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Ultra Mini

Nerez
Je prvý štvorvrstvý model v novej rade izolátorov Ultra Stillpoints.
8 Keramických guliek uložené v tvare okvetných lístkov rozkladajú
záťaž do horizonálneho smeru v kombinácii s materiálmi Delrin,
Hliník a Nerez. Podkladajú sa priamo pod audio prístroj, alebo
reprosústavy, alebo priskrutkujú s M6, M8,... Nastavenie výšky je v
rozsahu 0,4 mm . Použitie: 3 alebo
4 kusy pod komponent al. reproduktory.
Odporúčaná záťaž do 25 kg na kus.
Rozmery: Ø16,5 / 25 mm x 32 mm
Patentované.

Ultra Mini

without base / bez podstavy

Identický model s Ultra Mini, ale bez podstavy a so skrutkou
Priame použitie s Rackom ESS, naskrutkovaním na priečky
Grid - HH. Má 8 Keramických guliek uložené v tvare okvetných
lístkov rozkladajú záťaž do horizonálneho smeru v kombinácii s
materiálmi Delrin, Hliník a Nerez. Nastavenie výšky je v rozsahu
závitu až 4 mm . Použitie: 3 alebo, 4 kusy pod komponent al.
reproduktory. Odporúčaná záťaž do 25 kg na kus. Typ závitu pri
objednávke: M4, 6-32, 8-32, 1/4-20, Rozmery: Ø 16,5 / 25 mm
x 27 mm

MOC s DPH

EUR

1 kus 140,..............
3ks /set
420,..............
4ks /set
560,-

1 kus
112,-

Ultra SS

1 kus 275,..............
3ks /set
825,..............
4ks /set
1099,-

Ultra SS Black Čierna prášková farba/ Nerez

1 kus 300,..............
3ks /set
899,..............
4ks /set
1199,-

Nerez
Druhá patentovaná State-of-the-Art verzia ULTRA SS, je
zložitejšia, tiež štvorvrstvá s desiatimi väčšími Kera guľkami.
Výrazný očisťujúci vplyv, je ešte zretelnejší, ako u Ultra Mini.
Vertikálne vibrácie sa prenáša na horizontálny pohyb a vibrácie
energie sú premenená na teplo. I keď získate prvý pocit že sú
drahé, akonáhle budete počuť, čo urobia pre zvuk vášho systému,
budete ohromení ! Stillpoints produkuje konzistentné zlepšenie
jasnosti, artikulácie, naturálnu veľkosť obrazu a tónov farieb a bez
porušenia frekvenčnej rovnováhy systému. Záťaž do 450 kg na kus.
Rozmery: Ø 34,3mm, Výška (nastaviteľná ) 38-47 mm

Druhá patentovaná State-of-the-Art verzia ULTRA SS, je
zložitejšia, tiež štvorvrstvá s desiatimi väčšími Kera guľkami.
Výrazný očisťujúci vplyv, je ešte zretelnejší, ako u Ultra Mini.
Vertikálne vibrácie sa prenáša na horizontálny pohyb a vibrácie
energie sú premenená na teplo. I keď získate prvý pocit že sú
drahé, akonáhle budete počuť, čo urobia pre zvuk vášho systému,
budete ohromení ! Stillpoints produkuje konzistentné zlepšenie
jasnosti, artikulácie, naturálnu veľkosť obrazu a tónov farieb a bez
porušenia frekvenčnej rovnováhy systému. Záťaž do 450 kg na kus.
Rozmery: Ø 34,3mm, Výška (nastaviteľná ) 38-47 mm
Ultra SS Black s možnosťou Utra SS Black s Base

