
1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V 
POSLOVALNICI
 
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
 
3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*

* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO 
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI

 
GARANCIJA

20 LET

- Dimenzije: 244 x 156 x 203
Različne barve
- Pocinkana kovinska vrtna hiška, 
- visoka stabilnost, teža snega 150 kg/m2, 
odporna na nevihto (150 km/h, jakost vetra 
12)
- vgrajen strešni žleb vključno s priključkom 
za 1-palčno cev,  
- cilindrična ključavnica vrtljivega ročaja 
vključno z rezervnim ključem
- preprosta montaža zaradi slikovnih 
navodil za montažo 
- številka izdelka: 213340

VRTNA HIŠKA EVROPA 3

949,05

Izdelki iz posebne ponudbe so za razliko od stalnega sortimenta dobavljivi samo v omejeni količini. V primeru, da bodo ti izdelki kljub skrbnemu načrtovanju zalog oz. nepričakovano velikemu
povpraševanju razprodani, vas vljudno prosimo za razumevanje. Izdelki so v prodaji brez dekoracije. Cene so v evrih in vključujejo DDV.  Za tekstovne in slikovne napake ne odgovarjamo. 
Artikli so izključeni iz Velike igre popustov.

* Izdelek vam bomo v 21 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega 
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

Možnost naročila od 1.6. do 31.8.2019
oz. do razprodaje zalog

 
vključno z dostavo do vrat



1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V 
POSLOVALNICI
 
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
 
3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*

* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO 
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI

 
GARANCIJA

20 LET

- dimenzije:  275 x 195 x 222
Različne barve
-  Pocinkana kovinska vrtna hiška, 
-  visoka stabilnost, teža snega 150 kg/m2, 
odporna na nevihto (150 km/h, jakost vetra 12)
-  varnost: trojni zapah z garnituro kljuk iz 
nerjavečega jekla, rezervni ključ
-  krožni svetlobni trak iz akrilnega stekla 
poskrbi za dovolj svetlobe z vseh strani
-  funkcionalnost: strešni žleb z vgrajenim 
lovilcem prahu na obeh straneh
-  najboljši materiali: pocinkana jeklena 
pločevina 
-  vijaki in tečaji iz nerjavečega jekla
-  vgrajen strešni žleb s priključkom za 5/4-
palčno cev
- številka izdelka: 213341

VRTNA HIŠKA HIGHLINE 2

1.899,05

Izdelki iz posebne ponudbe so za razliko od stalnega sortimenta dobavljivi samo v omejeni količini. V primeru, da bodo ti izdelki kljub skrbnemu načrtovanju zalog oz. nepričakovano velikemu
povpraševanju razprodani, vas vljudno prosimo za razumevanje. Izdelki so v prodaji brez dekoracije. Cene so v evrih in vključujejo DDV.  Za tekstovne in slikovne napake ne odgovarjamo. 
Artikli so izključeni iz Velike igre popustov.

* Izdelek vam bomo v 21 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega 
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

 
vključno z dostavo do vrat

Možnost naročila od 1.6. do 31.8.2019
oz. do razprodaje zalog



1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V 
POSLOVALNICI
 
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
 
3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*

* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO 
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI

 
GARANCIJA

2 LETI

- Volumen cca 10.000lit. 
- Peščeni filter Aqua Tehnik 4m3/h, 
- skimer in povezovalne cevi, 
- lestev
- folija previsna 0,3mm modra
- številka izdelka: 178841

KIT 350 ECO 350 X 120 CM

895,00

Izdelki iz posebne ponudbe so za razliko od stalnega sortimenta dobavljivi samo v omejeni količini. V primeru, da bodo ti izdelki kljub skrbnemu načrtovanju zalog oz. nepričakovano velikemu
povpraševanju razprodani, vas vljudno prosimo za razumevanje. Izdelki so v prodaji brez dekoracije. Cene so v evrih in vključujejo DDV.  Za tekstovne in slikovne napake ne odgovarjamo. 
Artikli so izključeni iz Velike igre popustov.

* Izdelek vam bomo v 7 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

 
vključno z dostavo do vrat

Možnost naročila od 1.6. do 31.8.2019
oz. do razprodaje zalog



1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V 
POSLOVALNICI
 
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
 
3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*

* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO 
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI

 
GARANCIJA

2 LETI

- Volumen cca 17.500 LIT.. 
- Peščeni filter Aqua Tehnik 4m3/h, 
- skimer in povezovalne cevi, 
- lestev
- folija previsna 0,3mm modra
- številka izdelka: 178842

KIT 460 ECO 460 X 120 CM

995,00

Izdelki iz posebne ponudbe so za razliko od stalnega sortimenta dobavljivi samo v omejeni količini. V primeru, da bodo ti izdelki kljub skrbnemu načrtovanju zalog oz. nepričakovano velikemu
povpraševanju razprodani, vas vljudno prosimo za razumevanje. Izdelki so v prodaji brez dekoracije. Cene so v evrih in vključujejo DDV.  Za tekstovne in slikovne napake ne odgovarjamo. 
Artikli so izključeni iz Velike igre popustov.

