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CELKEM

Kód

Název

7801

páska červenobílá 500m (bez nápisu)

cena bez DPH

Ohraničovací pásky nelepivé červeno/bílé, návin 500m. Výstražné pásky vytyčovací - červeno/bílé
nelepící páska s šikmými pruhy slouží k ohraničení výkopů, k vytyčení stavebních prostorů, sportovních
tratí a podobně. Uplatnění najde u stavebních firem, technických služeb a organizací pořadající kulturní
a sportovní akce. Materiál pásky je měkčený PE.

7802

páska červenobílá 250m (bez nápisu)
Ohraničovací pásky nelepivé červeno/bílé, návin 250m. Výstražné pásky vytyčovací - červeno/bílé
nelepící páska s šikmými pruhy slouží k ohraničení výkopů, k vytyčení stavebních prostorů, sportovních
tratí a podobně. Uplatnění najde u stavebních firem, technických služeb a organizací pořadající kulturní
a sportovní akce. Materiál pásky je měkčený PE.

7804

páska s textem VSTUP ZAKÁZÁN 250m
Ohraničovací pásky nelepivé červeno/bílé s potiskem ZÁKAZ VSTUPU, návin 250m. Výstražné pásky
vytyčovací - červeno/bílé nelepící páska s šikmými pruhy slouží k ohraničení výkopů, k vytyčení
stavebních prostorů, sportovních tratí a podobně. Uplatnění najde u stavebních firem, technických
služeb a organizací pořadající kulturní a sportovní akce. Materiál pásky je měkčený PE. Potisk na pásce
"ZÁKAZ VSTUPU".

7805

páska G protisměrná červenobílá š.60mm
Páska samolepicí výstražná červeno/bílá -PVC. Výstražná páska PVC slouží pro bezpečnostní označení
nebezpečných míst - snížených podhledů, nebezpečných hran apod. Páska je neprůhledná,
neprůsvitná a stálobarevná, barvy zůstávají po dlouhou dobu výrazné. Výstražná červeno/bílá páska
se skvěle přizpůsobuje případným nerovnostem a velmi dobře přilne k podkladům z rozmanitých
materiálů.
samolepící - PVC

7806

páska G normová červenobílá š.60mm
Páska samolepicí výstražná červeno/bílá -PVC. Výstražná páska PVC slouží pro bezpečnostní označení
nebezpečných míst - snížených podhledů, nebezpečných hran apod. Páska je neprůhledná,
neprůsvitná a stálobarevná, barvy zůstávají po dlouhou dobu výrazné. Výstražná červeno/bílá páska
se skvěle přizpůsobuje případným nerovnostem a velmi dobře přilne k podkladům z rozmanitých
materiálů.
samolepící - PVC

7810

páska T normová žlutočerná š.50mm
Páska samolepicí výstražná žluto/černá. Výstražná páska žluto/černá PP slouží pro bezpečnostní
označení nebezpečných míst - snížených podhledů, nebezpečných hran apod. a je vyrobena z
měkčeného PP s vysokou průtažností, páska se skvěle přizpůsobuje případným nerovnostem a velmi
dobře přilne k podkladům z rozmanitých materiálů. Tato páska je vhodná do interiéru a na krátkodobé
použití. Návin 33 metrů.
samolepící - polypropylen

7812

páska T protisměrná žlutočerná š.50mm
Páska samolepicí výstražná žluto/černá. Výstražná páska žluto/černá PP slouží pro bezpečnostní
označení nebezpečných míst - snížených podhledů, nebezpečných hran apod. a je vyrobena z
měkčeného PP s vysokou průtažností, páska se skvěle přizpůsobuje případným nerovnostem a velmi
dobře přilne k podkladům z rozmanitých materiálů. Tato páska je vhodná do interiéru a na krátkodobé
použití. Návin 33 metrů.
samolepící - polypropylen
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7814

páska normová žlutočerná 33m x 60mm

cena bez DPH

Páska samolepicí výstražná žluto/černá. Výstražná páska žluto/černá PP slouží pro bezpečnostní
označení nebezpečných míst - snížených podhledů, nebezpečných hran apod. a je vyrobena z
měkčeného PP s vysokou průtažností, páska se skvěle přizpůsobuje případným nerovnostem a velmi
dobře přilne k podkladům z rozmanitých materiálů. Tato páska je vhodná do interiéru a na krátkodobé
použití. Návin 33 metrů.
samolepící - PVC