Ultra II Verzia 1

Nerez
Tretia patentovaná State-of-the-Art verzia ULTRA II, postavená
ako obojstranná verzia ULTRA SS. Je tiež štvorvrstvá s desiatimi
väčšími Kera guľkami, ale obojstranne. Znovu výrazné zlepšenie
účinnosti aj oproti Ultra SS . Vertikálne vibrácie sa prenáša na
horizontálny pohyb a vibrácie energie sú premenená na teplo. I keď
získate prvý pocit že sú drahé, akonáhle budete počuť, čo urobia
pre zvuk vášho systému, budete ohromení ! Stillpoints produkuje
konzistentné zlepšenie jasnosti, artikulácie, naturálnu veľkosť
obrazu a tónov farieb a bez porušenia frekvenčnej rovnováhy
systému. Záťaž do 450 kg na kus. Rozmery: Ø 34,3mm, Výška
(nastaviteľná ) cca 50 mm. Odporúčanie : Ako ďalšia
antirezonančná vrstva pod audio komponenty, do ESS Rackov,
alebo Stand SS od Stillpoints. Bez Ultra Base.
Na foto : Ultra II Verzia 3 vľavo, Verzia 2 vľavo hore,
Verzia 1 vpravo, s Ultra Mini.

1 kus 405,..............
3ks /set
1215,..............
4ks /set
1620,-
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Ultra II Verzia 2 s Ultra Base

1 kus
449,..............
3ks /set
1347,..............
4ks /set
1796,-

Ultra II Verzia 3 s Ultra Base

1 kus
449,..............
3ks /set
1347,..............
4ks /set
1796,-

Nerez
Tretia patentovaná State-of-the-Art verzia ULTRA II, postavená
ako obojstranná verzia ULTRA SS. Je tiež štvorvrstvá s desiatimi
väčšími Kera guľkami, ale obojstranne. Znovu výrazné zlepšenie
účinnosti aj oproti Ultra SS . Vertikálne vibrácie sa prenáša na
horizontálny pohyb a vibrácie energie sú premenená na teplo. I keď
získate prvý pocit že sú drahé, akonáhle budete počuť, čo urobia
pre zvuk vášho systému, budete ohromení ! Stillpoints produkuje
konzistentné zlepšenie jasnosti, artikulácie, naturálnu veľkosť
obrazu a tónov farieb a bez porušenia frekvenčnej rovnováhy
systému. Záťaž do 450 kg na kus. Rozmery: Ø 34,3mm, Výška
(nastaviteľná ) cca 50 mm. Horná platnička plochá, bez závitu, dole
je Ultra Base.Odporúčanie : Ako ultra účinná antireznančná vrstva
pod audio komponenty.
Neodporúča sa pod reprosústavy.

Nerez
Tretia patentovaná State-of-the-Art verzia ULTRA II, postavená
ako obojstranná verzia ULTRA SS. So závitom 1/4-20 závitom na
hornej aj dolnej platničke, inak identická s Verziou 2. Pre možnosť
využitia horného závitu a za rovnakú cenu, Odporúčame Verziu 3 !
Je tiež štvorvrstvá s desiatimi Keramickými guľkami, obojstranne.
Znovu výrazné zlepšenie účinnosti, aj oproti Ultra SS a Mini.
Vertikálne vibrácie sa prenášajú na horizontálny pohyb a sú premenené na teplo. Nie sú to lacné produkty, ale akonáhle budete
počuť, čo urobia pre zvuk vášho systému, budete ohromení .
Stillpoints produkuje konzistentné zlepšenie jasnosti, artikulácie,
naturálnu veľkosť obrazu a tónov farieb a bez porušenia frekvenčnej rovnováhy systému. Záťaž do 450 kg na kus. Rozmery: Ø
34,3mm, Výška (nastaviteľná ) cca 50 mm. Horná platnička so
závitom 1/4-20, dole je Ultra Base. Možnosť priskrutkovať priamo do
komponentu odspodu. Alebo dokúpiť "klobúčik" ako na Ultra SS.
Odporúčanie : Ako ultra účinná antireznančná vrstva pod audio
komponenty.
Po priskrutkovní možné použitie aj k reprosústavám.

