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1 PF-G1 Конзолна система с 2 

(двураменен) спайдер, 

предвидена за монтаж 

към стъклено ребро.                     

Цената е без включени 

стъклодържащи болтове.        

2 point fin bracket     

(Excluding Façade Bolt)

Полирана /  

сатинирана 

неръждаема 

стомана                   

Polish / Satin 

Stainless steel

1 141,21 лв.

2 PF - G2 Конзолна система с 4 

(четирираменен) 

спайдър, предвидена за 

монтаж към стъклено 

ребро.                                   

Цената е без включени 

стъклодържащи болтове.                                                                

4 point fin bracket               

(Excluding Façade Bolt)

Полирана /  

сатинирана 

неръждаема 

стомана                   

Polish / Satin 

Stainless steel

1 220,95 лв.

1 PFF-G1 Конзолна система с 2 

(двураменен) спайдер, 

предвидена за монтаж 

към стъклено ребро.                     

Цената е без включени 

стъклодържащи болтове.        

2 point fin bracket             

(Excluding Façade Bolt)

Полирана /  

сатинирана 

неръждаема 

стомана                   

Polish / Satin 

Stainless steel

1 108,81 лв.

2 PFF-G2 Конзолна система с 4 

(четирираменен) 

спайдър, предвидена за 

монтаж към стъклено 

ребро.                                   

Цената е без включени 

стъклодържащи болтове.                                                                

4 point fin bracket c/w 

bolts                                 

(Excluding Façade Bolt)

Полирана /  

сатинирана 

неръждаема 

стомана                   

Polish / Satin 

Stainless steel

1 157,95 лв.

1 PF-CX1 Конзолна система с 2 

(двураменен) спайдер, 

предвидена за монтаж 

към стъклено ребро.                     

Цената е без включени 

стъклодържащи болтове.        

2 point fin bracket 

(Excluding Façade Bolt)

Полирана /  

сатинирана 

неръждаема 

стомана                   

Polish / Satin 

Stainless steel

1 127,94 лв.

2 PF-CX2 Конзолна система с 4 

(четирираменен) 

спайдър, предвидена за 

монтаж към стъклено 

ребро.                                   

Цената е без включени 

стъклодържащи болтове.                                                                

4 point fin bracket               

(Excluding Façade Bolt)

Полирана /  

сатинирана 

неръждаема 

стомана                   

Polish / Satin 

Stainless steel

1 210,84 лв.

"PF" - серия / "PF"- series

"PF"-CX - серия / "PF-CX"- series

"PFF" - серия / "PFF"- series
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1 PF-C1 Конзолна система с 2 

(двураменен) спайдер, 

предвидена за монтаж 

към стъклено ребро.                     

Цената е без включени 

стъклодържащи болтове.        

2 point fin bracket                

(Excluding Façade Bolt)

Полирана /  

сатинирана 

неръждаема 

стомана                   

Polish / Satin 

Stainless steel

1 154,98 лв.

2 PF-C2 Конзолна система с 4 

(четирираменен) 

спайдър, предвидена за 

монтаж към стъклено 

ребро.                                   

Цената е без включени 

стъклодържащи болтове.                                                                

4 point fin bracket               

(Excluding Façade Bolt)

Полирана /  

сатинирана 

неръждаема 

стомана                   

Polish / Satin 

Stainless steel

1 293,85 лв.

1 PF-CS1 Конзолна система с 2 

(двураменен) спайдер, 

предвидена за монтаж 

към стъклено ребро.                     

Цената е без включени 

стъклодържащи болтове.        

2 point fin bracket              

(Excluding Façade Bolt)

Полирана /  

сатинирана 

неръждаема 

стомана                   

Polish / Satin 

Stainless steel

1 128,97 лв.

2 PF-CS2 Конзолна система с 4 

(четирираменен) 

спайдър, предвидена за 

монтаж към стъклено 

ребро.                                   

Цената е без включени 

стъклодържащи болтове.                                                                

4 point fin bracket                

(Excluding Façade Bolt)

Полирана /  

сатинирана 

неръждаема 

стомана                   

Polish / Satin 

Stainless steel

1 201,96 лв.

"PF-C" - серия / "PF-C"- series

"PF-CS" - серия / "PF-CS"- series


