pro nevidomé.

Ceny uvedeny bez DPH, platné k 1.5.2018     Při objednávce od 5 000 Kč / 200 € bez DPH - , od 10 000 Kč / 400 € bez DPH -sleva 5 % sleva 10 % 147