Ultra 5

Nerez

Najuniverzálnejší puk série Ultra. Patrí vo svete medzi najviac

1 kus
779,-

sofistikované zariadenia na kontrolu vibrácii. Má 5 Kerami-ckých
guličkových vrstiev, s 20 guľkami pre zníženie vibrácií. Poskytuje
drastické zvýšenie úrovne izolácie. ULTRA 5 premieňa energiu
vibrácii na teplo, čo poskytuje zlepšenie jasnosti, artikulá-cie a
trojrozmerného priestoru. Pozadie je extrémne tiché (čierne)
Výrazne sa spresní obálka nástrojov a ich lokalizácia v priestore, čo
zvyšuje celkový hudobný zážitok . Rozmery: Ø 76 x V 57mm
Hmotnosť: 510gr. "Zvýšenie rozlíšenia bolo šokujúce. Nehovorím o hifi rozlíšení, alebo doprednej prezentácii, ale o tom, že počujem oveľa
viac hudobných informácií "- Robert Harley, Absolute Sound

Na foto Ultra SS a Ultra 5 pre porovnanie veľkosti

Ultra 5 Black
Identický popis ako Ultra 5 .
Black Ultra SS, Ultra 5 a Base
pre porovnanie veľkosti

Čierna prášková farba / Nerez

1 kus
819,-
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Nerez

Nový modifikovaný puk série Ultra 5 verzia 2. Patrí vo svete medzi

1 kus
799,-

najviac sofistikované zariadenia na kontrolu vibrácii. Má 5 púzdier
"ložísk"s keramickými guľkami s 20 guľkami pre zníženie vibrácií.
Poskytuje drastické zvýšenie úrovne izolácie. ULTRA 5 premieňa
energiu vibrácii na teplo. To poskytuje zlepšenie jasnosti, artikulácie a trojrozmerného priestoru. Pozadie je extrémne tiché (čierne)
Výrazne sa spresní obálka nástrojov a ich lokalizácia v priestore, čo
zvyšuje celkový hudobný zážitok . Rozmery: Ø 76 x V 59mm
Hmotnosť:530gr.

Na foto Ultra 5V a Ultra 5

Ultra 5 V2 Black

Čierna prášková farba / Nerez

Identický popis ako Ultra 5 V2 .
Black Ultra SS, Ultra 5 a Base
pre porovnanie veľkosti

Ultra Base

Nerez
Je izolačná vrstva v tvare disku, ktorá posúva Ultra 5 a Ultra SS do
ďalšej úrovne. Pridaním ďalšej vrstvy izolácie budete počuť ďalšie
výrazné zlepšenie = spresnenie a zväčšenie zvukovej scény,
rozlíšenie a hudobné zdokonalenie reprodukcie. Umožňuje zistenie,
akej úrovne je vaše zariadenie schopné skutočne dosiahnuť .
Rozmery: Ø 76 x V 13 mm

Na foto Ultra SS a

1 kus
847,-

1 kus 77,..............
3ks /set
231,..............
4ks /set
308,----------------Black
3 ks / set
282,...............
4 ks / set
376,-

Ultra 5 s ULTRA BASE

Ultra 6 s Ultra Base

Nerez

Je evolúcijou na tému Ultra 5, s rozšírením o ďalšiu protichodnú

1 kus s Ultra
Base 999,-

vrtsvu. V súčasnosti najvyspeljšie sofistikované zariadenie na
kontrolu vibrácii. Má 5 +1 Keramických guličkových vrstiev.
ULTRA 6 od Ultra 5 znovu navyšuje úroveň izolácie a ešte zlepšuje
jasnosť, artikuláciu, rozširuje trojrozmerné vnímanie priestoru s
extrémne tichším pozadím. Ešte výraznejšie sa spresní obálka
nástrojov a ich lokalizácia v priestore, čo zvyšuje pocit prítomnosti
nástrojov pred vami. Ultra 6 je určená pod zosilňovače, audio
prístroje, subwoofery a mešie reprosústavy. Možnosť obojstranného
uloženia. Rozmery: Ø 76 x V 40 - 53 mm so skrutkovacou Ultra
Base, Hmotnosť: cca 680 gr.

