Včelařský program 1/2016
Ceny jsou bez DPH,k cenám bude připočítána DPH ve výši 21 %

ZATEPLENÉ NÁSTAVKOVÉ ÚLY
Dřevěná kostra vyplněná polystyrenem tloušťky 3 cm, z vnější strany kryta palubkami nebo vodovzdornou překližkou – vše i pro
venkovní použití – z vnitřní strany opláštění sololitem nebo kovovou folií. Nástavky s kovovou folií jsou lehčí, folie není nasákavá.
Nástavky se snadno dezinfikují postřikem Savo nebo Bee-safe. Sololit z vnitřní strany je nutno napustit horkou fermeží – teplá
hlouběji vsákne. Úly jsou dodávány broušené, bez nátěru, doporučuji vodou ředitelnou lazuru Sokrates. Očko průměr 25 mm je
opatřeno plastovým uzávěrem. Všechny nástavky jsou zhotoveny na teplou i studenou stavbu. Nástavky jsou bezfalcové, opatřeny
praktickými úchyty pro snadnější manipulaci.

Nástavek palubka – kovová folie
(rámek 39 x 24 cm)
500,- Kč
Nástavek překližka (vodovzdorná) – kovová folie
(rámek 39 x 24 cm)
440,- Kč
Nástavek palubka – kovová folie
(rámek 39 x 30nebo 39 x 27,5)
625- Kč
Polonástavky (lze dát 2 rámky do starších medometu)
(polorámek 39x15 cm a 39x17 cm)
375–440,- Kč
Varroa dno – sitované) (462,- Kč) se stavební závěrou (45,- Kč), česnovou vložkou plastovou (17,- Kč),
česnovou vložkou kovovou zimní (30,- Kč) a zásuvkou na měl (96,- Kč)
Celkem 650,- Kč
Lze i v provedení NEREZOVÉ síto s rámem
příplatek + 100,- Kč,
Celkem 750,-Kč
Pylochyt vnitřní – doplněk pro síťovaná dna pro jednoduchý sběr rouskového pylu
500,- Kč
Jednoduché vysoké dno plné (338,- Kč) se stavební závěrou (45,- Kč),česnovou vložkou plastovou (17,- Kč),
česnovou vložkou kovovou zimní (30,- Kč) a podložkou na měl (40,- Kč).
Celkem 470,- Kč
NOVINKA.česnovou vložku plastovou lze nahradit hliníkovou vložkou
30,- Kč
Královská mřížka v rámu
(klasická mřížka + dřevěný rám z tvrdého dřeva )
240,- Kč
Královská mřížka plastová – litá
100,- Kč
Strůpek sololitový vnitřní – vnější rozměr jako nástavek, do včelína, zateplený
110,- Kč
Strůpek překližkový venkovní – rozměr větší než nást.-s přesahem, překl.vodovzdorná foliovaná
210,- Kč
Strůpek plechový venkovní , v = 5 cm – pozink.plech a polystyr. ,( zateplené úly se šroub.úchyt.)
230,- Kč
Strůpek plechový venkovní , v = 8 cm –pozink.plech a polyst., (tenkostěnné úly s fréz.uchyt.)
240,- Kč
Strůpková folie – pokládá se na nástavek pod strůpek
30,- Kč
Střecha sedlová
NOVINKA
430.-Kč
Deska pro krmítko nebo výkluz – s 1 nebo 2 otvory (pro1 nebo 2 láhve „okurkáče“,ev. výkluzy)
70,- Kč
Zátka ke krmící desce
5,- Kč
Podložka pod krmítko – k desce pro krmítko, pro krmení „okurkáčem“
50,- Kč
Prosakovací krmící víčko (16 nebo 80 otvorů )
6,- Kč
Kapsové krmítko dvourámkové – na sirup nebo těsto, objem max 5 litrů
160,- Kč
Kapsové krmítko dvourámkové – k úlu optimál,objem max. 3,9 litrů
150,- Kč
Kapsové krmítko jednorámkové-výborné na krmení oddělku v plemenáči,objem max 2,2 litrů
150,- Kč
Kapsové krmítko plastové Langstroth originál 2/3 – objem 4,3 l | 1/1 – objem 7,5 l
170,- Kč | 205,- Kč
Stropní krmítko Ještěd s rámem – plastový výlisek tl. stěny 1,5 mm s dřev. rámem,na 5 l roztoku
340,- Kč
Výkluz labyrintový – doporučuji 2 ks s deskou s 2 otvory
35,- Kč
Výkluz šestnácticestný s rámem
160,- Kč
Výkluz rohový s rámem
160,- Kč
Plemenáč 5-ti rámkový
(rámek 39 x 24 cm,langstroth)
500,- Kč
Plemenáč 6-ti rámkový
(rámek 39 x 24 cm,langstroth)
600,- Kč
Plemenáče – stavebnice (39 x XX, optimál,langstroth)sestava složena z nástavku,strůpku venkovního, a strůpkové folie
+ Chovné čtyřdno – 2 až 4 česna s výletem do 2 až 4 stran (dle počtu přepážek)
320,- Kč
+ Přepážky překližkové – prostor lze přepážkami dělit na 2 až 4 části
á 50,-Kč
Kartonová krabice na oddělky. Jeden kus / nad 50 kusů / nad 100 kus
35,- Kč / 30,- Kč / 25,- Kč
Sluneční tavidlo
na 2 rámky 39 x 24 cm
1 600,- Kč
Sluneční tavidlo
na 3 rámky 39 x 24 cm
1 800,- Kč
Trojnožka k slunečnímu tavidlu – kovový otočný stojan ke komfortní obsluze tavidla
500,- Kč
Bedna na rámky s víkem (na 39 x 24 na 11 anebo7 rámků, Optimal, Langstroth [232 mm])
340,- Kč
Rojáček (na rámek 39 x 24, Optimal, Langstroth), při užití smyku na tvorbu smetenců;
510,- Kč
RÁMKOVÉ PŘÍŘEZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Přířezy na rámky -z lipového dřeva nebo z vejmutovky, balení po 50 ks
Rámky 39x24 cm s horní loučkou délky 42,2cm(naše úly)nebo 41,5 cm – (prosím uveďte požad. délku),š.rámku 25,5 mm
na rámky 39 x 24 / 39 x 15 / 39 x 17 / 37 x 15 / 42 x 17 s širokou dolní loučkou
na rámky 39 x 30 / 39 x 27,5 / 37 x 30 / 42 x 27,5 s širokou dolní loučkou
na rámky 39 x 24 / 39 x 15 / 39 x 17 / 37 x 15 / 42 x 17 se zúženou dolní loučkou

