
značka typ objednací č. označení cena Kč

SOLO 879-12 87912 rozbrušovací pila 879 - průměr kotouče 300mm 22 900,-

SOLO 879-14 87914 rozbrušovací pila 879 - průměr kotouče 350mm 23 290,-

SOLO 880-12 88012 rozbrušovací pila 880 - průměr kotouče 300mm 24 900,-

SOLO 880-14 88014 rozbrušovací pila 880 - průměr kotouče 350mm 25 390,-

SOLO 881-12 88112 rozbrušovací pila "iLube" 881 - průměr kotouče 300mm 28 900,-

SOLO 881-14 88114 rozbrušovací pila "iLube" 881 - průměr kotouče 350mm 29 890,-

značka typ objednací č. označení cena Kč

SOLO - 49108
odolná sada koleček s kuličkovým ložiskem ke snadnému               

a přesnému vedení rozbrušovací pily po rovném povrchu
780,-

SOLO - 49852
vodní tlaková 11l nádrž pro mokré řezy včetně 3,5m dlouhé 

hadice s připojením k pile
2 390,-

SOLO - 49211 pojízdná sada k tlakové nádrži na vodu (49852) vč.držadla 890,-

značka typ objednací č. označení cena Kč

SOLO abrazivní 49127 řezný kotouč na kov, průměr 300mm (12") 240,-

SOLO abrazivní 49128 řezný kotouč na kov, průměr 350mm (14") 390,-

SOLO diamantový 49123 řezný kotouč univerzální, průměr 300mm (12") 3 790,-

SOLO diamantový 49124 řezný kotouč univerzální, průměr 350mm (14") 3 990,-

SOLO diamantový 49125 řezný kotouč na beton, průměr 300mm (12") 5 190,-

SOLO diamantový 49126 řezný kotouč na beton průměr 350mm (14") 5 790,-

SOLO diamantový 49129 řezný kotouč na asfalt průměr 300mm (12") 5 790,-

SOLO diamantový 49130 řezný kotouč na asfalt průměr 350mm (14") 5 990,-

značka objednací č. objem označení cena Kč

SOLO 49278 1l kanystr 250,-

SOLO 49103 100ml profi olej pro 2T motory 55,-

SOLO 49104 1l profi olej pro 2T motory 260,-

SOLO 49105 1l profi olej pro 2T motory ve vylepšeném balení s dávkovačem 340,-

Cena dopravy zboží:
• při objednávce do 10.000,- Kč bez DPH (po slevě) je cena dopravy 120,- Kč bez DPH za každou odeslanou zásilku
• při objednávce nad 10.000,- Kč bez DPH (po slevě) je doprava zboží zdarma
• při objednávce zboží na soukromou adresu (Private Parcel) je cena dopravy 130,- Kč bez DPH za každou odeslanou zásilku
• při objednávce "Atyp" zásilky (nejdelší strana min. 120cm) je cena dopravy 160,- Kč bez DPH za každou odeslanou zásilku

Společnost GARDIM s.r.o. si vyhrazuje nárok na úpravu cen v průběhu roku 2020.

MOTOROVÉ OLEJE

          ROZBRUŠOVACÍ PILY - NOVINKA 2020!            CENÍK platný od 01.02.2020

stroje

příslušenství

řezné kotouče

Poznámka:
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH bez nákladů na dopravu k zákazníkovi.