Ultra 6

bez Ultra Base

Nerez

Je evolúcijou na tému Ultra 5, s rozšírením o ďalšiu protichodnú

vrtsvu. V súčasnosti najvyspelejšie sofistikované zariadenie na
kontrolu vibrácii. Má 5 +1 Keramických guličkových vrstiev.
ULTRA 6 od Ultra 5 znovu navyšuje úroveň izolácie a ešte zlepšuje
jasnosť, artikuláciu, rozširuje trojrozmerné vnímanie priestoru s
extrémne tichším pozadím. Ešte výraznejšie sa spresní obálka
nástrojov a ich lokalizácia v priestore, čo zvyšuje pocit prítomnosti
nástrojov pred vami. Ultra 6 je určená pod zosilňovače, audio
prístroje, subwoofery a mešie reprosústavy. Možnosť obojstranného
uloženia. Rozmery: Ø 76 x V 40 mm Hmotnosť: cca 510 gr.
Na foto Ultra 6 z oboch strán
nákres Patentovaného antirezonačného púzdra.

a

1 kus
959,-
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Ultra LPI

1 kus
599,-

Hrot

do Ultra 5

1 kus
21,50

Hrot

do Ultra SS

1 kus
21,50

Nerez
Izolátor - "prítlačný klamp" LPI je označovaný za najúčinnejšie
zariadenie na izoláciu a absorpciu vibrácii vo svete. Absorbuje mikro
vibrácie, ktoré ako spätnú väzbu príjíma LP z priestoru a so šasi
gramofonu. Technologický proces využíva absorbovanie vibrácii s
efektívnym utlmením interferenciou s vlastnou patentovanou
konštrukciou. Výsledkom je čistejšia, jemnejšia a otvorenejšia
reprodukcia podobná skutočnej udalosti. Spôsobí pocit pokoja a
hladkosti zväčšenie prirodzenosti jednotlivých zvukov a upresnenie
pozície v priestore, ... Rozmery : Ø 76,2 x V 19 mm, Hmotnosť:
680gr
Víťazné ocenenie "Golden Ear" Award od The Absolute Sound

Nerez
Hrot so závitom 1/2 - 20 učený k zaskrutkovaniu do ULTRA 5.

Nerez
Hrot so závitom 1/4 - 20 učený k zaskrutkovaniu do ULTRA SS,
Ultra 6, ( alebo Ultra 5 zo spodnej strany ).

ramená 9"
2235,Nerezový Troj-ramenný stojan určený pod audio komponenty ..............
primárne zosilňovače, ktoré izolujeme od podlahy proti rezonanramená 11"
ciám prichádzajúcim a odchádzajúcim. Stojan má možnosť ľubovoľného natáčania ramien na ideálne miesto pod komponentom.
2795,Každé rameno má posuvného bežca so závitom 1/4-20, do ktorého
..............

Component Stand SS 3 ramená

je možné prisktrutkovať Ultra SS Ultra II, Ultra 5 a Ultra 6. 2
dostupné Dľžky ramien sú : 9" = 22,9 cm a 11"= 28 cm
Celkové rozmery:
Stand SS sa dodáva s podstavami Ultra
Base, ale bez akýchkoľvek pukov serie Ultra. Ktoré je nutné
dokúpiť, ako ľubovoľne voliteľné príslušenstvo.

ramená 9"
2570,Nerezový Štvor-ramenný stojan určený pod audio komponenty ..............
primárne zosilňovače, ktoré izolujeme od podlahy proti rezonanramená 11"
ciám prichádzajúcim a odchádzajúcim. Stojan má možnosť ľubovoľného natáčania ramien na ideálne miesto pod komponentom.
3135,Každé rameno má posuvného bežca so závitom 1/4-20, do ktorého
..............

Component Stand SS 4 ramená

je možné prisktrutkovať Ultra SS Ultra II, Ultra 5 a Ultra 6. 2
dostupné Dľžky ramien sú : 9" = 22,9 cm a 11" = 28 cm
Celkové rozmery:
Stand SS sa dodáva s podstavami Ultra
Base, ale bez akýchkoľvek pukov serie Ultra. Ktoré je nutné
dokúpiť, ako ľubovoľne voliteľné príslušenstvo.
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Akustický panel - 3 v jednom

3 princípy v jednom patentovanom akustickom panely, ktorý v sebe
spája 3 funkcie úpravy Akustiky. Absorpciu - Difúziu a
Rezonátor. Malá plocha s veľkou účinnosťou so synergicky
pôsobiacim vpyvom. S doporučeným umiestnením na stenách
miestnosti, sa Aperture podpisuje pod jasne definovateľné, celkové
zlepšenie všetkých zvukových parametrov ...
Farba textílie : biela, béžová, čierna. Rám : Čerešňa, Dub, Orech.
Rozmery : 56 x 56 x 8 cm, Hmotnosť: 6,5 až 7 kg, podľa typu
dreveného rámu.
Možné prevedenie s potlačou z ponuky Stillpoints za príplatok ...

