тм

Прайс лист на турнікети ФОРМА

Дійсний з 20.09.2011 р.
Систем
ний
номер

Код товару

Назва товару

Ціна роздрібна, грн.

(з ПДВ)

Турнікети-триподи напівростові
Модельний ряд "Бізант-5"
тм

Базове виконання турникетів Форма "Бізант-5"
- агрегат моторизований СМ;
- штанги трипода - з нержавіючої сталі;
- корпус сталевий, фарбований стійкою порошковою фарбою трьох базових кольорів - темно-сірий, світло-сірий, синій (на замовлення
можливе фарбування турникетів в інші кольори за каталогом RAL, термін і вартість робіт визначається за домовленістю).
До комплекту НЕ ВХОДЯТЬ: пульт керування турнікетом і блок живлення (див. розділ "Додаткове обладнання").
1.001
1.002

1.003

1.004

Т-Б-5.1

тм

Турнікет Форма

"Бізант-5.1"

7 500,00

Т-Б-5.1-К Турнікет Форма "Бізант-5.1-К"
Потребує обов'язкової комплектації консолями (типи консолей див. в розділі "Опції до
турнікетіу "Бізант-5")
тм

Т-Б-5.3

тм
Турнікет Форма "Бізант-5.3"
- електрокерована функція "антипаніка"

Т-Б-5.3-К Турнікет Форматм "Бізант-5.3-К"
- електрокерована функція "антипаніка"
Потребує обов'язкової комплектації консолями (типи консолей див. в розділі "Опції до
турнікету "Бізант-5")

7 500,00

9 540,00

9 540,00

Опції до турникету "Бізант-5"
Базове виконання комплекту консолей до турникетів "Бізант-5"
- консолі, 2 шт.
- матеріал консолей - з нержавіючої сталі
1.005

Т-К1

Комплект консолей К1 - для формування проходу

1.006

Т-К2

Комплект консолей К2 - для встановлення зчитувачів СПКТ / СМКТ
Зчитувачі до комплекту не входять (див. Прайс-лист "STOP-Net")

600,00

Комплект консолей К3 - для встановлення різних зчитувачів
- комплектуються кронштейнами для встановлення зчитувачів КР-1 - 2 шт.
Зчитувачі до комплекту не входять (див. Прайс-лист "STOP-Net")

900,00

1.007

Т-К3

600,00

Турнікети напівростові роторні
Модельний ряд "Аскольд"
Базове виконання роторних турнікетів Форма тм "Аскольд"
- агрегат електроприводний;
- електрокерована функція "антипаніка";
- корпус з нержавіючої сталі;
- стулки з ударостійкого тонованого скла, базовий колір - темна бронза (інші кольори - на замовлення,
термін і вартість робіт визначаються за домовленістю);
До комплекту ВХОДЯТЬ: пульт керування турнікетом і блок живлення

1.102

1.104

Т-АЕ

Т-МАЕ

тм
Турнікет роторний Форма "Аскольд-Елегант"
- стійки турнікета і огороджень з полірованої нержавіючої сталі;
- поручні огороджень з полірованої нержавіючої сталі

тм
Турнікет роторний Форма "Аскольд-Елегант-Модульний"
- стійки турнікета і огороджень з полірованої нержавіючої сталі;
- поручні огороджень з полірованої нержавіючої сталі
- огородження Люкс між модулями, різні типи виконання

24 000,00

52 000,00

Прайс лист на турнікети ФОРМАтм
Дійсний з 20.09. 2011 р.
Систем
ний
номер

Код товару

Назва товару

Ціна роздріб-на, грн.