7815

páska G normová žlutočerná š.120 mm
Páska samolepicí výstražná žluto/černá. Výstražná páska žluto/černá PP slouží pro bezpečnostní
označení nebezpečných míst - snížených podhledů, nebezpečných hran apod. a je vyrobena z
měkčeného PP s vysokou průtažností, páska se skvěle přizpůsobuje případným nerovnostem a velmi
dobře přilne k podkladům z rozmanitých materiálů. Tato páska je vhodná do interiéru a na krátkodobé
použití. Návin 33 metrů.
samolepící - PVC

7816

páska protisměrná žlutočerná 33m x 60mm
Páska samolepicí výstražná žluto/černá. Výstražná páska žluto/černá PP slouží pro bezpečnostní
označení nebezpečných míst - snížených podhledů, nebezpečných hran apod. a je vyrobena z
měkčeného PP s vysokou průtažností, páska se skvěle přizpůsobuje případným nerovnostem a velmi
dobře přilne k podkladům z rozmanitých materiálů. Tato páska je vhodná do interiéru a na krátkodobé
použití. Návin 33 metrů.
samolepící - PVC

7817

páska G protisměrná žlutočerná š.120mm
Páska samolepicí výstražná žluto/černá. Výstražná páska žluto/černá PP slouží pro bezpečnostní
označení nebezpečných míst - snížených podhledů, nebezpečných hran apod. a je vyrobena z
měkčeného PP s vysokou průtažností, páska se skvěle přizpůsobuje případným nerovnostem a velmi
dobře přilne k podkladům z rozmanitých materiálů. Tato páska je vhodná do interiéru a na krátkodobé
použití. Návin 33 metrů.
samolepící - PVC

7911

černá protiskluzová páska š. 50mm
Protiskluzová páska má na spodní straně silnou adhezní vrstvu, která se jednoduše aplikuje na hladký
a čistý povrch zbavený mastnoty a prachu. Páska je odolná proti mastnotě, olejům, většině chemikálií
a také odolná vůči oděru. Prodej v metráži.

7913

žlutočerná protiskluzová páska š. 50mm
Protiskluzová páska má na spodní straně silnou adhezní vrstvu, která se jednoduše aplikuje na hladký
a čistý povrch zbavený mastnoty a prachu. Páska je odolná proti mastnotě, olejům, většině chemikálií
a také odolná vůči oděru. Prodej v metráži.

7914

žlutočerná protiskluzová páska š. 100mm
Protiskluzová páska má na spodní straně silnou adhezní vrstvu, která se jednoduše aplikuje na hladký
a čistý povrch zbavený mastnoty a prachu. Páska je odolná proti mastnotě, olejům, většině chemikálií
a také odolná vůči oděru. Prodej v metráži.
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7915

žlutočerná protiskluzová páska š. 25mm

cena bez DPH

Protiskluzová páska má na spodní straně silnou adhezní vrstvu, která se jednoduše aplikuje na hladký
a čistý povrch zbavený mastnoty a prachu. Páska je odolná proti mastnotě, olejům, většině chemikálií
a také odolná vůči oděru. Prodej v metráži.

8910

sorbent SPILKLEEN Plus SK 2 - 10kg (pytel)
Sypký sorbent je určen k čištění porézních ploch a podlah, kde je nutné vyčistit povrch v hůře
dostupných prohlubních. Hodí se k úklidu ropných výrobků, emulzí, chladících kapalin apod. z vozovek
a komunikací, které po aplikaci zůstávají čisté a suché.
Sorpční kapacita: 11 litrů

8913

sorbent SPILKLEEN Granules SK 1 - 18kg (pytel)
Chemický sorbent obsahuje nehořlavou směs granulí různých velikostí a má schopnost absorbovat
všechny typy kapalin, především agresivní chemické látky. Výhodou je, že není nutné zjišťovat, o jaký
typ kapaliny se jedná, a zásah může proběhnout rychleji bez vzniku větších škod. Sorbent neutralizuje
silné kyseliny. Chemický sypký sorbent je určen pro provozy, ve kterých se vyskytují nebezpečné a
agresivní kapaliny.
Sorpční kapacita: 12 litrů

8914

sorbent ABSODAN Plus - 10 kg (pytel)
Sorbent Absodan má výborné vlastnosti pro úklid nebezpečných kapalin, olejů, tuků, ropných látek i
některých chemikálií z vozovek a komunikací. Betonové a asfaltové plochy zůstanou po aplikaci
sorbentu dokonale suché a bez nebezpečí vzniku kluzkých ploch. Sorbent nelze použít pro likvidaci
úniku kyseliny fluorovodíkové a vysoce koncentrovaných roztoků hydroxidu sodného (nad 50%).
Sorpční kapacita: 13 litrů