7,50 Kč/ks
8,50 Kč/ks
8,50 Kč/ks

Přířezy na rámky typu Hofman, modifikovaný
na rámky 39x24 / Langstroth 232 mm
13,50 Kč/ks
na rámky Optimál 420x170 mm / Langstroth 159 mm
12,50 Kč/ks
na rámky Langstroth 185 mm
13,- Kč/ks
na rámky Langstroth 285 mm
14,- Kč/ks
Ostatní rozměry rámků lze objednat jen mimo včelařskou sezónu (od září do února) v minimálním množství 50 ks od jednoho rozměru;
nutno dodat náčrt s hlavními rozměry.

TENKOSTĚNNÉ NÁSTAVKOVÉ ÚLY
Tenkostěnné úlové systémy jsou z borovice vejmutovky (VJ). V případě nedostatku VJ na trhu mohou být úly zhotoveny i ze smrkového dřeva (SM)
- upozorním předem!!! Nástavky jsou čepované na rovné čepy, jsou bezfalcové na studenou stavbu. Rohové spoje jsou z horní i dolní strany navíc
zajištěny kovovým čepem (hřebíkem). Horní hrana nástavku je opatřena sešikmením, které zabraňuje vzlínání vody, zároveň umožňuje snazší
rozepření nástavků od sebe. Úly jsou bez nátěru, lze je parafinovat. Očka nejsou opatřeny česnovými uzávěry (možno dokoupit ). Úchyty jsou
frézovány do všech stěn nástavku, tvar profilu odvádí vodu.
Ostatní součásti, tedy dna, mřížky, strůpky, strůpkové fólie, krmítka a výkluzy jsou v rozměrech pro daný typ úlu ze systému zatepleného úlu (viz
výše). Ceny jsou shodné.
Nástavek tenkostěnný (39 x 24).
Nástavek Optimál rámek 420 x1 70 mm,11r
Nástavek ,,Béčko” rámek 420 x 275 mm,11r