(з ПДВ)

Турнікети-триподи напівростові
Модельний ряд "Класік"
Базове виконання турнікетів Форма "Класік"
- електрокерована функція "антипаніка"
До комплекту ВХОДИТЬ: пульт керування турнікетом.
1.201

1.202

1.203

1.204

1.205

1.206

Т-КС-СМ

Т-КС-СS

Т-КЕ-СМ

Т-КЕ-СS

тм

Турнікет Форма "Класік-Стандарт- СМ"*
- корпус із фарбованої сталі, три базових кольори (можливе фарбування на замовлення);
- кришка корпусу з нержавіючої полірованої сталі

10 920,00

тм

Турникет Форма "Класік-Стандарт-СS/"**
- корпус із фарбованої сталі, три базових кольори (можливе фарбування на замовлення);
- кришка корпусу з нержавіючої полірованої сталі

10 920,00

тм

Турнікет Форма "Класік-Елегант-СМ"*
- корпус із нержавіючої шліфованої або полірованої сталі;
- кришка корпусу з нержавіючої полірованої сталі

13 200,00

тм
Турнікет Форма "Класік-Елегант-СS"**
- корпус із нержавіючої шліфованої або полірованої сталі;
- кришка корпусу з нержавіючої полірованої сталі

13 200,00

Т-КЛД-СS Турникет Форматм "Класік-Люкс-Д-СМ"**
- корпус із нержавіючої шліфованої або полірованої сталі;
- кришка корпусу із деревини цінних порід
Т-КЛК-СS Турнікет Форматм "Класік-Люкс-К-СS"**
- корпус з нержавіючої шліфованої або полірованої сталі;
- кришка корпусу із каменя

13 500,00
13 500,00

Модельний ряд "Гранд"
Базовое виконання тумбових турникетів Форма тм "Гранд"
- агрегат електропривідний;
- електрокерована функція "антипаніка";
- корпус з нержавіючої шліфованої або полірованої сталі.
До комплекту ВХОДИТЬ: пульт керування турнікетом.
1.301

1.302

Т-ГРЕ

ТО-ГРЕ

тм
Турнікет тумбовий Форма "Гранд-Елегант"
- кришка корпусу з фарбованої сталі, базовий колір - темно-сірий металік (можливе
фарбування на замовлення, термін і вартість робіт визначаються за домовленістю);
тм
Тумба до турнікету Форма ''Гранд-Елегант"
- кришка корпусу з фарбованої сталі, базовий колір - темно-сірий металік (можливе
фарбування на замовлення, термін і вартість робіт визначаються за домовленістю)

23 700,00

14 100,00

1.303

Т-ГРЛ

тм
Турнікет тумбовий Форма "Гранд-Люкс" (ціна від)
- кришка із деревини цінних порід або каменя

28 275,00

1.304

ТО-ГРЛ

тм
Тумба до турнікету Форма ''Гранд-Люкс" (ціна від)
- кришка із деревини цінних порід або каменя

16 980,00

Ворітця

1.403

1.404

1.501
1.502
1.504

Базове виконання ворітець
- механічне блокування замком в робочому положенні
- механічна функція "антипаніка"
- фіксація замком у відкритому положенні
Ворітця механічні "МК-3.0"
К-МК-3.0
- можливість механичного блокування одного з напрямків проходу
Ворітця електромеханічні "ЕМК-3.0"
- електророзблокування обох напрямків проходу
К-ЕМК-3.0
До комплекту не входять: пульт керування ворітцями і блок живлення (див. розділ
"Додаткове обладнання").
Додаткове обладнання
Пульт керування електромеханічними ворітцями
Т-ПК
Пульт керування турнікетом
Т-ПУ
Конструкція для мобільного встановлення турнікета
Т-МП
- металева платформа для турнікета
- поручень "Класік" L=400 мм
Типи агрегатів
* - CM - агрегат моторизований
** - СS - агрегат електропривідний

5 800,00
6 600,00

240,00
240,00
4 140,00

Прайс лист на турнікети ФОРМАтм
Дійсний з 20.09.2011 р.
Ціна, гривні ( з ПДВ )
Сист № Код товару

Назва товару

Ціна роздрібна, грн.