* Izdelek vam bomo v 7 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

 
vključno z dostavo do vrat

Možnost naročila od 1.6. do 31.8.2019
oz. do razprodaje zalog



1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V 
POSLOVALNICI
 
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
 
3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*

* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO 
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI

 
GARANCIJA

2 LETI

- Volumen cca 25.000 lit. 
- Peščeni filter Aqua Tehnik 6 m3/h, 
- skimer in povezovalne cevi, 
- lestev
- folija previsna 0,3mm modra
- številka izdelka: 178843

KIT 550 ECO 550 X 120 CM

1.099,00

Izdelki iz posebne ponudbe so za razliko od stalnega sortimenta dobavljivi samo v omejeni količini. V primeru, da bodo ti izdelki kljub skrbnemu načrtovanju zalog oz. nepričakovano velikemu
povpraševanju razprodani, vas vljudno prosimo za razumevanje. Izdelki so v prodaji brez dekoracije. Cene so v evrih in vključujejo DDV.  Za tekstovne in slikovne napake ne odgovarjamo. 
Artikli so izključeni iz Velike igre popustov.

* Izdelek vam bomo v 7 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

 
vključno z dostavo do vrat

Možnost naročila od 1.6. do 31.8.2019
oz. do razprodaje zalog



1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V 
POSLOVALNICI
 
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
 
3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*

* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO 
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI

 
GARANCIJA

2 LETI

- Volumen cca 14.500 lit. 
- Peščeni filter Aqua Tehnik 4 m3/h, 
- skimer in povezovalne cevi, 
- lestev.
- folija previsna 0,4 mm modra
- številka izdelka: 178844

KIT 500 ECO 500 X 300 X 120 CM

1.295,00

Izdelki iz posebne ponudbe so za razliko od stalnega sortimenta dobavljivi samo v omejeni količini. V primeru, da bodo ti izdelki kljub skrbnemu načrtovanju zalog oz. nepričakovano velikemu
povpraševanju razprodani, vas vljudno prosimo za razumevanje. Izdelki so v prodaji brez dekoracije. Cene so v evrih in vključujejo DDV.  Za tekstovne in slikovne napake ne odgovarjamo. 
Artikli so izključeni iz Velike igre popustov.

* Izdelek vam bomo v 7 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

 
vključno z dostavo do vrat

Možnost naročila od 1.6. do 31.8.2019
oz. do razprodaje zalog



1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V 
POSLOVALNICI
 
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
 
3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*

* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO 
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI

 
GARANCIJA

2 LETI

- Volumen cca 21.000 lit. 
- Peščeni filter Aqua Tehnik 4 m3/h, 
- skimer in povezovalne cevi, 
- lestev.
- folija previsna 0,4 mm modra
- številka izdelka: 178845

KIT 610ECO 610 X 375 X 120 CM

1.495,00

Izdelki iz posebne ponudbe so za razliko od stalnega sortimenta dobavljivi samo v omejeni količini. V primeru, da bodo ti izdelki kljub skrbnemu načrtovanju zalog oz. nepričakovano velikemu
povpraševanju razprodani, vas vljudno prosimo za razumevanje. Izdelki so v prodaji brez dekoracije. Cene so v evrih in vključujejo DDV.  Za tekstovne in slikovne napake ne odgovarjamo. 
Artikli so izključeni iz Velike igre popustov.

* Izdelek vam bomo v 7 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

 
vključno z dostavo do vrat

Možnost naročila od 1.6. do 31.8.2019
oz. do razprodaje zalog



1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V 
POSLOVALNICI
 
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
 
3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*

* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO 
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI

 
GARANCIJA

2 LETI

- Volumen cca 25.000 lit. 
- Peščeni filter Aqua Tehnik 6 m3/h, 
- skimer in povezovalne cevi, 
- lestev.
- folija previsna 0,4 mm modra
- številka izdelka: 178845

KIT 730ECO 730 X 375 X 120 CM

1.795,00

Izdelki iz posebne ponudbe so za razliko od stalnega sortimenta dobavljivi samo v omejeni količini. V primeru, da bodo ti izdelki kljub skrbnemu načrtovanju zalog oz. nepričakovano velikemu
povpraševanju razprodani, vas vljudno prosimo za razumevanje. Izdelki so v prodaji brez dekoracije. Cene so v evrih in vključujejo DDV.  Za tekstovne in slikovne napake ne odgovarjamo. 
Artikli so izključeni iz Velike igre popustov.

