NABÍDKOVÝ LIST

ing. Pavel Buřinský, Kroměříž

Nástavkové úly s podporou otevírání
Uteplené - vyráběné ze smrkového dřeva I. třídy kvality,
palubka vně i uvnitř. Úly vyrábíme ve variantách
uteplení 3 nebo 2 cm polystyren. Palubky přibíjené
hřebíky. Víko uteplené 3 cm polystyrenem.

Neuteplené - vyráběné ze smrkového, vejmutovkového
nebo topolového dřeva. Síla stěny 25 mm,
lepené, šrubované. Víko uteplené 3 cm polystyrenem.

Úly vyrábíme na jakoukoliv rámkovou míru.

K oběma typům úlů lze vybrat celozasíťované
nebo celodřevěné dno:
Celozasíťované dno je výhodné pro
kočování, snadnou diagnostiku varroázy
a klidné zimování.

Nástavkové úly jsou opatřeny tzv. podporou otevírání, která usnadňuje
práci se včelstvy. Jediným zapáčením oddělíte přitmelené nástavky
od sebe a bez poškozování nástavků. Nástavkové úly s podporou otevírání
můžete dostat jen u nás, jsou totiž chráněné Užitným vzorem CZ 14936 U1.
Vyrábíme i přířezy z lipového dřeva.

Ceník:
Uteplené úly:

3 cm uteplení 2 cm uteplení
nástavek 39 × 24 cm
430 Kč
400 Kč
nástavek 39 × 17 cm
400 Kč
370 Kč
nástavek 42 × 27,5 cm nebo
37 × 30 cm
450 Kč
420 Kč
42 x 17 cm
410 Kč
380 Kč
víko
100 Kč
100 Kč

Cena u odlišných rámkových měr odpovídá ceně nejblíže srovnatelné.
Neuteplené úly: vysoký nástavek (nad 25 cm)
vysoký nástavek (nad 20 cm)
nízký nástavek (pod 20 cm)
víko

370 Kč
350 Kč
270 Kč
100 Kč

Dno:

400 Kč
300 Kč

celozasíťované
celodřevěné

Rámkové přířezy:

6,50 Kč/ks
při objednávce nad 200 Ks 6 Kč/ks
Sbité a nadrátkované rámky 11 Kč,
při objednávce nad 200 Ks 10 Kč/ks

Další včelařské potřeby:
Rojáček (dřevěný rám, sololit, spodní větrání, rozměr 45x30x35 cm) 250 Kč
Uteplená bedna na oddělky (dřevěný rám, 2 vrstvy sololit, polystyren) 350 Kč
Sluneční tavidlo (na 3 rámky 45*24 s nerez plechem)
1500 Kč
Je možné objednat i jakékoliv jiné zařízení či větší sluneční tavidlo.
Při objednávce nad 10000 Kč dovoz do 100 km zdarma. Delší trasy po domluvě.
Povrchová úprava:

úl je možné opatřit nátěrem lazurovacího laku.
Cena : 30 Kč za jednotlivý díl (nástavek, dno)

Kontakt: Ing. Pavel Buřinský,
Spáčilova 3036,
76701 Kroměříž
tel.: 731525400,
email: burinsky@email.cz

