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Möter era hinderljus de nya kraven TSFS 2016:95 som trädde i kraft 15:e oktober 2016?

TOLEKA’s Lågintensiva hinderljus Typ B med både synliga och infraröda LED tillåter ljuset vara 
klart och tydligt för alla, även piloter som använder sig av utrustning med mörkerseende (NVD). 

Den infraröda LED-tekniken ger piloter med NVD fullständig synlighet av strukturer utan att 
orsaka en obekväm effekt. De synliga LED-ljusen gör så att hinderljusen syns tydligt även utan 
NVD. 

Hinderljusen möter kraven i TSFS 2016:95 som är en uppdatering av Transportstyrelsens fö-
reskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155) om markering av föremål som kan utgöra en fara 
för luftfarten, som trädde i kraft 15:e oktober 2016.

Nedan text är taget från transportstyrelsens hemsida angående ändringar i TSFS 2010:155:

”Beträffande LED-belysning har i § 24 ett tillägg gjorts som innebär att när hinderljusen utgörs 
av LED-ljus ska dessa förutom synligt ljus även utstråla IR-ljus inom ett våglängdsområde som 
är synligt för piloter som använder utrustning för mörkerseende (NVD). IR-ljuset ska lysa kon-
tinuerligt om det synliga hinderljuset lyser med fast sken. I annat fall ska IR-ljuset blinka med 
samma frekvens som det synliga hinderljuset. Befintliga hinderljus av LED-typ som saknar IR-
ljuskomponent ska vid förnyelse, byte eller reparation ersättas med en anordning som uppfyller 
kraven.”

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Spänning:  12 VDC, 24 VDC, 
   48 VDC eller 110 - 230 VAC
Strömförbrukning: LED: 7 W (8 W vid VAC) 
   IR:  3,5 W (8,5 W vid VAC)
Spridning:  360°
Ljuskälla:  LED / IR
Livslängd:  100.000 timmar minimum
Arbetstemperatur: -40° till 55°C
Material:  Lins: Polykarbonat
   Sockel: GRP 
Skyddsklass (IP): IP66
Garanti:   3 år

IR strålningsintensitet (mW/sr)
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Kontakta oss gärna för en offert.
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Batteridrivet mobilt larm för temporärt arbete på utsatta platser.

NAC2500 / NAR2500 med siren, varningsljus, livetal, radiokommunikation och återrapportering 
av status. 

För miljöer där det är kostsamt att dra ut kablage för ström och kommunikation så är detta  
batteridrivna och fullt övervakade mobila larm framtaget. En kontrollenhet (NAC2500) kan kon-
trollera flera transportabla larmväskor (NAR2500) med rullhjul. Larmväskorna indikerar visuellt 
för användaren om denna är utan kontakt med sändaren samt om batterinivån är låg. Via kon-
trollenheten så kan operatören kommunicera med användaren både via tal samt aktivering av 
varningsljus och aktivering av larmsirenen.
Både den sändande kontrollenheten och det transportabla larmet har möjligheten att kommuni-
cera över radio med hjälp av mikrofon och högtalare. 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Strömförsörjning:  230 VAC/10 A 50 Hz-60 Hz.   
   Batteri NAR2500: 12 VDC/26 Ah
   Batteri NAC2500: 12 VDC/20 Ah   
   (NAC2500: som reservström vid behov)
Driftspänning:  13.5 VDC (12 VDC nominal) 
Strömförbrukning: VHF & UHF:
   1-25 W: 11 A max
   25-40 W: 14.5 A max
   Viloström: 505 mA 
Radiofrekvens:  VHF: 136 MHz-174 MHz
   UHF: 403 MHz-470 MHz
Räckvidd:  30 km beroende på omgivningen
Ljuskälla:  LED (en åt varje väderstreck)
Siren:   ~115 dBA
Högtalare:  Kraftfull högtalare integrerad
Arbetstemperatur: -30° till 60°C
Vikt larmväska:  13,5 kg
Skyddsklass (IP): IP67
Godkännande:  CE RoHS STANAG 4280 
   Def Stan 81-41
Garanti:   3 år 
Integrerat batteri byts ut efter behov.
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Kontakta oss för mer information samt tester i er miljö.
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PSC/STL det nya kraftfulla frontriktade LED-blixtjuset med låg strömförbrukning. 
PSC/STL kan ändras mellan att blixtra/blinka 60 blink per min (1 Hz), eller 30 blink per min  
(0,5 Hz). Går lätt att montera ihop på rad / i en stapel. Kan monteras ihop med sirenen IAS-C.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Ljuskälla:    LED
Spänning:    12-24 VDC (10-40)
Färger:   Orange, Röd, Grön, Blå eller Klar 
Strömförbrukning:  Orange / Röd:   49 mA @ 24 VDC
    Grön / Blå:   54 mA @ 24 VDC
    Klar:    39 mA @ 24 VDC
Ljusstyrka:    Röd:    51 cd
    Grön:   50 cd 
    Orange:    30 cd
    Blå:    23 cd
    Klar:    56 cd
Arbetstemperatur:  -20° till +45°C
Skyddsklass (IP):  IP65
Material:   Sockel: ABS-plast (vit eller röd)
    Lins: Polykarbonat
Dimensioner:   H76 x Ø94 mm
Garanti:    5 år

