
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  1.3. do 31.5.2019
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  1.3. do 31.5.2019
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  1.3. do 31.5.2019
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 

1 LETO

- Prostostoječa kopalna kad  
- z odlivno prelivno garnituro, 
- nastavljivo podnožje   
 - dvojna plast  akrila  
- Dimenzija: 170 x 75 x 59 cm 
- številka izdelka: 191574 

KOPALNA  KAD STYLE  

769,90

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 10 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega 
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

Možnost naročila od 1.3. do 31.5.2019 
oz. do razprodaje zalog

 
vključno z dostavo do vrat

NE POZABITE 
*Armaturna prostostoječa 

GENT 
279,99 € 

 številka izdelka: 205728 

NE POZABITE 
*Armaturna prostostoječa 

ROMA 
269,99 € 

 številka izdelka: 205729 

*SAMO OB NAKUPU KADI 



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

-barva: bela 
- 3 delni set 
- Omarica z ogledalom 98,2x59,5x16,5 cm 
- Umivalnik iz keramike 100x16x45,5 cm 
- Omara pod umivalnikom, dva predala, tiho 
zapiranje, 96,8x56,7x44 cm, 
ogrodje in ličnice plastificiran mdf 
- Sestavljeno pohištvo 
- številka izdelka: 204418

RIO 100 KOPALNIŠKI SESTAV, BEL  

564,90

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 10 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega 
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

Možnost naročila od 1.3. do 31.5.2019 
oz. do razprodaje zalog

 
vključno z dostavo do vrat

NE POZABITE 
RIO visoka viseča omara 

35 x 180 x 30 cm 
137,89 € 

 številka izdelka: 202511



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

- barva: imitacija lesa bor 
- 3 delni set 
- Omarica z ogledalom 98,2x59,5x16,5 cm 
- Umivalnik iz keramike 100x16x45,5 cm 
- Omara pod umivalnikom, dva predala, tiho 
zapiranje, 96,8x56,7x44 cm, 
ogrodje in ličnice plastificiran mdf 
- Sestavljeno pohištvo 
- številka izdelka: 204417

RIO 100 KOPALNIŠKI SESTAV, BOR 

564,90

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 10 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega 
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

Možnost naročila od 1.3. do 31.5.2019 
oz. do razprodaje zalog

 
vključno z dostavo do vrat

NE POZABITE 
RIO visoka viseča omara 

35 x 180 x 30 cm 
137,89 € 

 številka izdelka: 199750



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 1.3. do 31.5.2019 
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

Možnost naročila od 1.3. do 31.5.2019 
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 

5 LET

- Grelna moč: 7,2-24 kW 
- Največji delovni predtlak: 2,5 bar 
- Največja delovna temperatura: 90°C 
- Flue pipe diameter: 150 mm 
- Zalogovnik: 340l 
- Priklop vode: 1/2'' 
- Izhod vode: 5/4'' 
- teža: 350 kg 
- nazivna moč 24kW 
- energijski razred A+ 
- Globina (mm) 1000 
 -Širina (mm) 1385 
- Višina (mm) 1550 
- številka izdelka: 204656

KOTEL NA PELETE PEL-TEC 24, 
PELETI 24KW

3.339,99

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 10 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega 
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

Možnost naročila od 1.3. do 31.5.2019 
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

- energetski razred naprave D 
- Moč ogrevanja 6 kW 
- Regulacija moči: modulirajoča 
- dimenzije 740 / 410 / 310 mm 
- teža: 32,6 - 35,4 kg 
- področje nastavitve ogrevanja 25 -85 °C 
- področje nastavitve za toplo vodo 35 - 70 °C 
 - modela 6 - 9 kW monofazno ali trofazno 
- številka izdelka: 78801

KOTEL ELOBLOCK VE 6 VAILLANT

539,90

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 1.3. do 31.5.2019 
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

- energetski razred naprave D 
- Moč ogrevanja 9 kW 
- Regulacija moči: modulirajoča 
- dimenzije 740 / 410 / 310 mm 
- teža: 32,6 - 35,4 kg 
- področje nastavitve ogrevanja 25 -85 °C 
- področje nastavitve za toplo vodo 35 - 70 °C 
 - modela 6 - 9 kW monofazno ali trofazno 
- številka izdelka: 78802

