
TECHNICKÉ PŘÍPOJKY

KÓD

ELEKTROINSTALACE

POLOŽKA KČ ZA JEDNOTKUJEDNOTKAPŘÍKON
POŽADOVANÉ

MNOŽSTVÍ

5005

5015

5025

5030

5040

5045

5050

přívod el. energie 230 V vč. revize

třífázový přívod el. energie 400 V vč. revize

třífázový přívod el. energie 400 V vč. revize

třífázový přívod el. energie 400 V vč. revize

třífázový přívod el. energie 400 V vč. revize

elektrorozvaděč 400V/16A 

elektrorozvaděč 400V/32A 

do 2,2 kW 

do 6,9 kW 

do 11 kW 

do 17 kW 

do 22 kW 

do 44 kW 

pro přívod 6,9 -11 kW 

pro přívod 17 - 22 kW 

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

4990,00 Kč

             9850,00 Kč

12950,00 Kč

1323,00 Kč

1455,00 Kč

třífázový přívod el. energie 400 V vč. revize

18950,00 Kč

23800,00 Kč

5020

40425,00 Kč

5095

5060

5090

lednicová zásuvka

LED bodové světlo 230V/11W
(včetně přívodních kabelů a instalace)

prodlužovací kabel s trojzásuvkou
(délka 5m)

ks

ks

ks

1390,00 Kč

350,00 Kč

270,00 Kč

5065 LED bodové světlo na rameni ks 368,00 Kč

5080  metalhalogenidový reflektor 150 W ks 535,00 Kč

5085 reflektor na rameni - lopatka 150 W ks 750,00 Kč

5100  předčasné zapojení přívodů                           ks

5105  zapojení přívodů při demontáži                         ks

5010 do 3,6 kW ks               6600,00 Kčpřívod el. energie 230 V vč. revize

5035 třífázový přívod el. energie 400 V vč. revize do 27 kW ks 27750,00 Kč

pozn. dle Vašich požadavků je možné také zajistit přípojky 55 kW, 69 kW, 86 kW

5055 elektrorozvaděč 400V/63A pro přívod 22 - 44 kW ks 2415,00 Kč

Veletrh:                             AMPER 2023
Vystavovatel: Kontakt:

IČO/DIČ:

E-mail:

Realizační firma: Kontakt:

Adresa: IČO/DIČ:

E-mail: Telefon/fax:

stánek č.:                          venkovní plocha/pavilon:                       

Adresa:

E-mail fakt. oddělení:

5070 LED pásek, metráž - bílé světlo 1 bm 318,00 Kč

5075 LED podhledové osvětlení 60x60 cm ks 1085,00 Kč

3500,00 Kč

3500,00 Kč

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023

20
Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 

uložení a uchování našich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

www.amper.cz

5171
LED osvětlení prostoru pultové vitríny nebo 

jednotlivých polic ve vysoké vitríně
ks 350,00 Kč

http://www.amper.cz


TECHNICKÉ PŘÍPOJKY

KÓD POLOŽKA KČ ZA JEDNOTKUJEDNOTKAPŘÍKON
POŽADOVANÉ

MNOŽSTVÍ

V případě objednávky technických přípojek v době zahájení montáže, budou k stávajícím cenám
účtovány příplatky 30%. Dbejte proto na včasné odeslání Vaší objednávky!

5160 úklid stánků (
specifikujte dny:        út        st       čt       

luxování koberce popř. vytírání podlahy) 11,50 Kč

ÚKLID STÁNKU  – reklamace úklidu je nutné nahlásit nejpozději do 11.00 hod.

m  /dny2

INTERNET - nutno zaslat půdorys s umístěním vývodu připojení 5130 internetová přípojka - pevný kabel                             2 Mbit ks 3245,00 Kč

5135               4800,00 Kčinternetová přípojka - pevný kabel                             5 Mbit ks

5140  internetová přípojka - pevný kabel                           10 Mbit ks               6100,00 Kč

5145  internetová přípojka - pevný kabel                           20 Mbit ks               9300,00 Kč

5165
generální úklid 1 hod.
pozn.  prosím specifikovat požadované práce např. kompletní 
vyčištění vitrín, stěn stánku apod.

260,00 Kč1 hod.

datum
............................

podpis
............................

5150  internetová přípojka - pevný kabel                           30 Mbit ks               11200,00 Kč

5155  zřízení privátní Wi-Fi sítě na stánku v pásmu 5 GHz                 10Mbit/10 uživatelů ks               6500,00 Kč

pozn. další možností využití WiFi připojení bude zakoupení kupónu přímo na výstavišti BVV – maximální negarantovaná rychlost je 512 Kbps

5125 přívod vzduchu 6 atm 
1/2" hadice je zakončena s 1/2" závitem

              6350,00 Kč

PŘÍVOD VZDUCHU

PŘÍVOD A ODPAD VODY

5110

5115

přívod a odpad vody do kuchyňky

připojení dalšího spotřebiče na přívod 

ks

ks

6990,00 Kč

5120 vodoinstalace – přívod k exponátuvodoinstalace – přívod k exponátu ks              INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKA

a odpad vody do vzdálenosti 1 m 
od rozbočky např. myčka

3650,00 Kč

Uzávěrka objednávek: 10. února 2023

21
Prohlašujeme, že dáváme souhlas k zasílání informací na naše kontaktní údaje a současně souhlas ke zpracovaní, 

uložení a uchování našich osobních údajů, v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

www.amper.cz

http://www.amper.cz
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