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каталожен номер ОПИСАНИЕ цена, лв. без ДДС

ЦЕНОВА  ЛИСТА  КЛЕМИ

 2-проводна клема за твърд кабел с диаметър от 0.5 до 2.5   (100 броя в 

опаковка)

0,32 лв.                        

 3-проводна клема за твърд кабел с диаметър от 0.5 до 2.5 (100 броя в 

опаковка)

0,35 лв.                        

 4-проводна клема за твърд кабел с диаметър от 0.5 до 2.5 (100 броя в 

опаковка)

0,44 лв.                        

 5-проводна клема за твърд кабел с диаметър от 0.5 до 2.5 (100 броя в 

опаковка)

СНИМКА

СЕРИЯ 2273 (ПРОВОДНИ КЛЕМИ):

2273-202

2273-203

2273-204

2273-205

0,48 лв.                        

207-1332 Кутия Gelbox за клеми от серията 221 и 2273 Размер 2 (4 броя в опаковка)

12,52 лв.                      

207-1333 Кутия Gelbox за клеми от серията 221 и 2273 Размер 3 (3 броя в опаковка)

15,43 лв.                      

  8-проводна клема за твърд кабел с диаметър от 0.5 до 2.5 (50 броя в 

опаковка)

0,87 лв.                        

Монтажна основа за серия 2273 (10 броя в опаковка)

1,43 лв.                        

СЕРИЯ 207 (GELBOX):

207-1331 Кутия Gelbox за клеми от серията 221 и 2273 Размер 1 (4 броя в опаковка)

10,44 лв.                      

2273-208

2273-500

207-1433 Кутия Gelbox за клеми от серията 221 6мм2 Размер 3 (2 броя в опаковка)

19,97 лв.                      

СЕРИЯ 221 (КЛЕМИ ЗА МНОГОЖИЛЕН):

221-412  Клема Wago двойка 4мм за многожилен кабел     (100 броя в опаковка)

0,70 лв.                        

207-1431 Кутия Gelbox за клеми от серията 221 6мм2 Размер 1 (4 броя в опаковка)

14,97 лв.                      

207-1432 Кутия Gelbox за клеми от серията 221 6мм2 Размер 2 (3 броя в опаковка)

17,24 лв.                      

221-500 Монтажна основа за серия 221 - 4 mm² (10 броя в опаковка)

1,48 лв.                        

221-612  Клема Wago двойка 6мм за многожилен кабел (50 броя в опаковка)

1,29 лв.                        

221-413  Клема Wago тройка 4мм за многожилен кабел    (50 броя в опаковка)

0,88 лв.                        

221-415  Клема Wago петица 4мм за многожилен кабел (25 броя в опаковка)

1,39 лв.                        



*Диском ЕООД си запазва правото на промени на цените без предизвестие.

221-510 Монтажна основа за серия 221 - 6 mm² (10 броя в опаковка)

2,25 лв.                        

221-2411  Клема Wago прав съединител 4мм за многожилен (60 броя в опаковка)

0,81 лв.                        

221-613  Клема Wago тройка 6мм за многожилен кабел (30 броя в опаковка)

1,55 лв.                        

221-615  Клема Wago петица 6мм за многожилен кабел (15 броя в опаковка)

2,58 лв.                        

222-415 Клема Wago петица 4.00 мм за многожилен кабел (40 броя в опаковка)

1,21 лв.                        

СЕРИЯ 222 (КЛЕМИ ЗА МНОГОЖИЛЕН):

222-412 Клема Wago двойка 4.00 мм за многожилен кабел (50 броя в опаковка)

0,61 лв.                        

222-413 Клема Wago тройка 4.00 мм за многожилен кабел (50 броя в опаковка)

0,70 лв.                        

СЕРИЯ 224 (КЛЕМИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ):

224-101
Клеми за осветление за мек и твърд кабел с диаметър 2,5 mm² (100 броя в 

опаковка)

0,45 лв.                        

224-104
Клеми за осветление за мек и твърд кабел с диаметър 2,5 mm² (100 броя в 

опаковка)

0,64 лв.                        

224-112
Клеми за осветление за мек и твърд кабел с диаметър 2,5 mm² (100 броя в 

опаковка)

0,53 лв.                        

773-108 Клема Wago осмица за кабел с диаметър от 0.75 до2.50 (50 броя в опаковка)

0,73 лв.                        

773-173 Клема Wago тройка за кабел с диаметър 6.00 (50 броя в опаковка)

0,97 лв.                        

Клеми за осветление за мек и твърд кабел с диаметър 2,5 mm² (100 броя в 

опаковка)

0,75 лв.                        

224-201
Клеми за осветление за мек и твърд кабел с диаметър 2,5 mm² (50 броя в 

опаковка)

1,29 лв.                        

СЕРИЯ 773 (КЛЕМИ ЗА РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ):

224-114

773-606
Клема Wago шестица за кабел с диаметър от 1.50 до 4.00 (50 броя в 

опаковка)

0,95 лв.                        

773-602
Клема Wago двойка за кабел с диаметър от 1.50 до 4.00 (100 броя в 

опаковка)

0,55 лв.                        

773-604
Клема Wago четворка за кабел с диаметър от 1.50 до 4.00 (100 броя в 

опаковка)

0,77 лв.                        


