
CENÍK Klempířina 30.08.2022

Název MJ Cena s DPHCena bez DPH

bar.PZ čelo žlabu rš.200 hnědá / K+J+G/                         ks 54,4545,00

bar.PZ čelo žlabu rš.250 hnědá / K+J+G/                         ks 47,1939,00

bar.PZ čelo žlabu rš.280 hnědá / K+J+G/                         ks 53,2444,00

bar.PZ čelo žlabu rš.330 hnědá / K+J+G/                         ks 50,8242,00

bar.PZ čelo žlabu s gumou rš.250 hnědá / K+J+G/                 ks 99,2282,00

bar.PZ čelo žlabu s gumou rš.280 hnědá / K+J+G/                 ks 100,4383,00

bar.PZ čelo žlabu s gumou rš.330 hnědá / K+J+G/                 ks 117,3797,00

bar.PZ dešťová klapka 100 hnědé / K+J+G/                        ks 406,56336,00

bar.PZ dešťová klapka 120 hnědé / K+J+G/                        ks 682,44564,00

bar.PZ dešťová klapka 80 AN RAL7016 / K+J+G/                    ks 481,58398,00

bar.PZ dešťová klapka 80 hnědé / K+J+G/                         ks 481,58398,00

bar.PZ hák hnědý rš.250/430 / K+J+G/RAL 8028                    ks 96,8080,00

bar.PZ hák hnědý rš.280/480 / K+J+G/RAL 8028                    ks 127,05105,00

bar.PZ hák hnědý rš.333/550 / K+J+G/ RAL 8028                   ks 118,5898,00

bar.PZ koleno 100/72 st. hnědé / K+J+G/                         ks 220,22182,00

bar.PZ koleno 120/72 st. hnědé / K+J+G/                         ks 385,99319,00

bar.PZ koleno 60/72 st. hnědé / K+J+G/                          ks 278,82230,43

bar.PZ koleno 80/72 st. hnědé / K+J+G/                          ks 177,87147,00

bar.PZ kotlík 200/60 hnědý / K+J+G/                             ks 233,53193,00

bar.PZ kotlík 250/80 hnědý / K+J+G/                             ks 225,06186,00

bar.PZ kotlík 280/100 hnědý / K+J+G/                            ks 235,95195,00

bar.PZ kotlík 280/80 hnědý / K+J+G/                             ks 248,05205,00

bar.PZ kotlík 333/100 hnědý / K+J+G/                            ks 227,48188,00

bar.PZ objímka 100 M10 hnědá se závitem / K+J+G/                ks 70,1858,00

bar.PZ objímka 100/150 hnědá / K+J+G/                           ks 98,0181,00

bar.PZ objímka 100/200 hnědá / K+J+G/                           ks 105,2787,00

bar.PZ objímka 100/300 hnědá / K+J+G/                           ks 137,94114,00

bar.PZ objímka 120 M 10 MM se závitem / K+J+G/ měděná           ks 88,3373,00

bar.PZ objímka 120 M10 hnědá se závitem / K+J+G/                ks 88,3373,00

bar.PZ objímka 120/300 hnědá / K+J+G/                           ks 148,83123,00

bar.PZ objímka 60 M10 hnědá se závitem / K+J+G/                 ks 102,8585,00

bar.PZ objímka 80 M10 hnědá se závitem / K+J+G/                 ks 66,5555,00

bar.PZ objímka 80/150 hnědá / K+J+G/                            ks 96,8080,00

bar.PZ objímka 80/200 hnědá / K+J+G/                            ks 102,8585,00

bar.PZ odskok 100 hnědé / K+J+G/                                ks 393,25325,00

bar.PZ odskok 120 hnědé / K+J+G/                                ks 649,77537,00

bar.PZ odskok 80 hnědé / K+J+G/                                 ks 406,56336,00

bar.PZ opravný lak hnědý 20 ml / K+J+G/                         ks 134,31111,00

bar.PZ opravný sprej hnědý 400 ml / K+J+G/                      ks 359,37297,00

bar.PZ roh venkovní rš.250 hnědý / K+J+G/                       ks 385,99319,00

bar.PZ roh venkovní rš.330 hnědý / K+J+G/                       ks 456,17377,00

bar.PZ roh vnitřní rš.280 hnědý kout / K+J+G/                   ks 456,17377,00

bar.PZ spojka žlabu rš.250 hnědá / K+J+G/                       ks 121,00100,00

bar.PZ spojka žlabu rš.280 hnědá / K+J+G/                       ks 134,31111,00

bar.PZ spojka žlabu rš.330 hnědá / K+J+G/                       ks 135,52112,00

bar.PZ svod 100/1000 hnědý / K+J+G/                             bm 219,01181,00

bar.PZ svod 120/1000 hnědý / K+J+G/                             bm 378,73313,00

bar.PZ svod 60/2000 hnědý / K+J+G/                              bm 369,05305,00

bar.PZ svod 60/3000 hnědý / K+J+G/                              bm 369,05305,00

bar.PZ svod 80/1000 hnědý / K+J+G/                              bm 243,21201,00

bar.PZ zachytávač vody s hadicí pr. 100mm                       ks 2 567,622 122,00

bar.PZ žlab hnědý rš.200/2000 / K+J+G/                          bm 217,80180,00

bar.PZ žlab hnědý rš.250/2000 / K+J+G/                          bm 174,24144,00

bar.PZ žlab hnědý rš.280/2000 / K+J+G/                          bm 233,53193,00

bar.PZ žlab hnědý rš.330/4000 / K+J+G/                          bm 204,49169,00
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