Aperture V2 Akustický panel

3 v jednom

3 princípy v jednom patentovanom akustickom panely, ktorý v sebe
spája 3 funkcie úpravy Akustiky. Absorpciu - Difúziu a
Rezonátor. Malá plocha s veľkou účinnosťou so synergicky
pôsobiacim vpyvom. S doporučeným umiestnením na stenách
miestnosti, sa Aperture podpisuje pod jasne definovateľné, celkové
zlepšenie všetkých zvukových parametrov ...
Farba textílie : biela, béžová, čierna. Rám : Čerešňa, Dub, Orech.
Rozmery : 56 x 56 x 8 cm, Hmotnosť: 6,5 až 7 kg, podľa typu
dreveného rámu.
Možné prevedenie s potlačou z ponuky Stillpoints za príplatok ...

Aperture

Akustický panel - 3 v jednom

Možné prevedenie potlače s vlastnými fotografiami s potlačou
z vlastných zdrojov z neautorizovaných fotografií. Podrobnejšie
info na stránkach výrobcu a dovozcu Platan audio.

Aperture

Akustický panel - 3 v jednom

Možné prevedenie s potlačou z ponuky Stillpoints.
Zobrazená časť ponuky autorizovanej fotografickej potlače. Téma
Gitary, Mesto od umeleckých fotografov. Podrobnejšie info na
stránkach výrobcu a dovozcu Platan audio.

1 kus
695,-

1 kus
830,..............
s potlačou
885,-

1 kus
750,-

1 kus gitary
919,.
1
kus mesto
969,-
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Isolator PCB

Nerez
Isolator PCB - plošných spojov v audio prístrojoch. OEM - Pre
výrobcov. V púzdre je miniatúrny patentovaný sytém uloženia na
keramických guľôčkach. V ponuke je niekoľko typov závitov a dľžok
tela. Zatiaľ nedostupné.

1 kus

,-

Utra SS Zapustená

1 kus

266,-

ERS

1 kus

35,-

Nerez
OEM - pre výrobcov, alebo pre DIY- vlastné úpravy - zapustená /
zafrézovaná montáž Ultra SS.
Montáž Ultra SS je navrhnutá na použitie do základne reproduktorov, alebo oddelnie medzi viacerými skriňami reprosústavy,
alebo do audio stojanov. Úchyt dvomi skrutkami. Rozmery na
vyžiadanie. Rozmery:.Veľkosť závitu: 1/4 - 20 z nerezovej ocele.

absorbér RFI a EMI žiarenia v tvare hárku

ERS absorbuje, rozptyluje a potláča vyžarovanie ElektroMagnetické Interferencie EMI a Rádio Frekvečné Inter-ferencie RFI .
Prínos ERS pre audio / video zariadenia je najviac počuteľný s
prístrojmi, ktoré obsahujú digitálné obvody. ERS má účinný vplyv
na stíšení hlukového pozadia vytvoreného tiež sieťovými AC
vedeniami, signálnymi káblami RCA/XLR a Repro , reproduktormi a
elektronikou všetkého druhu. Konštrukcia : Jadro ERS je vyrobená
zo zmesi uhlíkových vlákien rôznych dĺžok a veľkostí. Karbonové
vlákna sú vlastnou technológiou potiahnuté vrstvou niklu. Horné
nevodivé vrstvy sú laminované polyesterovou textíliou obojstranne,
pre použtie v praxi. Nepotrebuje uzemnenie. Položí a prípadne
prilepí sa na požadované miesto lepiacou gumou , či obojstranou
lepiacou páskou. Rozmery hárku: 203 mm x 279 mm