* Izdelek vam bomo v 7 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

 
vključno z dostavo do vrat

Možnost naročila od 1.6. do 31.8.2019
oz. do razprodaje zalog



1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V 
POSLOVALNICI
 
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
 
3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*

* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO 
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI

 
GARANCIJA

2 LETI

-   Energijski razred: A
-   Profil rabe: M
-   Kapaciteta: 100 l
-   Moč: 1,2 kW, Napetost: 220 - 240V
-   i-Memory čas segrevanja: 7,03 h,min
-  Boost čas segrevanja: 3,13 h,min
-  Green čas segrevanja: 12,18 h,min
-  Maks. delovna temperatura: 40ºC
-   Maks. poraba električne energije: 1,42 kW
-   Povp. poraba električne energije: 0,19 kW
-   Maks. delovni tlak: 8 barov
-  Hrupnost: 49 dB
-  Teža: 44 kg
-  IP zaščita: IPX4
-  Tip hlailnega medija: R134a
-  Polnjenje s hladilnim medijem: 200 g
- številka izdelka 208321

Električni grelnik vode-bojler LYDOS
HYBRID 100 litrov, pokončna izvedba,
Ariston 

619,00

Izdelki iz posebne ponudbe so za razliko od stalnega sortimenta dobavljivi samo v omejeni količini. V primeru, da bodo ti izdelki kljub skrbnemu načrtovanju zalog oz. nepričakovano velikemu
povpraševanju razprodani, vas vljudno prosimo za razumevanje. Izdelki so v prodaji brez dekoracije. Cene so v evrih in vključujejo DDV.  Za tekstovne in slikovne napake ne odgovarjamo. 
Artikli so izključeni iz Velike igre popustov.

* Izdelek vam bomo v 7 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

 
vključno z dostavo do vrat

Možnost naročila od 1.6. do 31.8.2019
oz. do razprodaje zalog

NE POZABITE!
Posoda za kondenzat, 

Ariston  6,3 l  za Lydos hibrid
29,99 €številka izdelka 208319



1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V 
POSLOVALNICI
 
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
 
3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*

* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO 
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI

 
GARANCIJA

2 LETI

-    Energijski razred: A
-    Profil rabe: M
 -   kapaciteta: 80 l
 -   Moč: 1,2 kW, napetost: 220 - 240V
 -   Memory čas segrevanja: 5,25 h,min
 -   Boost čas segrevanja: 2,34 h,min
 -  Green čas segrevanja: 9,21 h,min
 -   Maks. delovna temperatura: 40ºC
 -   Maksimalna poraba električne energije: 1,42 kW
 -   Povprečna poraba električne energije: 0,19 kW
 -  Maks. delovni tlak: 8 barov
 -  Hrupnost: 49 dB
 -  Teža: 37,5 kg
 -  IP zaščita: IPX4
 - Tip hlailnega medija: R134a
 - Polnjenje s hladilnim medijem: 180 g
-  številka izdelka 208316

Električni grelnik vode-bojler LYDOS
HYBRID 80 litrov, Ariston 

590,00

Izdelki iz posebne ponudbe so za razliko od stalnega sortimenta dobavljivi samo v omejeni količini. V primeru, da bodo ti izdelki kljub skrbnemu načrtovanju zalog oz. nepričakovano velikemu
povpraševanju razprodani, vas vljudno prosimo za razumevanje. Izdelki so v prodaji brez dekoracije. Cene so v evrih in vključujejo DDV.  Za tekstovne in slikovne napake ne odgovarjamo. 
Artikli so izključeni iz Velike igre popustov.

