
cena cena
č.zboží název mj bez DPH s DPH
4510000 šablonová folie  38 x 60.cm  tloušťka 0.175mm ks 39,00 47,00
4510001 šablonová folie  DIN A 3  42 x 29,7 cm Stärke 0.175mm ks 20,00 24,00
4510100 kopírovací folie  29.7 x 42.0cm  tloušťka  0.100mm ks 16,00 19,00
4550001 okenní závěs bílý / balení : 1 pár pár 66,00 80,00
4550005 okenní závěs bílý , jednotlivé ks  (balení 100 ks) (cena za 100 ks) bal
4550101 okenní závěs hnědý / balení : 1 pár pár 66,00 80,00
4550105 okenní závěs hnědý , jednotlivé ks  (balení 100 ks) (cena za 100 ks) bal
4550200 vymezovač  F-Clip (v balení 2 ks) průhledná hmota pár 47,00 57,00
4550201 vymezovač  F-Clip (v balení 50 ks) průhledná hmota bal 646,00 782,00
4560603 Tucano černý 8-36mm/80kg  zatížení max. 80kg-do vyprodání zásob ks 113,00 137,00
4560611 Závěs TUCANO různé barvy - balení 2 ks - výprodej bal 100,00 121,00
4560614 Tucano bílý 4-36mm/60kg  balení 2 ks .zatížení  max.60kg-do vyprodání zásob ks 133,00 161,00
4570104 GlassClip "S" pro lanko 4 mm  s lepícími body  balení  12 ks bal 363,00 439,00
4570106 GlassClip "S" pro lanko 6 mm  s lepícími body  balení  12 ks bal 363,00 439,00
4570108 GlassClip "S" pro lanko 8 mm  s lepícími body  balení  12 ks bal 363,00 439,00
4570204 GlassClip "UV" lanko/UV 4mm  pro UV lepení balení 12 ks bal 363,00 439,00
4570206 GlassClip "UV"  lanko/UV 6mm pro UV lepení balení 12 ks bal 363,00 439,00
4570208 GlassClip "UV"  lanko/UV 8mm pro UV lepení balení 12 ks bal 363,00 439,00
4570304 GlassClip "U" příchytka 4mm      balení 12 ks bal 363,00 439,00
4570308 GlassClip "U" příchytka 8mm      balení 12 ks-do vyprodání zásob bal 335,00 405,00
4570404 GlassClip "MS" Mini/lanko 4mm  balení 12 ks bal 363,00 439,00
4570504 GlassClip "M" příchytka 4mm      balení 12 ks-do vyprodání zásob bal 310,00 375,00
4570508 GlassClip "M" příchytka 8 mm     balení 12 ks bal 336,00 407,00
4572004 sada pro okenní obrázky GlassClip 4 mm, lanko, příchytky ks 267,00 323,00
4572006 sada pro okenní obrázky GlassClip 6 mm, lanko, příchytky ks 249,00 301,00
4572008 sada pro okenní obrázky GlassClip 8 mm, lanko, příchytky ks 282,00 341,00
4575000 spojky 12 ks včetně šroubů bal 205,00 248,00
4585001 šroubky  M4x16 + matky bal=12 ks. Pro  Jobo-Set bal 80,00 97,00
4585002 primární lepidlo pro Jobo-Set H 500 ks 98,00 119,00
4585003 Silikon pro Jobo-Set-do vyprodání zásob ks 75,00 91,00
4585009 Jobo okenní knoflík   1bal= 12 ks bal 138,00 167,00
4585011 Jobo Multifunkční úhelník ks 12,00 15,00
4585012 Jobo úhelník-do vyprodání zásob ks 16,00 19,00
4585013 Jobo držák chromové barvy ks 65,00 79,00

2 675,00 3 237,00

2 675,00 3 237,00



cena cena
č.zboží název mj bez DPH s DPH
4585014 Jobo pomůcka pro instalaci   850.06  balení = 12 ks bal 107,00 129,00
4594500 Nerezový podstavec pro mísy 100/60 mm leštěný nerez  - novinka 2014 ks 276,00 334,00
4594600 Nerezový podstavec pro objekty 57x380  mm leštěný nerez  - novinka 2014 ks 293,00 355,00
4594700 Nerezový podstavec pro objekty 77x185  mm leštěný nerez, průřez 8 mm   - novinka 2014 ks 179,00 217,00
4595500 držák na talíře  výška = 12cm Plexi  pozor ! 3 ks/ v kartonu. Cena za 1 ks ks 38,00 46,00
4595600 držák na talíře  výška =17 cm Plexi  pozor ! 3 ks/ v kartonu. Cena za 1 ks ks 43,00 52,00
4595700 držák na talíře  výška =31 cm Plexi  pozor ! 6 ks/ v kartonu. Cena za 1 ks ks 100,00 121,00
4595800 stojánek pro kulaté terče průměr 20 cm -  kov ks 325,00 393,00
4595801 stojánek pro hranaté terče , hrana  30 cm -  kov ks 440,00 532,00
4595802 stojánek pro kulaté terče průměr 40 cm -  kov ks 511,00 618,00
4595803 stojánek pro skleněné objekty , čtvercový , kovový  pro venkovní použití, velikost skla 11x11 cm ks 371,00 449,00
4595804 stojánek pro skleněné objekty , kulatý , kovový  pro venkovní použití, průměr skla 35 cm ks 669,00 809,00
4596000 držák na sklo , V2A, do tl. skla  15mm , délka : 25mm s pojišťovacím šroubem ks 176,00 213,00
4596010 držák na sklo , V2A, pro tl. skla   4-10 mm ks 261,00 316,00
4596100 držák na sklo , V2A, tl.skla do  6mm ,délka: 14 mm závit  4mm/hlava=14mm ks 83,00 100,00
4596101 šrouby pro držák skla, V2A, do  6mm  délka : 14 mm (Art. 4596100)-do vyprodání zásob ks 3,00 4,00
4596102 držák skla, průměr otvoru od 8 mm do 52 mm, nerez   NOVINKA 2013 ks
4596200 držák na sklo, plochá hlava ,průměr 20mm, pro sklo 6-10 mm balení= 2 ks v balení bal 461,00 558,00
4596300 příchytka skla na zeď pro 6-8 mm sklo, okrajové provedení R   NOVINKA 2013 ks
4596301 příchytka skla na zeď pro 6-8 mm sklo, středové provedení M   NOVINKA 2013 ks
4596501 příchytka bodová černá, pro sklo 6-8 mm s poniklovanou krycí podložkou   NOVINKA 2013 ks 67,00 81,00
4596502 příchytka bodová čirá, pro sklo 6-8 mm s poniklovanou krycí podložkou   NOVINKA 2013 ks 67,00 81,00
4596510 držák skla bez vrtání otvorů, nerez, pro 6-8 mm sklo, s plastovým černým exentrem   NOVINKA 2013 ks 374,00 453,00
4596511 držák skla bez vrtání otvorů, nerez, pro 6-8 mm sklo, s plastovým šedým exentrem   NOVINKA 2013 ks 374,00 453,00
4597000 válečky z borosilikátu , průměr 20 mm , tl. 10 mm ks 47,00 57,00
4597500 uzávěr lahvový V2A ,včetně O kroužku, bez skla   NOVINKA 2013 ks 122,00 148,00

1 579,00 1 911,00

1 098,00 1 329,00
1 098,00 1 329,00
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