ERS môžete zakúpiť s lepidlom citlivým na tlak (PSA) pre jednoduchú a rýchlu inštaláciu. PSA lepidlo je
premiestniteľné v priebehu niekoľkých hodín a potom zatuhne. Avšak umožní dodatočné zoškrabanie a odstránenie . Aby
sa na okrajoch ERS neodhalili vodivé vlákna je treba s ním citlivo zaobchádzať pri inštalácii . Elektrický odpor ERS je
0.026 Ohm /m² . Polyesterová tkanina izoluje jadro ERS do istej miery, ale môže sa poškodiť na ostrých hranách
súčiastok. Opatrnosť je potrebná pri použití v blízkosti elektronických obvodov. Tkanina je schopná absorbovať epoxidové
a polyesterové živice. ERS nefunguje podľa rovnakých zásad, ako elektro tienenie, preto nevyžaduje uzemnenie.
S množstvom použitia tieniacich ERS hárkov je dobré experimentovať. Zistili sme, že 100% pokrytie nie je nutné. Jemné
ladenie s umiestnením sa odmení dobrým výsledkom a malou spotrebou materiálu. Naše všeobecné odporúčanie je použiť
len adekvátne množstvo ERS hárkov na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Na prítomnosť EMI / RFI v analógových
obvodoch, je ERS ladené do frekvenčnej odozvy prístroja. Preto sa odporúča minimálne množstvo . Produkt je podrobený
FCC a CE certifikáciou. Špecifikácia ERS : absorbuje, rozptyľuje a odráža EMI / RFI energiu. Tieniaca účinnosť ERS (v dB
útlm) 10 Mhz - 49 100 Mhz - 48 200 MHz - 62 400 Mhz - 53 800 MHz - 54 900 MHz - 50 GHz 1 - 49 2,4 Ghz - 53
(802.11b), 3,5 Ghz - 54 5,8 Ghz - 57 (802.11a) 7,5 GHz - 61 GHz 10 - 66 17 Ghz- 55 . Rozmery hárku : 203 x 279 mm

E - Loops
Je rozšírenie uzemnenia a tienenia impedančnou slučkou.
ELoops /slučka sa v RCA, alebo XLR verzii sa pripája na všetky
nevyužité vstupy na predzosilňovači, alebo integrovanom zosilňovači. Alebo repro verzia na mínusové reproduktorové konektory na
zosilňovači. K dispozícii je verzia s banánmi aj vidličkami. E-Loops
zabraňuje volným výstupným konektorom vyžarovať a prijímať
žiarenie RFI a EMI.
Adaptér zo štandardného US závitu Stillpoints 1/4-20 na : M2415;
Ultra bulet Spike 1/20-20Thread

1 pár
219,-

23,-

Adapter zo Stillpoints na: 6-32; 8-32; 10-32; 5/16-18; 3/8-16;
3/8-24; M4--07"; M5-0,8"; M6-1,0"; M8--1,25"; M10-1,5"

9,50

Adapter zo Stillpoints: M12-1,25"; M12-1,5"; M12-1,75"; M14-2"

14,50

Adapter zo Stillpoints 0,781"na:1/2-20". Ultra 5 do Ultra Base

11,-

PLATAN
Email: platan@stonline.sk
www.platanaudio.sk

M.R Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
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ESS Rack - Equipment Support System,

Bratislava , Heydukova 27
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rack y

