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Stojací lampa 1x131W LED není vyměnitelná LFE S
#42181899
Zumtobel
LFE S #42181899
42181899
4053167086826 EAN/GTIN

52665,26 CZK vč. DPH**
a navíc Přepr. náklady Neskl. zboží

11 Dny* (DEU)

Rozšířený popis výrobku Stojací lampa 1x131W LED není vyměnitelná Doplňkový popis výrobkuPřesvědčivý design a funkčnost. Výrobek pochází od výrobce Zumtobel,
objednací číslo tohoto výrobku je EB11572825. V katalogu Osvětlení obchodu eibabo® je tento výrobek zařazen ve skupině zboží Stojanová lampa. Obdržíte skvělý výrobek
za příznivou cenu! Pro toto oblíbený výrobek se rozhodlo již mnoho zákazníků obchodu eibabo®. Pro tento výrobek bohužel ještě nemáme k dispozici náhledy 3D ve vysokém
rozlišení. Naše vlastní 3D fotostudio již však pracuje na přípravě snímků tohoto výrobku. Rozhodněte se také vy pro tento vynikající výrobek od výrobce Zumtobel! V
následujícím přehledu najdete další relevantní informace k tomuto výrobku: Číslo výrobku výrobce: LFE S #42181899 Obj. číslo výrobce: 42181899 EAN/GTIN:
4053167086826 Číslo celní sazby: 94052099 Země původu zboží: Rakousko Dodávka včetně osvětlovacích prostředků/osvětlovací prostředky obsaženy Program výrobce:
"LIGHT FIELDS evolution" Výrobek váží >31 kg nebo je neskladný (rozměr obalu > 1,2 m x 0,6 m x 0,6 m) Pokyny pro zasíláníVýrobek Stojací lampa 1x131W LED není
vyměnitelná je označen jako „neskladný“. Mějte na paměti, že při zasílání neskladného výrobku se využívají služby dopravní společnosti a lhůty dodávky mohou být poněkud
delší; to je podmíněno řízením tras dopravních společností. Zasilatelské náklady jsou vedeny přímo u výrobku. Doporučení k výrobku, volitelné příslušenství a alternativní
zbožíDalší podobné výrobky najdete také při vyhledávání pojmu Stojanová lampa. Vyhledáním pojmu Zumtobel si můžete zobrazit také další zajímavé výrobky tohoto výrobce.
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* Upozornění k dodací lhůtě: den = pondělí až pátek, mimo svátky v Bavorsku nebo Sasku. Zboží je dodáváno i v sobotu (DHL).
** Způsoby platby se mohou v některých zemích lišit. Všechny ceny bez zaslání a bez započtení cel a dalších nákladů (dovozní daň z přidané hodnoty) při dodávkách
mimo EU.
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