KOTEL ELOBLOCK VE 9 VAILLANT

549,89

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 1.3. do 31.5.2019 
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

-Sestavljeno iz: 
-1 Noga nastavljiva za modularni delovni pult 
- 1 Deska,  1 Steber levi 
- 1 Steber sredinski, 1 Steber desni 
- 2 Nosilec s parapetnim kanalom 
- 1 Plošča perforirana, 2 kosa 
- 2 Omara viseča za pult 
- 2 Luč,  1 Nosilec modularni 
- 1 Podloga za plastične posodice 
- 1 Nosilec baterijskega vijačnika 
- 2 Nosilec kladiva,  1 Nosilec papirja 
- 5 Nosilec klešč, 2 Nosilec izvijačev 
- 1 Nosilec tabličnega računalnika 
- 1 Nosilec ključev 
- številka izdelka: 213376

DELOVNI PULT- 990M17 
MODUL A17, UNIOR

1999,99

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 15 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega 
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

Možnost naročila od 1.3. do 31.5.2019 
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

-Sestavljeno iz: 
- 1 Predalnik, ozki, s 6 predali 
- 1 Noga nastavljiva za modularni delovni pult 
- 1 Deska 
- 1 Steber levi 
- 1 Steber desni 
- 1 Nosilec s parapetnim kanalom 
- 1 Plošča perforirana, 2 kosa 
- 20 Kljuka 
- dimenzija: 1500 x 750 x 40 mm 
- številka izdelka: 212933

DELOVNI PULT- 990MA6 modul A6 
1.5m

999,99

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 15 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega 
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

Možnost naročila od 1.3. do 31.5.2019 
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

- pretok zraka na sesalni strani (l/min): 510 
- vrtljaji (min-1): 1.400 
- moč motorja (kW): 3 
- el. priklop (V/Hz/f): 400/50/3 
- max.delovni tlak (bar): 10 
- prostornina tlačne posode (l): 200 
- dimenzije (d x š x v)(mm): 1520 x 445 x 1015 
- teža (kg): 113 
- nivo hrupa: 95 dB 
- številka izdelka: 187328

KOMPRESOR BATNI JPN  540/200 
3,0KW 400V

789,95

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 15 delovnih dneh brezplačno dostavili do vašega 
dovoza oz. mesta, kamor še lahko dostopa dostavno vozilo. 

WWW.INPOS.EU

Možnost naročila od 1.3. do 31.5.2019 
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

- Napetost 230 V/ 50 Hz 
- Moč motorja 2,8 KW 
- Oprema: VISOKOTLAČNA CEV DOLŽINE 10 m, 
PIŠTOLA, TROJNA ŠOBA, ROTACIJSKA ŠOBA 
- Pretok vode 50A0 l/h 
- Pritisk vode 150 bar 
- Temp. vode MAX. 60 stopinj 
- Teža 26,0 kg 
- številka izdelka: 166120 

ČISTILEC VISOKOTLAČNI HD5/15 
PLUS Karcher

549,90

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 1.3. do 31.5.2019 
oz. do razprodaje zalog

 
vključno z dostavo do vrat

 
GARANCIJA 

2 LETI



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

- Motor: 4-taktni, zračno hlajen 
- Prostornina motorja: 99 cm3 
- Moč: 1,5 kW 
- Delovna hitrost: 3200 obratov/minuto 
- Kapaciteta rezervoarja za gorivo: 1,5 L 
- Delovna širina: 36 cm 
- Delovna globina: 22 cm 
- Teža: 28,8 kg 
- Dimenzije: 69 cm x 37,5 cm x 66,5 cm 
- številka izdelka: 213354

PREKOPALNIK GC-MT 1636/1 
ENIHELL

219,90

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 1.3. do 31.5.2019 
oz. do razprodaje zalog

 
vključno z dostavo do vrat

 
GARANCIJA 

2 LETI


