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Chránička TreeFlex (110 cm)
- samonavíjecí plastový chránič listnatých 
dřevin s oky 3 x 3 mm, bez potřeby 
upevňovacích drátků. 

Cena :  17 Kč/ ks Ø 6 cm
Cena :  27 Kč/ ks Ø 11 cm

Balení: 60 ks  

Spirála PVC (60-120 cm)
- samonosný plastový chránič listnatých 
dřevin různých délek. 
Cena :   7,90 Kč/ ks     délka    60 cm
Cena :   9,40 Kč/ ks     délka    75 cm
Cena :  10,70 Kč/ ks   délka    90 cm
Cena :  14 Kč/ ks           délka 120 cm
 Balení:  100 ks

Pletivo Benita (150 cm)
- svařované pletivo pro individuální
ochranu stromků (nejčastěji jedle), 
instalace ke kůlu, pozinkovaný drát, 
průměr se určuje délkou střihu

Cena :  40,50 Kč/ m

Balení:  50 m

Klimawit 220, 290 (mm)
- čtyřhranný plastový chránič listnatých
dřevin s vyztuženými rohy,  instalace ke 
kůlu, oka cca 11 x 3 mm, životnost 7 let

Cena typ 220:  24 Kč/ m

Cena typ 280:  28,-    Kč/ m

Balení:  100 m

Klimawit 300, 500 (mm)
- kruhový plastový chránič listnatých
dřevin, instalace ke kůlu, oka cca 14 x 11 
mm, životnost 7 let

Cena typ.300: 31,- Kč/ m

Cena typ 500: 49,- Kč/ m

Balení:  100 m

Klimawit 750 (mm)
- kruhový plastový chránič na jedle,
instalace ke kůlu, oka cca 18 x 20 mm,
životnost 7 let

Cena typ 750: 83,- Kč/ m

Balení:  100 m
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Objednávky:

Tel.:  +420 603 474 299 

E-mail: obchod@lescr.cz
E-shop: www.e-lescr.cz

nebo u prodejních poradců:
 

Bonus za odebrané množství:
(v e-shopu je třeba uvést do 
poznámky číslo bonusu)
• 300-500 m (ks) (Bonus 4):
Nůž Mora Craftline Basic 546, černo-zelený 
+Impregnační sprej LES CR

• nad 500 m (ks) (Bonus 5):
Mikina Percussion Fleece, pánská, zel., zip u krku, vel. S-3XL

+