TOLEKA PSC/STL nu till introduktionspris endast 995 SEK per styck
(Detta introduktionspris gäller fram till 2017-06-30, ange koden NV-17 vid beställning) 

Blinkade trafikljus framtaget för EASA-normen och CS ADR-DSN.M.770.
PSU/230/L/R är anpassad efter CS ADR-DSN.M.770 ”Positionsljus för utsedda väntpositioner”, 
med 40 röda blink per minut.
Produkten är frontriktad och ämnad för trafik / indikering med skärm som är avsedd att skydda 
mot störande solljus.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Ljuskälla:    LED
Spänning:    115 / 230 VAC (finns även i 24 VDC)
Färger:   Röd (finns även i andra färger)
Ljusstyrka:    50 cd
Strömförbrukning:  25 mA @230 VAC
Arbetstemperatur:  -40° till +55°C
Skyddsklass (IP):  IP65
Material:   Sockel: ABS-plast 
    Lins: Polykarbonat
Dimensioner:   151 x 150 x 150 mm

Garanti:    5 år

Vi har trafikljus i flera varianter och färger
besök www.toleka.se
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Kontakta oss för mer information samt tester i er miljö.
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BD-SHT110 är designad för installation i de varmaste miljöerna upp till +110°C. 
BD-SHT110 driver sina högeffektiva LED-chip på en väldigt låg strömförbrukning och är 
skyddsklassad upp till IP67 och vattentät, med ett väldigt robust och slagtåligt aluminiumhölje 
så är BD-SHT110 lämplig för användning i de mest krävande miljöerna. Målad med en 2-lagers 
titaniumbaserad färg och en lins utav härdat glas för bästa skydd. Utrustad med en intern tem-
peraturkontroll. (Drivdon klarar upp till +80°C och monteras externt).

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Livslängd L80:  60.500 timmar minimum
Effekt:   30 W
Lumen:   5.000 lm
Spänning:  90 - 305 VAC / 127 - 431 VDC
Spridningsvinkel:  115°
Färgåtergivningstal: Ra >70
Färgtemperatur:  2700K/4000K/6500K
Arbetstemperatur: -40° till 110°C (Drivdon -40 till 80°C)
Skyddsklass (IP): IP67
Garanti:   3 år 

Kontakta oss för offert eller demonstration.

BD-B95 är en unik strålkastare som är designad för mastmontage eller höga höjder för 
att täcka stora ytor, med antifrost funktion som tillval (endast på 480 W versionen).
Vill ni vara säker på att belysningen fungerar oavsett kyla eller snöfall så är BD-B95 unik med 
sin interna funktion som känner av om enheten behöver frostas av innan (enheten maximerar 
sin energi till att värma sig själv) den kan användas i vanligt läge, produkten finns i olika funk-
tioner, spänningar och olika styrkor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Livslängd L80:  60.500 timmar minimum
Effekt:   310 W, 480 W, 493 W
Lumen:   310 W: 44.943 lm
   493 W: 62.312 lm
   480 W: 64.546 lm
Spänning:  310 W: 21 - 48 VDC
   493 W: 90 - 305 VAC / 127 - 431 VDC
   480 W: 20 - 35 VDC
Spridningsvinkel:  8°, 13°, 38°, 69°, 46 x 14° eller 106 x 29°
Färgåtergivningstal: Ra >70
Färgtemperatur:  2700K/4000K/6500K
Arbetstemperatur: -40° till 50°C
Skyddsklass (IP): IP67
Garanti:   3 år 

