Prisliste

Prisliste

Produktid

SEK inkl.
moms

pr. 10. april 2018

Svensk

opdateret pr. 15. september
2020 f.s.v.a. nye produkter

Navn

Beskrivelse

Pris pr.
stk.

Pris v/køb af
min. 5 stk.

PilotOne kortholdere

1

PilotOne SH, (StandardHeight)

basehøjde 11,2cm, model i
sort, hvid eller rød inkl.
standardkortplade 30, dvs
30,2x30,2 cm med 3 kroge

kr. 900

kr. 865

2

PilotOne TB, (TallBoy)

basehøjde 14,2cm, model i
sort, hvid eller rød inkl.
standardkortplade 30, dvs
30,2x30,2 cm med 3 kroge

kr. 930

kr. 900

3

PilotOne AB, (AngleBoy)

basehøjde 12,2cm, model i
sort, hvid eller rød inkl.
standardkortplade 30, dvs
30,2x30,2 cm med 3 kroge

kr. 930

kr. 900

4

PilotOne ES, (ExtraShort)

basehøjde 8,5cm, model i
sort (føres kun i sort) inkl.
standardkortplade 30, dvs
30,2x30,2 cm med 3 kroge

Kr. 900

Kr. 865

PilotOne SH, AB og TB
styr

Basehøjde, som øvrige
modeller, men passer til
styromkreds 35mm. Inkl.
standardkortpl. ”30”, dvs
30,2x30,2 cm med 3 kroge

Kr. 930

----

Sættes i holderen så den
kan passe til de respektive
styrdiametre, pris pr. sæt

kr. 75

kr. 55

Alle 3 modeller kan
ordreproduceres i
specialfarve mod
forudbetaling, mod en
merpris på SEK. 135,-.

kr.
1.035

5

NB 35 mm

Reduktionsindlæg
3A

4

a)
b)
c)

For 25,4mm styr
For 25,0mm
For 22,2 mm

PilotOne, alle modeller i specialfarve

dvs f,eks, SH koster SEK
1.035 ,- og TB og AB kr.
1.065,- inkl. board

Fortsættes på side 2

side 1 af 5 sider

resp.
kr.
1.0655

Mængderabat:
kr. 35 pr.
holder

Kortplader/Boards

5

Model ”30” er standard - kortpladen,
som leveres med ved køb af Alle PilotOne
modeller

Modellen hed tidligere RFDL
30,2x30,2 cm forstærket
med plast og DUAL LOCK,
og 3 kroge til fastgørelse af
plastfolien

kr. 225

5C

Model ”30C” er standard kortpladen,
men særlig forstærket med CARBON,
derfor ”30C”. Pladen er mere stiv en
standard modellen ”30”

Modellen måler 30,2x30,2
cm forstærket med
carbon og DUAL LOCK, og
3 kroge til fastgørelse af
plastfolien

Kr. 280

5 ELITE
Carbon

Model ”30 ELITE Carbon” er i rent
Carbon materiale. Coated på begge sider.
Sandwich konstruktion 4mm tyk. Meget
stift board, der stort set ikke ryster under
kørsel

Modellen måler 30,2x30,2
cm forstærket med plast og
DUAL LOCK, og 3 kroge til
fastgørelse af plastfolien

Kr. 815

5 – ”35”

MEGA board – standardmaterialet, det
hvide. Insert er samme størrelse som på
”30” kortpladen

Boardet måler: 35 x 30 cm.
Dual Lock og 3 kroge til
fastgørelse af foilen

Kr. 260

MEGA board – standardmaterialet, det
hvide. Insert er samme størrelse som på
”30” Miry kortpladen

Boardet måler: 35 x 30 cm.
Dual Lock og 3 kroge til
fastgørelse af foilen

Kr. 275

MEGA board – standardmaterialet, det
hvide. Insert er større end som på ”30”
kortpladen for at opnå max stivhed

Boardet måler: 42 x 30,2
cm. Dual Lock og 3 kroge til
fastgørelse af foilen eller
Dual Lock i stedet for kroge

