INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI
Možnost naročila od 1.9. do 31.12.2019
oz. do razprodaje zalog

SAVNA INFRARDEČA KOMFORT
-zunanje mere: 124 x 116 x 190 cm,
- notranje mere: 113 x 96 x 176 cm;
- za 2 osebi,
- 7 karbonsko-magnezijevih seval,
- zmogljivost: pribl. 1.850 W,
sevala za noge se izklopijo ločeno,
- barvna terapija,
- 6 mm varnostno steklo - vrata in sprednje steklo,
- osvetlitev znotraj in zunaj,
- radio & USB priključek,
- elektronski upravljalec,

- zvočnik,
- ventilator,
- les: Kanadski macesen (Hemlock).
- številka izdelka: 186204
GARANCIJA
1 LETO

1.049,00

vključno z dostavo do vrat

1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V
POSLOVALNICI
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

WWW.INPOS.EU

3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*
* Izdelek vam bomo v 10 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo.

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.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI
Možnost naročila od 1.9. do 31.12.2019
oz. do razprodaje zalog

SAVNA INFRARDEČA PUNTO
-zunanje mere: 94 x 101 x 190 cm,
- notranje mere: 83 x 81 x 176 cm;
- za 1 osebo
- 4 keramična sevala, zmogljivost: pribl. 1.350 W,
- barvna terapija,
- 6 mm varnostno steklo - vrata in sprednje
steklo,
- osvetlitev znotraj in zunaj,
- radio & USB priključek,
- elektronski upravljalec,
- zvočnik,
- ventilator,
- les: Kanadski macesen (Hemlock).
- številka izdelka: 170388
GARANCIJA
1 LETO

849,00

vključno z dostavo do vrat

1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V
POSLOVALNICI
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

WWW.INPOS.EU

3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*
* Izdelek vam bomo v 10 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo.

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.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI
Možnost naročila od 1.9. do 31.12.2019
oz. do razprodaje zalog

ELEKTRIČNI AGREGAT GSEM 12500
TBE, REM POWER
- max izhodna moc (kw 230 v) 9,9 (3x3,3)
- max izhodna moc (kw 400 v) 10
- nazivni izhod (kw 230 v) 9 (3x3)
- nazivni izhod (kw 400 v) 9
- nazivni tok (a 230v) 13
- nazivni tok (a 400v) 16,2
- moc motorja (kw) 12,5
- prostornina (cm3) 680
- rezervoar olja (l) 1,5
- prostornina rezervoarja (l) 38
- vrsta goriva neosvinceno
- neprekinjen cas delovanja (h) 9
- hrup (db(a)) 97
GARANCIJA
- dimenzije (mm) 739x600x785
- teža: 140 kg
- številka izdelka: 206104

1 LETO

2.499,99

vključno z dostavo do vrat

1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V
POSLOVALNICI
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

WWW.INPOS.EU

3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*
* Izdelek vam bomo v 5 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega d
ovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo.

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.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI
Možnost naročila od 1.9. do 31.12.2019
oz. do razprodaje zalog

PEČ NA DRVA PRITY K1CP
- dimenzije: 46 x 44 x 76 cm,
- toplotna moč: 9 kW,
- teža: 74 kg,
- izhod za dimnik: fi 130 mm,
- dolžina polen: 34 cm,
- material: kotlovska pločevina (zunanji obod 2 mm,
kurišče 4 mm),
- zgornja plošča je litoželezna in omogoča možnost
kuhanja, ter daljši čas obdrži toploto
- številka izdelka: 217556

GARANCIJA
2 LETI

231,05

vključno z dostavo do vrat

1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V
POSLOVALNICI
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

WWW.INPOS.EU

3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*
* Izdelek vam bomo v 7 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega d
ovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo.

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.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI
Možnost naročila od 1.9. do 31.12.2019
oz. do razprodaje zalog

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

NE POZABITE!
Posoda za kondenzat,
Ariston 6,3 l za Lydos hibrid
29,99 €

številka izdelka 208319

GARANCIJA
2 LETI

619,00

vključno z dostavo do vrat

1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V
POSLOVALNICI
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

WWW.INPOS.EU

3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*
* Izdelek vam bomo v 7 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega d
ovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo.

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.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI
Možnost naročila od 1.9. do 31.12.2019
oz. do razprodaje zalog

Električni grelnik vode-bojler LYDOS
HYBRID 80 litrov, Ariston
- 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
GARANCIJA
- številka izdelka 208316
2 LETI

NE POZABITE!
Posoda za kondenzat,
Ariston 6,3 l za Lydos hibrid
29,99 €

588,99

vključno z dostavo do vrat

številka izdelka 208319

1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V
POSLOVALNICI
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

WWW.INPOS.EU

3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*
* Izdelek vam bomo v 7 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega d
ovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo.

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.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI
Možnost naročila od 1.9. do 31.12.2019
oz. do razprodaje zalog

KOTEL ATMOS DC 25 GD 10- 25 KW
- volumen polnilne komore 125 litrov

- Maxim.dolžina polen 530 mm
- Gorivo suha polena premera 80 - 150 mm,
vlažnost 15-20 %, kurilnost 15-17 MJ/kg
- potreben vlek dimnika : 18 Pa
- max.delovna temperatura : 95 C
- vodna prostornina 105 litrov

- masa kotla:469 kg
- višina kotla:1281 mm
- globina kotla :1020 mm
- širina kotla 680 mm
- višina dimnega priključka:945 mm
- premer dimne cevi : 152 mm
- temperatura dimnih plinov : 220 c
- vodni priključek 6/4'' cole
- številka izdelka 218208

NE POZABITE!
KOTEL USTREZA EKO SKLADU NEPOVRATNA SREDSTVA

GARANCIJA
3 LETA

3.499,99

vključno z dostavo do vrat

1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V
POSLOVALNICI
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

WWW.INPOS.EU

3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*
* Izdelek vam bomo v 10 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo.

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.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI
Možnost naročila od 1.9. do 31.12.2019
oz. do razprodaje zalog

PRALNI STROJ WAB24262BY
BOSCH
- 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

GARANCIJA
2 LETI

320,90

vključno z dostavo do vrat

1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V
POSLOVALNICI
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

WWW.INPOS.EU

3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*
* Izdelek vam bomo v 7 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo.

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.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI
Možnost naročila od 1.9. do 31.12.2019
oz. do razprodaje zalog

PRALNI STROJ WAN24160BY
BOSCH
- 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

GARANCIJA
2 LETI

393,99

vključno z dostavo do vrat

1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V
POSLOVALNICI
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

WWW.INPOS.EU

3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*
* Izdelek vam bomo v 7 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo.

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.

INPOSOVA BREZPLAČNA DOSTAVA DO
VRAT PO VSEJ SLOVENIJI
Možnost naročila od 1.9. do 31.12.2019
oz. do razprodaje zalog

POMIVALNI STROJ SMS46AW02E
BOSCH
- 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

GARANCIJA
2 LETI

379,99

vključno z dostavo do vrat

1. IZDELEK NAROČITE IN PLAČATE V
POSLOVALNICI
2. DOGOVORIMO SE ZA TERMIN DOSTAVE*
* Pokličemo vas in se dogovorimo za termin dostave.

WWW.INPOS.EU

3. IZDELEK VAM DOSTAVIMO DO VRAT*
* Izdelek vam bomo v 7 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo.

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.