Kontakta oss för offert eller demonstration.
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Vi skapar kundanpassade Retrofit-lösningar för era befintliga armaturer med vår unika 
Waveguide teknik.
Den patenterade ”Waveguide tekniken” är revolutionerande och unik. Vi leder ljuset in sidledes 
till en fast, gjuten akrylstav. Denna enkla metod ger väsentliga fördelar med extremt effektivt 
ljusflöde, energibesparing, förbättrad ljusfördelning och låg bländfaktor. På detta sätt så 
nyttjar man endast mellan 10-20 % av komponenternas kapacitet vilket ger högt lumental per 
watt och kraftigt utökad livslängd på 133.000 timmar L70 som minimum.

Ljuseffekten bestäms av den valbara strömförbrukningen medan spridningsvinkeln bestäms av 
reflektorns bredd och vinkel. Reflektor-tekniken är lika viktig som LED-ljuset själv för ett homo-
gent ljusflöde. Spridningsvinkeln kan anpassas i så små steg som 6°.

Flimmernivån är till skillnad från 
många armaturer obefintlig, vilket 
påverkar oss människor till det 
bättre då flimmer orsakar trötthet, 
huvudvärk och koncentrations-
svårigheter. 

Välj något som håller i längden, 
välj Waveguide-tekniken.

Kontakta oss för mer information samt tester i er miljö.

BL-ACQUEX-EX, den Ex-klassade industriarmaturen för ZON2 till oslagbart pris.
TOLEKA BL-ACQUEX-EX är en tillförlitlig ex-klassad LED-armatur som är framtagen för EX-
klassade miljöer i zon 2 och 22. TOLEKA BL-ACQUEX-EX finns i olika längder och ljusstyrkor 
samt är tillverkad i GRP (glassfiber reinforced plastic) och har en hög skyddsklass (IP66) och 
5 års garanti. Monteras i tak eller på annan yta, alternativt upphängd via krokar. Går att få med 
en 3 timmars nödbelysningsfunktion på begäran.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Livslängd L80:  50.000 timmar minimum
Effekt:   22 W, 40 W eller 45 W
Lumen:   2.200 lm, 4.400 lm eller 5.200 lm
Spänning:  220 - 240 VAC
Färgåtergivning:  Ra >80
Färgtemperatur:  4000K
Arbetstemperatur: -20 till + 40°C
Skyddsklass (IP): IP66
Slagtålighet (IK):  IK08
Garanti:   5 år 

Certifiering:  ATEX, IECEx II 3 G Ex nA IIC T6 Gc II 3 D
   Ex t IIIC T85°C Dc IP66

Prisexempel: BL-ACQUEX-EX-120-40W 3500 SEK per styck.
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BW-StarShot är en liten och kraftfull armatur, anpassad för att passa i alla miljöer. 
TOLEKA’s BW-Starshot’s lilla storlek på 40 x 40 cm motsäger hur kraftfull den faktiskt är. Med 
en obefintlig bländfaktor och en mindre storlek gör den otroligt mångsidig och med en livslängd 
(L70) på 133.000 timmar som minimum, blir denna produkt den perfekta lösningen för fast som 
tillfällig installation i exempelvis tunnlar, lägre belysningsmaster, tält- och perimeterbelysning.
BW-StarShot använder den patenterade Waveguide-tekniken med låg strömförbrukning och 
utan flimmer.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Livslängd L70:  133.000 timmar minimum
Effekt:   43 W, 66 W, 87 W eller 107 W
Lumen:   43 W: 5.155 lm
   66 W: 7.919 lm
   87 W: 10.438 lm
   107 W: 12.958 lm
Spänning:  220 - 240 VAC
Spridningsvinkel:  Valbar
Färgåtergivningstal: Ra >75
Färgtemperatur:  4000K/5000K/5700K
Arbetstemperatur: -30° till 50°C (Drivdon -40 till 80°C)
Skyddsklass (IP): IP66
Garanti:   5 år 

Kontakta oss för offert eller tester i er miljö.