EUR

verzia: Grid Rack with Hard Hats / verzia: Acrylic

Audio Stojan ESS je konštruovaný, ako patentovaný, antirezonančný, modulárny systém nosnej konštrukcie a záves-ných podlaží v
kombinácii s ukladaním Nerez priečok a Akrylových dosiek multibodovom guličkovom uložení. Ako Ultra séria. Celá konštrukcia racku s
lanami, aj podlažiami je z nerezovej ocele v kombinácii s materiálmi, ako hliník a Delrin. Toto usporiadanie poskytuje izoláciu v trochoch
smeroch, zabraňuje vibráciám v polici a komponentoch dostať sa do konštrukcie. Konštrukcia je navrhnutá tak, aby neprodukovala vlastné
parazitné rezonancie a zároveň bola schopná eliminovať aj rezonancie uložených audio komponentov. Počet podlaží je ľubovolný od 2 a
viac. Každé podlažie je zavesené na 4 ľanách a má ľubovoľne nastaviteľnú výšku. Dostupné sú dve konštrukčné verzie, ale aj ich
kombinácia : 1 ) Grid Rack with Hard Hats / S kovovými priečnikmi v krížovom uložení
2 ) Acrylic / s Akrylovými policami .
Obe verzie využívaju 6 styčných bodov, v uložení Ultra / na Keramických guľkách vo vnútri každého pozdľžneho nosníka. Kovové priečniky
GRID sú štandardne dodávane s podložkami / klobúčikmi HH - Hard Hats. Upgrade umožňuje naskrutkovať miesto HH, izolačné puky
Ultra Mini, alebo Ultra SS pre ďalšie navýšenie zvukovej kvality celej zostavy. Dostupné výšky rackov : 28"- 71 cm / 34"- 86 cm a
42"-107 cm. Šírka : 20"- 50,8 cm / 26"- 66 cm / 40"-101,6 cm s Dvomi policami. Počet podlaží: 2 / 3 / 4 / 5 . Akrylová
platňa: 25 mm, alebo 19 mm. Ultra Mini a UltraSS sa priobjednávajú. Nosnosť podlažia pri šírke 20" a 26" = 113 kg, pri šírke 40"
=68 kg. Celková nosnosť stojanu: 450 kg.

Značenie Rackov ESS, napr : Výška

28" = 71cm,

Šírka police

20"= 51cm, 3 = počet podlaží

ESS - 28-20-3 s Grid Hard Hats

nerez
Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami.
Rozmery racku: výška 28"/71 cm, šírka podlažia 20"/51 cm, 3 podlažia s
krížovými priečnikmi /short/ a 12 x HH podložiek

9290,-

ESS

1730,-

20" Shelf / extra podlažie

ESS - 28-26-3 s Grid Hard Hats

nerez
Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami.
Rozmery racku: výška 28"/71 cm, šírka podlažia 26"/66 cm, 3 podlažia s
krížovými priečnikmi / short / a 12 x HH podložiek

9740,-

ESS

1870,-

26" Shelf / extra podlažie

ESS - 28-40-3 s Grid Hard Hats

nerez
Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami.
Rozmery racku: výška 28"/71 cm, šírka podlažia 40"/ 101,6 cm,
podlažia s krížovými priečnikmi / short / a 12 x HH podložiek

Na foto: rack ESS 42-26-5 Grid Hard Hats

ESS

12370,3

40" Shelf / extra podlažie

2720,-

ESS - 34-20-3 s Grid Hard Hats

11190,-

nerez
Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami.
Rozmery racku: výška 34"/86 cm, šírka podlažia 20"/51 cm, 3 podlažia s
krížovými priečnikmi /short/ a 12 x HH podložiek

ESS

20" Shelf / extra podlažie

1730,-

ESS - 34-26-3 s Grid Hard Hats

11750,-

nerez
Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami.
Rozmery racku: výška 34"/86 cm, šírka podlažia 26"/66 cm, 3 podlažia s
krížovými priečnikmi / short / a 12 x HH podložiek

ESS

26" Shelf / extra podlažie

1870,-

ESS - 34-40-3 s Grid Hard Hats

nerez
Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami.
Rozmery racku: výška 34"/86 cm, šírka podlažia 40"/ 101,6 cm,
podlažia s krížovými priečnikmi / short / a 12 x HH podložiek

Na foto: rack ESS 42-26-5 Grid s Ultra SS

ESS

40" Shelf / extra podlažie

ESS - 42-20-3 s Grid Hard Hats

nerez
Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami.
Rozmery racku: výška 42"/107 cm, šírka podlažia 20"/51 cm, 3 podlažia s
krížovými priečnikmi /short/ a 12 x HH podložiek

ESS

20" Shelf / extra podlažie

ESS - 42-26-3 s Grid Hard Hats

nerez
Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami.
Rozmery racku: výška 42"/107 cm, šírka podlažia 26"/66 cm, 3 podlažia s
krížovými priečnikmi / short / a 12 x HH podložiek

ESS

26" Shelf / extra podlažie

ESS - 42-40-3 s Grid Hard Hats

nerez
Audio Stojan ESS s kovovými, krížovými priečnikmi a HH podložkami.
Rozmery racku: výška 42"/107 cm, šírka podlažia 40"/ 101,6 cm,
3 podlažia s krížovými priečnikmi / short / a 12 x HH podložiek
Dokumentačné Foto : ESS 34-40-3 Acrylic