(з ПДВ)

Турнікети-триподи тумбові напівростові
Модельний ряд "Титан"
Базове виконання турнікетів Форма™ "Титан"
- електрокерована функція "антипаніка";
- штанги триподу з нержавіючої полірованої сталі;
- блок керування турнікетом;
- блок світлової індикації, модель "Базова" (інші типи індикації див. в розділі Опції до
турнікету Форма™ "Титан");
До комплекту ВХОДИТЬ: пульт керування турнікетом.
Т-ТТЕ-СМ Турнікет Форма™ "Титан-Елегант-СМ"*
- корпус із нержавіючої шліфованої або полірованої сталі;
- кришка корпусу з нержавіючої полірованої сталі

15870,00

Т-ТТЕ-СS Турнікет Форма™ "Титан-Елегант-СS"**
- корпус із нержавіючої шліфованої або полірованої сталі;
- кришка корпусу з нержавіючої полірованої сталі.

15870,00

Т-ТТЛ-СМ Турникет Форма™ "Титан-Люкс-СМ"* (ціна від)
- корпус із нержавіючої шліфованої або полірованої сталі;
- кришка корпусу із матеріалу на замовлення ( див. в розділі Опції до турнікету Форма™
"Титан").

19000,00

Т-ТТЛ-СS Турнікет Форма™ "Титан-Люкс-СS"** (ціна від)
- корпус із нержавіючої шліфованої або полірованої сталі;
- кришка корпусу із матеріалу на замовлення ( див. в розділі Опції до турнікету Форма™
"Титан").

19000,00

Опції до турникету Форма™ "Титан"
ІЕТ-1
ІЕТВ-1

Блок символьної індикації, модель "Елегант" (скло-загарт.)
Блок символьної індикації, модель "Елегант" (скло-загарт.), вуличне виконання

600,00

КЕТ-1
ФТ

Кришка корпусу з нержавіючої сталі.
Фарбування турнікету в колір Замовника (згідно RAL) термін робіт визначається за
домовленістю.
Вуличне виконання турнікету.
Кришка корпусу із матеріалу на замовлення (дерево, камінь, штучний камінь). Ціна, в
залежності від вартості матеріалу, від.

900,00

ВТ
КЛТ-1

Типи агрегатів
* - CM - агрегат моторизований
** - СS - агрегат електропривідний

900,00

950,00
1 200,00
3 000,00

тм

Прайс лист на турнікети ФОРМА

Дійсний з 20.09.2011 р.
Систем
ний
номер

Код товару

Назва товару

Ціна роздрібна, грн.

(з ПДВ)

Турнікети напівростові роторні
Ворітця електропривідні (" VIP прохід")
Базове виконання ворітець електроривідних ("VIP прохід")
- агрегат електропривідний;
- з нержавіючої сталі.

КЕП-С

КЕП-Е

Ворітця електропривідні "Стандарт"
- лицьова панель стійки з фарбованої сталі, базовій колір - сірий (можливе фарбування на
замовлення);
- стулка з нержавіючої сталі.
Ворітця електропривідні "Елегант"
- лицьова панель стійки з нержавіючої сталі;
- стулка з ударостійкого тонованого скла, базовий колір - темна бронза (інші кольори - на
замовлення, термін і вартість робіт визначаються за домовленістю).

16 779,00

18 975,00

Дільник проходу механичний однонаправленний
Базове виконання дільника проходу ДПМ-1.0*
- лівий або правий прохід (вказувати при замовленні *лівий або правий)
- фіксація ключем закритому положенні
ДПМ-С

ДПМ-Е

Дільник проходу "Стандарт"
- стійка з фарбованої сталі, базовій колір - сірий (можливе фарбування на замовлення);
- стулки з нержавіючої сталі.
Дільник проходу "Елегант"
- стійка з нержавіючої сталі;
- стулки з нержавіючої сталі.

3 582,00

3 960,00