BD-EK-140-250 elektronikkapsling i aluminium för utomhusbruk i IP67.
Elektronikkapsling med ett väldigt robust och slagtåligt aluminiumhölje så är BD-EK-140-250 
lämplig för användning i de mest krävande miljöerna. Målad med en 2-lagers titaniumbaserad 
färg för bästa skydd. Finns även med den utvändiga storleken 90 x 215 x 325 mm.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Material:  Aluminium 
Invändig storlek:  50 x 140 x 250 mm
Utvändig storlek:  72 x 210 x 276 mm
Övrigt:   Levereras med 2 st förskruvningar. 
 

BD-EK-140-250 Nu till introduktionspris endast 1250 SEK per styck.
(Detta introduktionspris gäller fram till 2017-06-30, ange koden NV-17 vid beställning)
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PSC/4PL nya enklare frontriktade 24 VDC LED-varningsljuset med ställbar funktion. 
Välj mellan statiskt, långsam pulsering, snabb pulsering, trippelblink, quadrupelblink, kraftfull 
blink (1 per sekund) eller slumpmässig blink. Går lätt att montera ihop på rad / i en stapel. Kan 
monteras ihop med sirenen IAS-C.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Ljuskälla:   LED
Spänning:   24 VDC (Finns endast som 24 VDC)
Färger:   Orange, Röd, Grön, Blå, Klar 
Strömförbrukning: 40 mA @24 VDC
Ljusstyrka:   Orange / Röd: 22 cd
   Grön:  18 cd
   Blå:   8 cd
   Klar:   22 cd
Arbetstemperatur: -20° till +45°C
Skyddsklass (IP): IP65
Material:  Sockel: ABS (vit eller röd)
   Lins: Polykarbonat
Dimensioner:   H85 x Ø94 mm
Garanti:   5 år

TOLEKA PSC/4PL/* nu till volympris endast 650 SEK per styck vid köp om 
box på 40 stycken. (byt ut * mot färg Orange, Gul, Röd, Blå, Grön, Klar)

EN/LBS ett EN54-23 certifierat varningsljus godkänd för takmontage och väggmontage, 
en produkt för både tak- och vägginstallation och dessutom med 3 års garanti.
Med en arbetstemperatur från -25 till +70°C så är denna produkt otroligt flexibel.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Godkännande:  EN54-23
Arbetstemperatur: -25°C till +70°C
Färg:   Lins:  Klar
   Sockel: Röd/Vit
   LED: Röda
Material:  Lins:  Polykarbonat
   Sockel: ABS
Skyddsklass(IP):  IP65 (endast med hög IP-klassad   
   sockel, köps separat)
Garanti:   3 år

TOLEKA EN/LBS/CW/R nu till volympris endast 575 SEK per styck vid köp 
om box på 60 stycken.
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SON12/24-K är en mindre men kraftfull elektronisk siren med 3 års garanti.
Sirenen avger maximalt 107 dBA på en meter, och är försedd med en volymkontroll.
Sirenen är med 2-stegslarm som gör att du kan växla från det 1:a valda ljudet till ett 2:a ljud 
med en ytterliggare minusledare.
Välj mellan 32 olika ljudkaraktärer som ställs in via en DIP-switch.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Godkännande:  EN54-3
Arbetstemperatur: -25°C till +70°C
Färg:   Röd / Vit
Material:  Brandsäker Polykarbonat / ABS
Skyddsklass (IP): IP65 (endast med hög IP-klassad   
   sockel, köps separat)
Garanti:   3 år

TOLEKA SON12/24-K nu till volympris endast 187,5 SEK per styck vid köp 
om box på 60 stycken.