Kr. 275

kr. 275

MED EXT

Model ”30” 30,2x30,2 cm
forstærket med plast og
DUAL LOCK, og 3 kroge til
fastgørelse af plastfolien
med Kompas EXTENSION

Kortplade til MIRY- kortholdere, næsten
identisk med vor model ”30”, men med
lidt større plastforstærkning under, så
den passer til MIRY holderens større
diameter

Specialudviklet model, der
passer til MIRY
kortholderne, leveres med
længere skrue og låsebolt,
klar til montering

kr. 280

Model ”30 ELITE Carbon” er i rent
Carbon materiale. Coated på begge sider.
Sandwich konstruktion 4mm tyk. Meget
stift board, der stort set ikke ryster under
kørsel.

Modellen måler 30,2x30,2
cm forstærket med plast og
DUAL LOCK, og 3 kroge til
fastgørelse af plastfolien

Kr. 815

Kortplade til MIRY- kortholdere m/CEXT

Specialudviklet model, der
passer til MIRY
kortholderne, leveres med
længere skrue og låsebolt,
klar til montering - med
COMPASS EXTENSION

kr. 330

Specialudviklet til SPRINT,
men er super hvis man ved
at der skal køres på A4 kort

kr. 225

5 – ”35”
Miry/Orifix

5 – ”A3”

5
KOMPAS
EXT

5
MIRY

5 ELITE
Carbon
MiRy

Kortplader, Boards – som standardmodel
”30”, men med en ekstra ”finger” til
fastgørelse af kompas

5
MIRY
CEXT

SPRINT boards i fuldt A4 format
6

Udviklet med udelukkende 3M
velcrolukker

side 2 af 5 sider

7

Magnetic Foils sets for ”30”, ”35” og “A3”
boards

Magnetic Foil sets bestående
af Foil, 2 brikker og en
elastik til at fastholde én
brik

kr. 140

8

Plastfolie - ekstra

Ekstra plastfolie til
modellerne ”30” og ”30C”
Boards RFDL 30,2x30,2 med
DUAL LOCK

kr.

62

Plastfolie - ekstra

Ekstra plastfolie til
modellerne “30” og “30C”
med compass extension
30,2x30,2 med DUAL LOCK

kr.

62

8
CEXT

side 3 af 5 sider

Diverse produkter
9

EMIT-brikholder - se
nyhedssiden under august
2014

EMIT-brikholdere

kr. 170

Gavekort til Djuva IDarmbånd, model BEAT:
10

Sendt Pris:
kr. 290+kr.30,-i porto

Djuva ID-armbånd

kr. 340

Ved salg på stævner,
nettopris kr. 290.

RP

RidePac’s

Smart, vandtæt lille
taske til Mobilen

Kr. 340

SP

Sportsbriller

Prisbillig sportsbrille
med læsefelt i div.
styrker

Kr.
180,-

11

Barberi REPAIR – SET (se nyhedsartikel fra
den 17/1-2019

Et REPAIR-SET med 5
"orme" og hæklenål,
pr. sæt

kr. 85

12

Magnifiers

13
MIRY

Fingerskruer til MIRY- kortholdere

SKRU

Fladt forstørrelsesglas (se
foto under gamle nyheder
fra 1/11-2015) excl. yo-yo

kr. 40

inkl. yo-yo

kr. 75

Sæt med 2 fingerskruer,
der letter montering af
holder

kr. 45

Navneskilte
14

Navnetræk m/svensk flag

Sæt med 4 navnestrenge
og 6 svenske flag

kr. 345

model 11

kr. 310

håndledsrem

kr. 85

Begge typer

kr. 450

Kompasser

15

16

MOSCOMPASSER:

ALLERØD OK KOMPASSER

side 4 af 5 sider

kr. 80

Fragt/forsendelse
17

18

Ekspeditionsgebyr og porto
ved forsendelse kortholdere og boards
Ekspeditionsgebyr og porto
ved navnetræk
Intet gebyr

Sendes som pakkepost
med PostNord uden
omdeling og Track and
Trace

kr. 100

Sendes som alm. A- brev
med PostNord

kr. 30

Ved direkte salg på
stævner

side 5 af 5 sider

Intet
gebyr

