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ZLOŽLJIVE POHODNE PALICE – MODEL 185
(3-delna palica nastavljiva od 86 – 159 cm)
Cev Ø18 mm je barvana z modro, rdečo, črno ali srebrno barvo, cev Ø16 in Ø14 sta eloksirani v srebrni barvi. Roč je iz mehke plute,
anatomsko oblikovan, konica je iz karbidne trdine, na katero je natisnjena gumijasta podloga, krplja je premera Ø50 mm, črne, modre
ali sive barve. Možnost menjave konic. Palica je nastavljiva z zunanjimi spojnimi mehanizmi. Par palic je zapakiran
v PE vrečki z navodilom za uporabo.
CENA za par = 55,00 EUR + DDV.

ZLOŽLJIVE POHODNE PALICE – MODEL 165
(3-delna palica nastavljiva od  76 – 148 cm)
Cev Ø18 mm je barvana z modro, rdečo, črno ali srebrno barvo, cevi Ø16 mm in Ø14 mm sta eloksirani v
srebrni barvi. Roč je iz mehke plute, konica je iz karbidne trdine na katero je natisnjena gumijasta
podloga, krplja je premera Ø50 mm črne, modre ali sive barve. Možnost menjave konic.
Palica je nastavljiva z zunanjimi spojnimi mehanizmi. Par palic je zapakiran
v PE vrečki z navodilom za uporabo.
CENA za par =  38,00 EUR + DDV.

ZLOŽLJIVE POHODNE PALICE – MODEL 80
(3-delna palica nastavljiva od 72 – 145 cm • z vzmetjo • možnost blokade vzmetenja)
Cev Ø18 mm je barvana z modro, rdečo, črno ali srebrno barvo, cevi Ø16 mm in Ø14 mm
sta eloksirani v srebrni barvi. Roč je iz mehke plute, konica je iz karbidne trdine na katero
je natisnjena gumijasta podloga, krplja je premera Ø50 mm črne, modre ali sive barve.
Možnost menjave konic. Par palic je zapakiran v PE vrečki z navodilom za uporabo.
CENA za par =  46,00 EUR + DDV.

ZLOŽLJIVE POHODNE PALICE – MODEL 65
(3-delna palica nastavljiva od  70 – 145 cm)
Cev Ø18 mm je barvana z modro, rdečo, črno ali srebrno barvo, cevi Ø16 mm in Ø14 mm sta eloksirani v srebrni barvi.
Roč je iz mehke plute, konica je iz karbidne trdine na katero je natisnjena gumijasta podloga,
krplja je premera Ø50 mm črne, modre ali sive barve. Možnost menjave konic. Par palic je
zapakiran v PE vrečki z navodilom za uporabo.
CENA za par =  38,00 EUR + DDV.

ZLOŽLJIVE POHODNE PALICE – MODEL 55
(3-delna palica nastavljiva od 70 – 145 cm)
Cev Ø18 mm  je barvana z modro, rdečo, črno ali srebrno barvo, cevi Ø16 mm in Ø14 mm sta eloksirani v srebrni barvi.
Roč je iz trdega PE, konica je jeklena na katero je natisnjena gumijasta podloga, krplja je črne barve
premera Ø50 mm. Možnost menjave konic. Par palic je zapakiran v PE vrečki z navodilom za uporabo.
CENA za par =  30,00 EUR + DDV.

ZLOŽLJIVE POHODNE PALICE – MODEL STORŽIČ
(3-delna palica nastavljiva od 66 – 133 cm) Cev Ø18 mm je barvana z modro, rdečo, črno ali srebrno barvo.
Cevi Ø16 mm in Ø14 mm sta eloksirani v srebrni barvi. Roč je iz mehke plute, krplja črne barve je integrirana z jekleno konico na 
katero je natisnjena gumijasta podloga.
Palica je nastavljiva z zunanjimi spojnimi mehanizmi.
Par palic je zapakiran v PE vrečki z navodilom
za uporabo.
CENA za par = 29,00 EUR + DDV.



ZLOŽLJIVE POHODNE PALICE – MODEL TRANS ALPIN
(3-delna palica nastavljiva od 54 – 121 cm)
Cev Ø18 mm je barvana z modro, črno, rdečo ali srebrno barvo. Cevi Ø16 mm in Ø14 mm sta eloksirani v srebrni barvi. Roč je iz 
trdega PE, krplja črne barve je integrirana
z jekleno konico na katero je natisnjena gumijasta podloga.
Palica je nastavljiva z zunanjimi spojnimi mehanizmi.
Par palic je zapakiran v PE vrečki z navodilom za uporabo.
Palice so krajše, zato se lažje pospravijo v nahrbtnik.
CENA za par = 25,00 EUR + DDV.