SM 380,- / VJ 400,- Kč
SM 280,- / VJ 300,- Kč
SM 440,- / VJ 475,- Kč

Úl Langstroth
Vyrábím v různých výškových modifikacích na stejném půdorysu s různým počtem nástavků. Počet necháváme na Vašem uvážení a způsobu Vašeho
systému včelaření. Pro včelaření v systému Dadant se používají nástavky Jumbo a nízké nástavky Langstroth.Nástavky jsou zhotovovány pro 10
rámků, tloušťka stěny 25 mm. Vnitřní rohy nejsou dosekány-není nutné!Vnitřní rozměr nástavku je 465 x 375 mm, vnější 515 x 425 mm, délka rámků
448 mm.
Výška rámku 159 mm (výška nástavku 168 mm – 2/3)
Výška rámku 185 mm = (výška nástavku 194 mm – 3/4)
Výška rámku 232 mm = (výška nástavku 241 mm – 1/1)
Výška rámku 285 mm = (výška nástavku 295 mm – Jumbo)

SM 280,- / VJ 300,- Kč
SM 310,- / VJ 330,- Kč
SM 380,- / VJ 400,- Kč
SM 440,- / VJ 470,- Kč

Ostatní drobné výrobky
Bedničky pro manipulaci s medem, stohovatelné, na 12 kusů sklenic medu v balení 720 ml
230,-Kč
Dárkové krabice a obaly-různé překližkové a dřevěné krabice,pro dárkové zabalení medu,medoviny a dalších včelích produktu,od jednoduchého
až po luxusní dárek,možno dodat s náplní dle vlastního výběru-i jen částečné naplněněné nebo bez obsahu. Přední víko je možno opatřit
vypalovaným, případně vyřezávaným motivem dle vašeho zadání – nutno konzultovat předem. dle typu a provedení (bez obsahu)
40–200,-Kč
Forma na sbíjení rámků malá na rámky 39 x XY, a na rámky optimál (42x17 cm) až na 5 r.
300,-Kč
Forma na sbíjení rámků velká - až 12 ks najednou,jen pro 39x24 ,doporučuji pro pneu sponkovačky
350,-Kč
Kostry pro zateplené nástavky - polotovary k zhotovení nástavku,služba pro včelaře,kteří si z nějakého důvodu chtějí
zhotovit nást svépomoci,různé s tádium rozpracování
Cena dle stupně finalizace
Zakázková výroba: -dle možnosti zhotovuji i atypické úly a doplňky pro včelaře,z kapacitníchdůvodů příjem kusových objednávek zpravidla jen na
období září až leden,v serii kdykoli.

Ostatní drobné včelařské potřeby

Potřeby pro zhotovení rámku – drátek, mezerníky, napínák drátku, mezistěny na RM 39 x 24, hřebíčky pozinkované, ochranné pomůcky,
dýmáky,sirné lampy, rozpěráky, vidličky, potřeby pro chov matek, nádoby na med, včelařské sklenice a víčka a něco ze včelařské literatury.
Dále nabízím kvalitní značkovou kosmetiku a léčivé potravinové doplňky se včelími produkty firmy PLEVA (s propolisem,pylem, mateří kašičkou).

Výrobky jsou průběžně vylepšovány, (podrobnosti a novinky můžete najít na našem webu), vše je možné
po telefonické dohodě přímo u nás zhlédnout a osahat si.
• Úpravy dle Vašich požadavků jsou po dohodě možné. • Prosím o písemné objednávky. • Ceny jsou platné do vydání nového ceníku.

Přijďte se podívat, těšíme se na Vaší návštěvu!

DĚKUJEME ZA VAŠÍ PŘÍZEŇ

_____________________________________________________________________________________

// …AVOS – VÍC NEŽ JEN ÚLY… \\

