Αγαπητέ συνεργάτη
H επιτυχία της προηγουμένης προσφοράς στα WAGO caps και η τόσο καλή υποδοχή που επιφυλάξατε στην
νέα σειρά τους, όχι απλώς μας ωθεί στο να την παρατείνουμε, αλλά μας παρακινεί να την επεκτείνουμε και
σε άλλο αντίστοιχο προϊόν όπως άλλως τε εσείς μας ζητήσατε
Συνεπώς στην νέα μας προσφορά για αγορές 300 ευρώ (τιμή καταλόγου + φπα)
 έκπτωση 50% για τα caps σειρές 273 (μόνο για το υφιστάμενο απόθεμα), 773, 2273, 221
 έκπτωση 50% για την νέα σειρά κλεμμών tobjob s 20ΧΧ
 έκπτωση 70% για την προηγούμενη σειρά κλεμμών 279 έως 285 (μόνο για το υφιστάμενο απόθεμα)
(κλικ πάνω στις φωτογραφίες, στα μπλε κείμενα ή στα πράσινα κουμπιά)

Κλέμμες TOPJOB S

 Μονώροφες διελεύσεως 2-4 αγωγών από






1mm2 – 16mm2
Πολυώροφες 2.5mm2
Ειδικής λειτουργείας : ασφαλειοκλέμμες,
κλέμμες διόδου/led, κλέμμες αισθητηρίων
κλπ.
Απόζευξης Μ/Σ τάσης, ρεύματος
Διανομής παροχής
Κλπ.
Περισσότερα
Caps – κλέμμες σύνδεσης

 Με λεβιέ για πολύ/μονόκλωνα καλώδια μέχρι





4mm2
Κουμπωτά (Push wire) για πολύκλωνα
καλώδια μέχρι 6mm2
Για εφαρμογές Ex e II
Για φωτιστικά
Κλπ.

Περισσότερα

Τιμοκατάλογος

Η ειδική αυτή προσφορά αυτή ακυρώνει κάθε άλλη προσφορά για τα αντίστοιχα είδη και ισχύει για 30
ημέρες (δηλαδή μέχρι 20/3) με πληρωμή κατά την παραγγελία και παράδοση στα γραφεία μας

Με εκτίμηση

Τηλ.: +30 210 8833337
Site:

www.dimoulas.com.gr
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