EN/SONL med kombinerade EN54-3 godkänd siren & EN54-23 godkänd varningsljus.
En kombination av två fantastiska produkter EN/LBS/CW/R & SON12/24-K.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Godkännande:  EN54-3 & EN54-23
Arbetstemperatur: -25°C till +70°C
Färg:   Lins:  Klar
   Sockel: Röd / Vit
   LED: Röda
Material:  Lins:  Polykarbonat
   Sockel: ABS
Skyddsklass (IP): IP65 (endast med hög IP-klassad   
   sockel, köps separat)
Garanti:   3 år

TOLEKA EN/SONL/CW/R nu till volympris endast 715 SEK per styck vid köp 
om box på 60 stycken.

sida 9Volymprodukter
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Brandknapp K-M1A/R470FG en kvalitetsprodukt för inomhusbruk.
Snabb installation tack vare ”plug & play”-konstruktionen, med flexibiliteten att kunna ändra 
från ”krossa glaset” till ”återställbara plexiglaset” så är denna produkt det lätta valet.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Godkännande:  EN54-11
Motstånd:  470 Ω (andra på begäran)
Funktion:  Krossa glaset (återställbart på begäran)
LED-indikator:  Ingår ej, kan fås på begäran
Montage:  Infälld
Arbetstemperatur: -10°C till +55°C
Färg:   Röd (RAL3001)
Material:  Polykarbonat / ABS
Skyddsklass (IP): IP24D
Garanti:  3 år

TOLEKA K-M1A/R470FG Nu till volympris endast 111 SEK per styck vid köp 
om box på 50 stycken.

Brandknapp K-W1A/R470SG med skyddsklass IP67 för utomhusbruk.
Med möjligheten att ändra från ”krossa glaset” till det ”återställbara plexiglaset”.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Godkännande:  EN54-11
Motstånd:  470 Ω (andra på begäran)
Funktion:  Krossa glaset (återställbart på begäran)
LED-indikator:  Ingår ej, kan fås på begäran
Arbetstemperatur: -25°C till +70°C
Färg:   Röd (RAL3001)
Material:  Polykarbonat / ABS
Skyddsklass (IP): IP67
Garanti:  3 år

TOLEKA K-M1A/R470FG Nu till volympris endast 715 SEK per styck vid köp 
om box på 50 stycken.

Utrymningsknapp K-M3A/SG/NO/NC med ”springande gubben”.
Produkten är för inomhusbruk, och levereras i grön färg.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Godkännande:  EN54-11
Funktion:  Krossa glaset (återställbart på begäran)
LED-indikator:  Ingår ej, kan fås på begäran
Arbetstemperatur: -10°C till +55°C
Material:  Polykarbonat / ABS
Skyddsklass (IP): IP24D
Garanti:  3 år

TOLEKA K-M3A/SG/NO/NC Nu till volympris endast 185 SEK per styck vid 
köp om box på 50 stycken.

Kontakta oss för tillbehör samt andra modeller.

Transparent skyddslucka K-PS200.
Till samtliga larmknappar passar denna transparenta skyddslucka.
K-PS200 Nu till volympris endast 36 SEK per styck vid köp om 50 stycken.
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K-ECO1003A EN54 godkänd rökdetektor med hög kvalitet och många möjligheter
TOLEKA’s K-ECO1003 är en optisk rökdetektor med enkel installation som fungerar på både 
12 och 24 VDC, med en dammtålig optisk kammare vilket minskar oönskade larm orsakade av 
damm som ökar detektorns känslighet. Detektorn analyserar automatiskt signalerna från kam-
maren och kompenserar för att undvika snabba miljöförändringar som inte stämmer med ett 
brandförlopp. K-ECO1003 har tagits fram med hjälp av den senaste tekniken och har utrustas 
med en rad avancerade funktioner. K-ECO1003 använder sig av en toppmodern optisk kam-
mare i kombination med en applikationsspecifik integrerad krets (ASIC) för att ge snabb och 
korrekt diagnos av bränder. Test av detektor kan ske via fjärrkontroll (tillval) för att förenkla 
underhållet.     TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Godkännande:  EN54-7:2000
   MED 96/98/EC
Spänning:  12-24 VDC (8-30 VDC)
Strömförbrukning: Larm:  80 mA
   Standby:  0,06 mA
Arbetstemperatur: -30°C till +70°C
Färg:   Vit (RAL9016)
Material:  ABS
Fuktighet:  5-95 %
Vikt:   75 g
Garanti:   3 år

