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Vyrobeno v EUMnožstevní slevy a platba na fakturu
Uvedené ceny jsou bez DPH, pro státní instituce a obce platba na fakturu

Blíží se zimní období a  s  ním i  potřeba zajištění zimní údržby 
cest a  chodníků. Nabízíme vaší obci řešení v  podobě nádob na 
posyp -  jak s  výsypným otvorem, tak i  bez něho. Naše nádo-
by jsou vyrobeny z  kvalitního a  odolného sklolaminátu s  panty
z  nerezavějící oceli, ostatní díly jsou žárově zinkovány. Ná-
doby lze snadno přepravovat, mají  estetický vzhled, tvarovou
stabilitu a dlouhou životnost. Za příplatek lze přiobjednat kotvení proti 
krádeži nebo uzamykání víka.  Uvedené ceny jsou bez DPH, pro obce, 
školy a státní instituce je u nás samozřejmostí platba na fakturu. Do-
prava po celé ČR je zdarma již pro objednávky v hodnotě od 1000,- Kč 
bez DPH.

703517.00
703518.00
704248.00

70,- Kč
300,- Kč
480,- Kč

Ukotvení
Uzamykání víka
Uzamykání víka na trojhranný klíč

Objednací číslo Název Ceny bez DPH

KvAliTní nádOBy nA zimní pOSyp pRO vAši OBEc

703534.00
702496.00
703535.00
702497.00 
703536.00
702498.00
703537.00
702499.00
703538.00
702500.00
703539.00
702501.00 

 110 540 x 695 x 535 12
 110 540 x 695 x 535 12
 220 650 x 885 x 585 15
 220 650 x 885 x 585 15
 400 650 x 1200 x 585 20
 400 650 x 1200 x 585 20
 550 740 x 1325 x 980 25
 550 740 x 1325 x 980 25
 750 930 x 1325 x 980 30
 750 930 x 1325 x 980 30
 1100 990 x 1635 x 1220 45
 1100 990 x 1635 x 1220 45

3.570,- Kč
3.800,- Kč
5.200,- Kč
5.486,- Kč 
6.770,- Kč 
6.950,- Kč 
7.500,- Kč
7.690,- Kč 
8.800,- Kč 
9.295,- Kč 

11.200,- Kč 
11.450,- Kč

Nádoba na posyp 110 l, bez výsypného otvoru
Nádoba na posyp 110 l
Nádoba na posyp 220 l, bez výsypného otvoru
Nádoba na posyp 220 l
Nádoba na posyp 400 l, bez výsypného otvoru
Nádoba na posyp 400 l
Nádoba na posyp 550 l, bez výsypného otvoru
Nádoba na posyp 550 l
Nádoba na posyp 750 l, bez výsypného otvoru
Nádoba na posyp 750 l
Nádoba na posyp 1100 l, bez výsypného otvoru
Nádoba na posyp 1100 l

Objednací číslo Název  objem (l) v x š x h (mm) hmotnost (kg) Ceny bez DPH

SpEcifiKAcE
 sklolaminát
 panty z nerezové oceli
 ostatní ocelové díly žárově zinkovány
 barevné provedení dle stupnice RAL

HlAvní přEdnOSTi
 dlouhá životnost
 vysoká tvarová stabilita
 pohodlně přepravovatelné
 možnost stohování
 estetický vzhled
 snadné čištění sprejových nástřiků

703534.00 703535.00

703537.00 703538.00

703539.00702500.00 702501.00

702496.00

703536.00 702498.00

702499.00

702497.00

vOliTElné příSlušEnSTví

703517.00 704248.00703518.00
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Vyrobeno v EUMnožstevní slevy a platba na fakturu
Uvedené ceny jsou bez DPH, pro státní instituce a obce platba na fakturu

900171.00
900170.00
900174.00
900173.00

 200 855 x 800 x 800 20
 200 855 x 800 x 800 20
 400 855 x 1200 x 800 30
 400 855 x 1200 x 800 30

5.486,- Kč 
5.486,- Kč
6.787,- Kč
6.787,- Kč

Nádoba na zimní posyp 200 l, žluté víko
Nádoba na zimní posyp 200 l, zelené víko
Nádoba na zimní posyp 400 l, žluté víko
Nádoba na zimní posyp 400 l, zelené víko

Objednací číslo Název  objem (l) v x š x h (mm) hmotnost (kg) Ceny bez DPH

STOHOvATElné pOSypOvé nádOBy

pROč zvOliT pROduKTy pRávě Od náS?

Připravili jsme pro vás nové typy zásobníků na zimní posyp - tyto nádoby jsou ve zcela novém designu a v nových barevných 
odstínech. Výhoda těchto nádob je jejich stohovatelnost, která mimo zimní období šetří místo při jejich uskladnění. Tento 
originální český výrobek se bude esteticky vyjímat ve venkovních prostorech vaší obce a zároveň naprosto splní účel, pro 
který byl navržen. Objednávat je možné ze dvou nabízených objemů - 200 a 400 litrů.

 více než 600 spokojených obcí

 více než 2500 spokojených firem

 přes 7000 produktů, které dobře známe 

 pro státní organizace a obce platba na fakturu

 množstevní slevy, doprava zdarma

Sháníte prvotřídní vybavení pro vaši obec? Zajímá Vás široká na-
bídka výrobků městského mobiliáře, odpadového hospodářství 
nebo prezentačních systémů? Potom jste u nás na správném místě. 
Spolehnout se pochopitelně můžete na náš profesionální přístup, 
příjemné pořizovací ceny a bleskovou expedici každé objednávky. 
Pochlubit se můžeme mnoha spokojenými zákazníky z řad obcí, staňte 
se tedy také jedním z nich! Kdykoli nás můžete kontaktovat se svým 
dotazem nebo poptávkou, což je samo o sobě garancí toho, že vždy 
nakoupíte přesně to, co hledáte.