ESS

40" Shelf / extra podlažie

15230,3

2720,13090,-

1730,13770,-

1870,18100,-

2720,-

M.R Štefánika 12, 920 01 HLOHOVEC
tel: 033 7300531, fax: 033 7330311
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Grid Hard Hats Long
Grid Hard Hats Short
Grid Long
Grid Short

Bratislava , Heydukova 27
tel: 02 52733191, fax: 02 52637092
platný od 20.3. 2020

Grid HH Dlhý krížový priečnik s HH podložkami a skrutkami k

2720,-

rackom so šírkou 26"/66 cm

Grid HH Krátky krížový priečnik s HH podložkami a skrutkami k

2720,-

rackom so šírkou 20"/51 cm a 40"/101 cm

Grid

Dlhý krížový priečnik bez podložiek k rackom so šírkou
26"/66 cm

2720,-

Grid Krátky krížový priečnik bez podložiek k rackom so šírkou

2720,-

20"/51 cm a 40"/101 cm

ESS Acrylic rack
ESS - 28-20-3 Acrylic

nerez
Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 28"/71
cm, šírka podlažia 20"/51 cm, 3 podlažia s pozdľžnymi nosníkmi so
zabudovanými Kera-guľkovými lôžkami

8790,-

ESS

1650,-

20" Shelf / extra podlažie

ESS - 28-26-3 s Grid Hard Hats

nerez
Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 28"/71
cm, šírka podlažia 26"/66 cm, 3 podlažia s pozdľžnymi nosníkmi so
zabudovanými Kera-guľkovými lôžkami

9320,-

ESS

1780,-

26" Shelf / extra podlažie

ESS - 28-40-3 s Grid Hard Hats

nerez
Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 28"/71
cm, šírka podlažia 40"/ 101,6 cm, 3 podlažia s pozdľžnymi nosníkmi so
zabudovanými Kera-guľkovými lôžkami

Na foto: ESS 28-26-3 Acrylic

ESS

40" Shelf / extra podlažie

ESS - 34-20-3 Acrylic

nerez
Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 34"/86
cm, šírka podlažia 20"/51 cm, 3 podlažia s pozdľžnymi nosníkmi so
zabudovanými Kera-guľkovými lôžkami

ESS

20" Shelf / extra podlažie

ESS - 34-26-3 s Grid Hard Hats

nerez
Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 34"/86
cm, šírka podlažia 26"/66 cm, 3 podlažia s pozdľžnymi nosníkmi so
zabudovanými Kera-guľkovými lôžkami

ESS

26" Shelf / extra podlažie

ESS - 34-40-3 s Grid Hard Hats

nerez
Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 34"/86
cm, šírka podlažia 40"/ 101,6 cm, 3 podlažia s pozdľžnymi nosníkmi so
zabudovanými Kera-guľkovými lôžkami

Na foto:kombinácia Acrylic / Grid s Ultra SS 42-26-5

ESS

40" Shelf / extra podlažie

ESS - 42-20-3 Acrylic

nerez
Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 42"/107
cm, šírka podlažia 20"/51 cm, 3 podlažia s pozdľžnymi nosníkmi so
zabudovanými Kera-guľkovými lôžkami

ESS

20" Shelf / extra podlažie

ESS - 42-26-3 s Grid Hard Hats

nerez
Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 42"/107
cm, šírka podlažia 26"/66 cm, 3 podlažia s pozdľžnymi nosníkmi so
zabudovanými Kera-guľkovými lôžkami

ESS

26" Shelf / extra podlažie

ESS - 42-40-3 s Grid Hard Hats

nerez
Audio Stojan ESS s Akrylovými policami. Rozmery racku: výška 42"/107
cm, šírka podlažia 40"/ 101,6 cm, 3 podlažia s pozdľžnymi nosníkmi so
zabudovanými Kera-guľkovými lôžkami
Na Foto ESS 34-40-3 Acrylic

EUR

ESS

40" Shelf / extra podlažie

11330,-

2550,10490,-

1650,11180,-

1780,13840,-

2550,12220,-

1650,13070,-

1780,16390,-

2550,-

