
Akce je platná do vyprodání zásob. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

L.E.S. CR spol. s r.o.          č.p. 215, Okrouhlo 254 01
Web: www.lescr.cz           E-shop: www.e-lescr.cz
tel.: +420 603 474 299      ...když Vám na lese záleží...

Klimawit 220 (mm)
- čtyřhranný plastový chránič listnatých
dřevin s vyztuženými rohy,  instalace ke 
kůlu, oka cca 11 x 3 mm, životnost 7 let
Průměr růstové plochy: cca 13 cm

Cena typ 220:    30,4 Kč/ m
  32 Kč

Klimawit 290 (mm)
- čtyřhranný plastový chránič listnatých
dřevin s vyztuženými rohy,  instalace ke 
kůlu, hustá síť, životnost 7 let
Průměr růstové plochy: cca 18 cm

Cena typ 290:    34,2 Kč/ m
  36,- Kč

Klimawit 300 (mm)
- kruhový plastový chránič listnatých
dřevin, instalace ke kůlu, oka cca 14 x 11 
mm, životnost 7 let
Průměr růstové plochy: cca 20 cm

Cena typ 300:    39 Kč/ m
  41,- Kč

Klimawit 500 (mm)
- kruhový plastový chránič listnatých
dřevin, instalace ke kůlu, oka cca 18 x 18 
mm, životnost 7 let
Průměr růstové plochy: cca 30 cm

Cena typ 500:    61,8 Kč/ m
  65,- Kč

Klimawit 750 (mm)
- kruhový plastový chránič na jedle,
instalace ke kůlu, oka cca 18 x 20 mm,
životnost 7 let
Průměr růstové plochy: cca 47 cm

Cena typ 750:    96 Kč/ m
  101,- Kč

- 5 %

Balení:   100 m 
Doprava dle ceníku L.E.S. CR (0 až 280,- Kč)

http://www.lescr.cz/cenik-a-katalog/
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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 zdarma za odebrané množství:
(v e-shopu je třeba uvést do poznámky číslo a  velikost bonusu)

• Bonus 1 za 200 m: 
Košile Deerhunter Craig, zelená kostka, vel.:  39, 41, 43 a 45

• Bonus 3 za 500 m: 
Baterka NEBO Newton 1000 + Bahco Force pilka oblouková, délka 53 cm

+

• Bonus 2 za 300 m: 
Termoska Esbit olivová 0,75 l