Information om hela K-ECO1000 Serien hittar ni på www.toleka.se

TOLEKA K-ECO1003A Nu till volympris endast 195 SEK per styck vid köp 
om 40 stycken. Sockel K-ECO1000B 37 SEK per styck (box om 40 stycken).
K-300-2351E EN54 godkänd rökdetektor med flertalet olika funktionser anpassad för 
större och svårare miljöer.
En rökdetektor med ställbar känslighet via fjärrkontroll (tillval) och med enkel installation som 
fungerar på både 12 och 24 VDC, med en dammtålig optisk kammare vilket minskar oönskade 
larm orsakade av damm som ökar detektorns känslighet. Detektorn analyserar automatiskt 
signalerna från kammaren och kompenserar för att undvika snabba miljöförändringar som inte 
stämmer med ett brandförlopp. Värmedetektorerna finns i klass A1R, A2S och i högtempera-
turklass BS. Test och avläsning av detektorns status samt senaste servicedatum kan ske via 
fjärrkontroll (tillval) för att förenkla underhållet.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Godkännande:  EN54-7:2000
Spänning:  12-24 VDC (8-30 VDC)
Strömförbrukning: Larm:  80 mA
   Standby:  0,05 mA
Arbetstemperatur: -30°C till +70°C
Färg:   Vit
Material:  ABS
Fuktighet:  5-95 %
Vikt:   75 g
Garanti:   3 år

Produkten finns även i ”Intrinsically Safe”-utförande, kontakta oss för mer information och pris. 
TOLEKA K-300-2351E Nu till volympris endast 293 SEK per styck vid köp 
om 10 stycken. Sockel K-300-B401 39 SEK per styck (box om 10 stycken).
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B
Porto betalt

BA-FP6060, Ultratunn kantupplyst LED-panel för innertak.
BA-FP6060 använder sig av en avancerad kylfläns av aluminium som avleder oönskad värme 
och gör det möjligt för en platt formfaktor.
BA-FP6060 är utvecklad för att leverera en låg bländfaktor och jämn ljusfördelning.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Livslängd L70:  40.000 timmar minimum
Effekt:   40 W
Lumen:   3.400 lm
Färg:   4000K/5000K
Spänning:  220-240 VAC
Färgåtergivningtal: Ra 80
Spridningsvinkel:  115°
Material:  Aluminiumram
Dimensioner:   600 x 600 mm
Skyddsklass (IP): IP20
Övrigt:   1.5kV överspänningsskydd
Garanti:   3 år
Finns i dimbart- och nödbelysningsalternativ, kontakta oss för offert.

TOLEKA BA-FP6060-40W/4000K Nu till volympris endast 990 SEK per styck 
vid köp om 20 stycken.

BA-T8C LED-lysrör, produkten som kan användas i befintliga T8 lysrörsarmaturer.
BA-T8C ger dig alla fördelar med LED-belysning, du kan nu enkelt uppgradera din befintliga 
belysningsanläggning och därmed spara pengar genom den utmärkta energieffektiviten och 
minskat underhåll, inklusive LED-starter som ersätter den gamla, traditionella glimtändaren.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Ljuskälla:   LED
Spänning:   220 VAC (max 240 VAC)
Färg:   4000K
Lumen:   820 lm, 1630 lm, 2050 lm
Färgåtergivningstal: RA 80
Spridningsvinkel:  180°
Arbetstemperatur: -20° till +45°C
Material:  Polykarbonat
Dimensioner:   BA-T8C60-10W - L590 x Ø29 mm
   BA-T8C120-20W - L1198 x Ø28 mm
   BA-T8C150-23W - L1498 x Ø29 mm
Övrigt:   1.5kV överspänningsskydd
Garanti:   3 år

Produkten finns även i glasutförande, och i andra färger (kelvin), kontakta oss för mer information.
TOLEKA BA-T8C Nu till volympris:
BA-T8C60-10W endast 160 SEK per styck vid köp om box på 25 stycken
BA-T8C120-20W endast 185 SEK per styck vid köp om box på 25 stycken
BA-T8C150-23W endast 225 SEK per styck vid köp om box på 20 stycken
För denna broschyr så reserverar vi oss mot eventuella felskrivningar samt framtida prisförändringar.