* Izdelek vam bomo v 7 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

 
vključno z dostavo do vrat

Možnost naročila od 1.6. do 31.8.2019
oz. do razprodaje zalog

NE POZABITE!
Posoda za kondenzat, 

Ariston  6,3 l  za Lydos hibrid
29,99 €

številka izdelka 208319



1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V 
POSLOVALNICI
 
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
 
3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*

* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO 
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI

 
GARANCIJA

1 LETO

- barva: bela
- moč skupaj 5,95 kW (220 ali 380 Volt),
- 26 masažnih šob, 3 sedeži, 2 črpalki,
- LED sistem osvetlitve,
- grelec 3 kW,
- napredni elektronski nadzor,
- nerjavne šobe,
- ognjevarno pokrivalo z max,
obremenitvijo do 50 kg,
- volumen: 980 litrov,
- sistem ozonske dezinfekcije,
- toplotno izolativni sistem,
- digitalna nadzorna plošca,
- skimer, kartušni filter,
- pretočno filtrirna črpalka / 24h,
- radio, BLUETOOTH, 2 zvočnika,
- 3 vzglavniki, 2 regulatorja zraka, stopnice
-  številka izdelka 202516

ZUNANJI MASAŽNI BAZEN OASIS
BELA 208X175X90CM

3.799,99

Izdelki iz posebne ponudbe so za razliko od stalnega sortimenta dobavljivi samo v omejeni količini. V primeru, da bodo ti izdelki kljub skrbnemu načrtovanju zalog oz. nepričakovano velikemu
povpraševanju razprodani, vas vljudno prosimo za razumevanje. Izdelki so v prodaji brez dekoracije. Cene so v evrih in vključujejo DDV.  Za tekstovne in slikovne napake ne odgovarjamo. 
Artikli so izključeni iz Velike igre popustov.

* Izdelek vam bomo v 7 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

 
vključno z dostavo do vrat

Možnost naročila od 1.6. do 31.8.2019
oz. do razprodaje zalog



1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V 
POSLOVALNICI
 
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
 
3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*

* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO 
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI

 
GARANCIJA

1 LETO

- barva: modra
- moč skupaj 5,95 kW (220 ali 380 Volt),
- 26 masažnih šob, 3 sedeži, 2 črpalki,
- LED sistem osvetlitve,
- grelec 3 kW,
- napredni elektronski nadzor,
- nerjavne šobe,
- ognjevarno pokrivalo z max,
obremenitvijo do 50 kg,
- volumen: 980 litrov,
- sistem ozonske dezinfekcije,
- toplotno izolativni sistem,
- digitalna nadzorna plošca,
- skimer, kartušni filter,
- pretočno filtrirna črpalka / 24h,
- radio, BLUETOOTH, 2 zvočnika,
- 3 vzglavniki, 2 regulatorja zraka, stopnice
-  številka izdelka 202517

ZUNANJI MASAŽNI BAZEN OASIS
MODER 208X175X90CM

3.799,99

Izdelki iz posebne ponudbe so za razliko od stalnega sortimenta dobavljivi samo v omejeni količini. V primeru, da bodo ti izdelki kljub skrbnemu načrtovanju zalog oz. nepričakovano velikemu
povpraševanju razprodani, vas vljudno prosimo za razumevanje. Izdelki so v prodaji brez dekoracije. Cene so v evrih in vključujejo DDV.  Za tekstovne in slikovne napake ne odgovarjamo. 
Artikli so izključeni iz Velike igre popustov.

* Izdelek vam bomo v 7 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

 
vključno z dostavo do vrat

Možnost naročila od 1.6. do 31.8.2019
oz. do razprodaje zalog



1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V 
POSLOVALNICI
 
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
 
3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*

* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO 
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI

 
GARANCIJA

3 LETA

Vrtalnik/vijačnik DCD796: 
- baterija: 18V, 5.0Ah XR Li-Ion,  
- hitrost: 0-550/2000/min, 
- št. udarcev: 0-9350 / 34000 /min, 
- največji navor: 27/70Nm, 
- hitrovpenjalna glava 1.5-10 mm, 
- LED svetilka, 
- največja kap. vrt. (les/jeklo/beton): 40/13/13mm     
 
Udarni vijačnik DCF887: 
- baterija: 18V, 5.0Ah XR Li-Ion, 
- hitrost: 0-1000 / 2.800 / 3.250/min, 
- hitrost udarcev: 3800/min, 
- največji navor: 205 Nm, 
- vpenjanje: 6,35mm (1/4"), 
- šesterokotno LED svetilka
številka izdelka: 215259

KIT 18V VRTALNIK/UDARNI
VIJAČNIK DCD796/DCF887 DEWALT

544,99

Izdelki iz posebne ponudbe so za razliko od stalnega sortimenta dobavljivi samo v omejeni količini. V primeru, da bodo ti izdelki kljub skrbnemu načrtovanju zalog oz. nepričakovano velikemu
povpraševanju razprodani, vas vljudno prosimo za razumevanje. Izdelki so v prodaji brez dekoracije. Cene so v evrih in vključujejo DDV.  Za tekstovne in slikovne napake ne odgovarjamo. 
Artikli so izključeni iz Velike igre popustov.