ZLOŽLJIVE POHODNE PALICE – MODEL TOURALPIN
(2-delna palica nastavljiva od 84-140 cm)
Cev Ø18 mm je barvana z modro, rdečo, črno ali srebrno barvo. Cev Ø16 je eloksirana v srebrni barvi. Roč je iz mehke plute,
konica je jeklena na katero je natisnjena gumijasta podloga, krplja je črne, modre ali sive barve premera Ø50 mm,
priloženo je navodilo za uporabo.
CENA za par = 23,50 EUR + DDV.

PALICE ZA NORDIJSKO HOJO – MODEL 70
(2-delna palica nastavljiva od 90 – 130 cm)
Cev Ø 16 mm je barvana z modro, rdečo, črno ali srebrno barvo. Cev Ø 14 je eloksirana v srebrni barvi.
Roč je dvokomponentni PP/pluta, v katerega je vstavljena zanka za roko (leva, desna).
Krplja črne barve je integrirana z jekleno konico, na katero je natisnjena gumijasta noga.
Par palic je zapakiran v PE vrečki z navodilom za uporabo.
CENA za par = 39,00 EUR + DDV.

LOVSKA PALICA – MODEL 31
(3-delna palica nastavljiva od 85 – 170 cm)
Cev Ø 18 mm je barvana z zeleno barvo in potiskana z lovskimi simboli, cev Ø 16
mm in Ø 14 mm sta črno eloksirani. Roč je iz mehke plute, pod njim je nameščena
plutovinasta obloga, konica je iz karbidne trdine na katero je natisnjena gumijasta podloga.
Na ročaj je pritrjena vilica, ki služi kot naslon za puško. Krplja je črne barve premera Ø50 mm.
Možnost menjave konic. Palica je zapakirana v PE vrečko z navodilom za uporabo.
CENA za kos = 24,00 EUR + DDV.

POHODNE DEREZE
Plastične dereze s kaljenimi konicami, univerzalna velikost,
Enostavno in zanesljivo natikanje in snemanje iz čevlja.
Embalirane so v platneni vrečki z navodilom za uporabo.
Priloženi so nastavki za nastavitev širine derez.
CENA za par = 20,50 EUR + DDV.

DARILNA EMBALAŽA
Kartonska embalaža prilagojena pakiranju
pohodnih palic vseh velikosti in modelov.
CENA za kos = 2,50 EUR + DDV.

Za pohodne palice imamo v ponudbi
tudi platneno vrečko.



Na vse ponujene modele palic, na vrečko za dereze in darilno embalažo je možno natisniti enobarvni logo znak podjetja. Večbarvna 
izvedba je možna le po predhodnem dogovoru. Cena tiskanja ene barve je 1,90 EUR za par. Strošek priprave za tiskanje je 41,00 EUR. 
Pri naročilu več kot 50 parov se strošek enobarvnega tiska  in priprave dodatno ne zaračunava.
Cev Ø18 mm je lahko barvana tudi z drugo barvo. Rok izdelave in dodatni stroški so vezani na izbiro barve in se definirajo s posebno 
ponudbo.

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI :

Cene in plačilni pogoji:
Cene so v EUR brez DDV in veljajo EXW TEHNOMAT Kranj. Pri naročilu nad 60 € neto, pariteta velja FCO naslov kupca v Sloveniji.

Lestvica popustov:
Lestvica popustov:
Do               5 par       5 %
od       6 - 15 par       8 %
od     16 - 30 par     11 %
od     31 - 50 par     15 %
nad           50 par     18 %

Plačilni rok:
Plačilni rok je 30 dni neto in velja od datuma dobave. Za zamudo pri plačilih se  lahko zaračunajo zakonske zamudne obresti.

V primeru predplačila vam priznamo dodatni rabat v višini 2 %.

Dobavni rok:
Za izdelke naročene s standardno barvo cevi  Ø18 mm, je 10 dni od dneva  naročila in potrditve designa, sicer se dobavni rok
definira s posebno ponudbo. Za standardne palice “TEHNOMAT”, je dobavni rok do tri delovne dni.

Reklamacija dobav:
Dostava paketov se izvaja preko servisa pogodbenega izvajalca logističnih storitev.
Reklamacije upoštevamo v osmih dneh po dobavi blaga.
Reklamacija mora biti posredovana v pisni obliki.

Reklamacija izdelka in servisiranje:
Družba Tehnomat daje za vse modele pohodnih palic in derez za napake v materialu ali  pri montaži dve leti garancije.
Rezervne dele zagotavljamo še 6 let po nakupu. Servisiranje palic se izvaja na sedežu družbe oziroma v servisnih centrih.
Ob reklamaciji priložite račun.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo na tel. številki podjetja 04/235 18 17, ali na gsm št. 041/ 741 837,
e-mail: info@tehnomat.si ; kontaktna oseba je g. Edo Zaplotnik. 
Celotni program pohodnih palic in derez si lahko ogledate na naši spletni strani www.tehnomat.si.

V pričakovanju vašega naročila vas lepo pozdravljamo.

Kranj, junij 2017                                                                   TEHNOMAT, KRANJ, d.o.o.
                                   Komerciala


