
 

 
 

VYLOZNIKMALY 
Výložník – malý                                                200,- Kč vč. DPH 
 
Konzola KM150, mini kovový držák, 6cm od zdi 
Skladové číslo: 908769621 
Konzola KM150 
 

 

 
 

VYLOZNIKSPECIAL 
Výložník – speciál                                             250,- Kč vč. DPH 
           
Univerzální držák pro jednotky NS2/NS5 s náklopem 
Skladové číslo: 908579804 
Univerzální držák ant. s náklopem na stožár  nebo na zeď. 
Průměr trubky 35mm, pracovní délka trubky 250mm, 
vzdálenost trubky od zdi 70mm 
Pro stožár 25mm - 75mm 

 

 
 

VYLOZNIK20 
Výložník - satelitní držák 20cm                        200,- Kč vč. DPH 
 
Satelitní držák 25cm (v.16cm; p.4,2cm) 
Skladové číslo: 360103 
Držák antény 25cm dlouhý s křížem  
Délka od zdi 250mm 
Výška 160mm, Průměr 42mm 

 

 
 

VYLOZNIK72 
Výložník – 72cm s křížem                                   200,- Kč vč. DPH 
 
Držák síta 27cm s křížem (v.72cm; p.2,8cm) 
Skladové číslo: 360105 
Držák antény 27cm dlouhý s křížem 
Délka od zdi 270mm 
Výška 720mm 
Průměr 28mm 

 

 
 

VYLOZNIKSTOZ15 
Výložník - satelitní držák na stožár 15cm 
                                                                               200,- Kč vč. DPH 
 
Satelitní držák na stožár 15cm (v.20cm), délka šr.12cm 
Skladové číslo: 360155 
Držák 15cm dlouhý pro uchycení antén na stožár 
Délka od upevňovacího třmene 150mm, Výška 200mm 
Pro stožár 28mm - 75mm 
 

 

 
 

VYLOZNIKSTOZ50 
Výložník - satelitní držák na stožár 50cm 
                                                                               250,- Kč vč. DPH 
 
Satelitní držák na stožár 50cm (v.16cm) délka šroubů 12cm 
Skladové číslo: 360106 
Držák 50cm dlouhý pro uchycení antén na stožár 
Pro stožár 28mm - 75mm 

j.janku
Text napsaný psacím strojem
165,30 Kč bez DPH
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VYLOZNIKBALKON 
Výložník - Satelitní držák na balkón 50cm (v.16cm) délka 
šroubů 12cm                                                      200,- Kč vč. DPH 
 
Skladové číslo: 360132 
Držák 50 cm dlouhý pro uchycení antén na balkón 
(horizontál). 
Délka od upevňovacího třmene 500 mm. Výška 160 mm. 
Třmen lze uchytit na tyč o průměru od 28 mm do 75 mm. 

 

 
 
 

VYLOZNIKBALKON35 
Výložník - Satelitní držák na balkón 35cm (v.16cm) délka 
šroubů 12cm                                                      250,- Kč vč. DPH 
Skladové číslo: 360174 
Držák 35 cm dlouhý pro uchycení antén na balkón. 
Délka od upevňovacího třmene 350 mm (horizontál). 
Výška 160 mm. 
Třmen lze uchytit na tyč o průměru od 28 mm do 75 mm. 

 

VYLOZNIKPRODLUZ 
Výložník – Prodlužka                                         300,-Kč vč. DPH 
 
Nádstavec stožárový s vinklem (v.120cm; p.2,8cm) + třmen k 
vinklu 
Skladové číslo: 360109 
Průměr použití třmene k upnutí je pro stožáry 28-90mm. 
Výška nádstavce 1200mm. Průměr 28mm. 
 

 

 

VYLOZNIKPLASTOKNA 
Výložník – na plastová okna                            400,- Kč vč. DPH 
 
DR-PL • Anténní držák na plastová okna 
 
Univerzální zařízení k uchycení wifi antény (do hmotnosti 
0,8kg) na plastový okenní rám. 
wifihw.cz 

 
 

VYLOZNIK30100 
Výložník - satelitní držák 30/100cm               400,-Kč vč. DPH 
 
Satelitní držák 35/100cm se vzpěrou (v.96cm; p.4,2cm) 
 
Skladové číslo: 360150 
Držák antény 35/100cm dlouhý s křížem a vzpěrou k uchycení 
na zeď. Délka od zdi 350mm, Výška 960mm, Průměr 42mm 

 

 
 
 

TROJNOZKA 
Trojnožka                       2200,- Kč + 350,-Kč dlaždice vč. DPH 
 
Trojnožka 2m na dlaždice 
Skladové číslo: 910168383 
Trojnožka 2 m na dlaždice 
- celková výška 2000 mm,  - průměr trubky 48 mm 
- pracovní výška 1390 mm,  - délka spodního vinklu 650 mm 
- na konci vinklu je přivařen rám pro betonové dlaždice 
500x500 mm,    - váha 26 kg 

j.janku
Text napsaný psacím strojem
206,60,- bez DPH

j.janku
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VYLOZNIKSTRECHA 
Držák antény pod střešní tašku                      200,- Kč vč. DPH 
 
Držák antény pod střešní tašku 
Skladové číslo: 910613542 
Držák s výškou trubky 300/35/2mm a délkou montážní pásoviny 550mm s 5 
otvory pro zajištění do trámu je určen nejen pro wifi antény UBNT, ale také 
pro malé televizní logaritmicke antény iskra. 

 

j.janku
Text napsaný psacím strojem

j.janku
Text napsaný psacím strojem
165,30,- bez DPH