* Izdelek vam bomo v 7 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

 
vključno z dostavo do vrat

Možnost naročila od 1.6. do 31.8.2019
oz. do razprodaje zalog



1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V 
POSLOVALNICI
 
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
 
3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*

* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO 
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI

 
GARANCIJA

2 LETI

- Energijski razred A+++
- zmogljivost pranja: 6 kg
- razred učinkovitosti ožemanja C
- št. vrtljajev pri ožemanju 1.200 vrt/min.
- prikazovalnik LED
- velikost vrat fi 30 cm, 140°
- z dvostopenjsko avtomatiko za odmerjanje 
količine
perila varčuje z vodo, razvit posbeje za tiste, ki 
imajo težave z alergijami
- mere: (V x Š x G): 84,8 x 59,8 x 55 cm
- neto masa: 66,2 kg
- številka izdelka: 205553

PRALNI STROJ  WAB24262BY 
BOSCH

320,90

Izdelki iz posebne ponudbe so za razliko od stalnega sortimenta dobavljivi samo v omejeni količini. V primeru, da bodo ti izdelki kljub skrbnemu načrtovanju zalog oz. nepričakovano velikemu
povpraševanju razprodani, vas vljudno prosimo za razumevanje. Izdelki so v prodaji brez dekoracije. Cene so v evrih in vključujejo DDV.  Za tekstovne in slikovne napake ne odgovarjamo. 
Artikli so izključeni iz Velike igre popustov.

* Izdelek vam bomo v 7 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega 
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

Možnost naročila od  1.6. do 31.8.2019
oz. do razprodaje zalog

 
vključno z dostavo do vrat



1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V 
POSLOVALNICI
 
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
 
3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*

* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO 
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI

 
GARANCIJA

2 LETI

- Energijski razred A+++
- zmogljivost pranja: 7 kg
- razred učinkovitosti ožemanja B
- št. vrtljajev pri ožemanju 1.200 vrt/min.
- prikazovalnik LED ZASLON
- velikost vrat fi 30 cm, 180°
- izjemno energijsko učinkovito in tiho delovanje, 
enostavno upravljanje z LED zaslonom,  z 
dvostopenjsko avtomatiko za odmerjanje količine
perila varčuje z vodo
- mere: (V x Š x G): 84,8 x 59,8 x 55 cm
- neto masa: 68,8 kg
- številka izdelka: 205554

PRALNI STROJ  WAN24160BY 
BOSCH

393,99

Izdelki iz posebne ponudbe so za razliko od stalnega sortimenta dobavljivi samo v omejeni količini. V primeru, da bodo ti izdelki kljub skrbnemu načrtovanju zalog oz. nepričakovano velikemu
povpraševanju razprodani, vas vljudno prosimo za razumevanje. Izdelki so v prodaji brez dekoracije. Cene so v evrih in vključujejo DDV.  Za tekstovne in slikovne napake ne odgovarjamo. 
Artikli so izključeni iz Velike igre popustov.

* Izdelek vam bomo v 7 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega 
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

Možnost naročila od  1.6. do 31.8.2019
oz. do razprodaje zalog

 
vključno z dostavo do vrat



1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V 
POSLOVALNICI
 
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
 
3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*

* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO 
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI

 
GARANCIJA

2 LETI

- Energijski razred A+
- učinkovitost pomivanja, sušenja: A / A
- zamik vklopa 24 h
-  6 programov, 3 posebne funkcije: VarioSpeed, 
HygienePlus, dodatno sušenje
- 5 temperatur pomivanja
- prikazovalnik LED za doziranje
- elektronski prikaz preostalega časa v minutah
- tihi program in SuperSilence, program za nežno 
pomivanje in sušenje stekla, po višini nastavljiva 
zgornja košara
- mere: (V x Š x G): 84,8 x 59,8 x 55 cm
- neto masa: 66,2 kg
- številka izdelka: 205555

POMIVALNI STROJ  SMS46AW02E 
BOSCH

379,99

Izdelki iz posebne ponudbe so za razliko od stalnega sortimenta dobavljivi samo v omejeni količini. V primeru, da bodo ti izdelki kljub skrbnemu načrtovanju zalog oz. nepričakovano velikemu
povpraševanju razprodani, vas vljudno prosimo za razumevanje. Izdelki so v prodaji brez dekoracije. Cene so v evrih in vključujejo DDV.  Za tekstovne in slikovne napake ne odgovarjamo. 
Artikli so izključeni iz Velike igre popustov.

* Izdelek vam bomo v 7 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega 
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

Možnost naročila od  1.6. do 31.8.2019
oz. do razprodaje zalog

 
vključno z dostavo do vrat


