
SVEŽENJ SKUPINE STANDARDOV SIST EN 12350 - PRESKUŠANJE SVEŽEGA 
BETONA 
 
Pri nakupu skupine standardov smo za vas pripravili izjemno ugodnost:  
 
SIST EN 12350-1:2019, Preskušanje svežega betona – 1. del: Vzorčenje in naprave za preskušanje  
SIST EN 12350-2:2019, Preskušanje svežega betona – 2. del: Preskus s posedom stožca  
SIST EN 12350-3:2019, Preskušanje svežega betona – 3. del: Vebe preskus 
SIST EN 12350-4:2019, Preskušanje svežega betona – 4. del: Stopnja zgoščenosti 
SIST EN 12350-5:2019, Preskušanje svežega betona – 5. del: Preskus z razlezom 
SIST EN 12350-6:2019, Preskušanje svežega betona – 6. del: Gostota 
SIST EN 12350-7:2019, Preskušanje svežega betona – 7. del: Vsebnost zraka –Metode s pritiskom 
SIST EN 12350-8:2019, Preskušanje svežega betona – 8. del: Samozgoščevalni beton – Preskus 
razleza s posedom 
SIST EN 12350-9:2010, Preskušanje svežega betona - 9. del: Samozgoščevalni beton - Preskus z 
V-lijakom 
SIST EN 12350-10:2010, Preskušanje svežega betona - 10. del: Samozgoščevalni beton - Preskus 
z L-zabojem 
SIST EN 12350-11:2010, Preskušanje svežega betona - 11. del: Samozgoščevalni beton - Preskus 
segregacije s sitom 
SIST EN 12350-12:2010, Preskušanje svežega betona - 12. del: Samozgoščevalni beton - Preskus 
z J-obročem 
 
Ob nakupu zgoraj navedenega kompleta standardov velja 50-odstotni popust. 
 
redna cena: 542,08 EUR brez DDV 
nova cena:  271,04 EUR brez DDV 
 
Posebna ponudba velja do vključno 31. 3. 2020. 
 
 
Želite imeti standarde v elektronskih enouporabniških različicah?  
Naročite jih v naši spletni trgovini. Za uveljavljanje popusta je pomembno, da pri oddaji naročila kot 
način plačila izberete »plačilo z nakazilom« in nam po e-pošti na naslov prodaja@sist.si pošljete 
številko naročila z navedbo promocijske kode: »BETON2020«. Pri plačilu s kreditno kartico popust 
ne velja! 
 
 
Naročilo papirnih različic? 
Naročilo z navedbo promocijske kode »BETON2020«pošljite po e-pošti na naslov prodaja@sist.si 
ali po navadni pošti na naš naslov. Imate vprašanje? Pokličete nas lahko na telefonsko številko 01 
478 3061 ali nam pišete po e-pošti na naslov prodaja@sist.si. 
 
 
Naročilo papirnih različic? 
Naročilo z navedbo promocijske kode »BETON2020«pošljite po e-pošti na naslov prodaja@sist.si 
ali po navadni pošti na naš naslov. 
 
 
Imate vprašanje? 
Pokličete nas lahko na telefonsko številko 01 478 3061 ali nam pišete po e-pošti na naslov 
prodaja@sist.si. 
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