8915

sorbent ABSODAN Plus - 20kg (pytel)
Sorbent Absodan má výborné vlastnosti pro úklid nebezpečných kapalin, olejů, tuků, ropných látek i
některých chemikálií z vozovek a komunikací. Betonové a asfaltové plochy zůstanou po aplikaci
sorbentu dokonale suché a bez nebezpečí vzniku kluzkých ploch. Sorbent nelze použít pro likvidaci
úniku kyseliny fluorovodíkové a vysoce koncentrovaných roztoků hydroxidu sodného (nad 50%).
Sorpční kapacita: 26 litrů

8916

sorbent ABSODAN Universal - 20kg (pytel)
Sorbent Absodan má výborné vlastnosti pro úklid nebezpečných kapalin, olejů, tuků, ropných látek i
některých chemikálií z vozovek a komunikací. Betonové a asfaltové plochy zůstanou po aplikaci
sorbentu dokonale suché a bez nebezpečí vzniku kluzkých ploch. Sorbent nelze použít pro likvidaci
úniku kyseliny fluorovodíkové a vysoce koncentrovaných roztoků hydroxidu sodného (nad 50%).
Sorpční kapacita: 25 litrů

8917

sorbent ABSODAN Super Plus - 10kg (pytel)
Sorbent Absodan má výborné vlastnosti pro úklid nebezpečných kapalin, olejů, tuků, ropných látek i
některých chemikálií z vozovek a komunikací. Betonové a asfaltové plochy zůstanou po aplikaci
sorbentu dokonale suché a bez nebezpečí vzniku kluzkých ploch. Sorbent nelze použít pro likvidaci
úniku kyseliny fluorovodíkové a vysoce koncentrovaných roztoků hydroxidu sodného (nad 50%).
Sorpční kapacita: 13 litrů
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8919

sorbent OL-Ex celoroční - 19kg (pytel)

cena bez DPH

Olejový sorbent je vhodné použít tam, kde je potřeba selektivně odstranit uniklé oleje, tuky a ropné
látky z hladiny vody. Sorbent lze také použít k dočištění těžko přístupných míst.
Sorpční kapacita: 17 litrů

8920

rohože lehké 50x40 - úklidové
Tyto textilní sorbenty jsou účinným a jednoduchým prostředkem pro zachycení úkapů na menším
prostoru, např. na pracovním stole nebo odkládací ploše. Dodáváme je v rozměru 50 × 40 cm.
Sorpční kapacita: 20 litrů (50ks v balení)

8922

rohože lehké 50x40 - olejové
Tyto textilní sorbenty jsou účinným a jednoduchým prostředkem pro zachycení úkapů na menším
prostoru, např. na pracovním stole nebo odkládací ploše. Dodáváme je v rozměru 50 × 40 cm.
Sorpční kapacita: 36 litrů (50ks v balení)

8923

olejový had
Olejové hady jsou určeny pro sorpci olejů, tuků, benzínu, nafty, rozpouštědel a jiných kapalin na bázi
ropy. Osvědčují se v nouzových situacích, kdy je potřeba rychle nasát a zastavit šíření velkého
množství uniklých kapalin. Používají se k ohraničení uniklé kapaliny a zabránění dalšímu rozlévání a
šíření znečištění. Jsou vhodné pro dočasné ohraničení kanalizačních vpustí k zabránění vniku
nebezpečných kapalin do kanalizace.
Sorpční kapacita: 7,75 litrů (8 x 120 cm)

Výňatek z obchodních podmínek:
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Dodavatel poskytuje záruku na zboží standardně 24 měsíců ode dne prodeje, není-li stanoveno jinak. Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené prokazatelně odběratelem či špatným používáním
výrobku v rozporu s návodem použití či záručními podmínkami výrobku. Záruku nelze uplatnit na použití zboží vyplívající z jeho podstaty (např. použití hasicího přístroje). Záruka na zboží podléhající
periodické kontrole, jako jsou například hasicí přístroje, je 12 měsíců.
Dodavatel poskytuje zboží v bezvadném stavu (není-li výslovně stanoveno jinak např. u repasovaného zařízení) s návodem v českém jazyce. Ostatní certifikační doklady jsou k dispozici na vyžádání u
dodavatele. Odběratel je povinen se seznámit se všemi vlastnostmi zboží/zařízení před zadáním objednávky. Dodavatel nepřebírá odpovědnost za rozpor ve vlastnostech zařízení, které odběratel očekával.
Platba za objednané zboží je prováděna předem na základě zálohové faktury, která je vystavena v den potvrzení termínu dodání výrobcem. Platbu na fakturu lze provést pouze u společnosti, která již v
minulosti provedla u dodavatele objednávku a veškeré své závazky uhradila v řádném termínu. Na prodejně je možné provést platbu hotově nebo platební kartou. Slevy jsou poskytovány pouze na základě
množstevního odběru.
Skladové zboží, běžný sortiment do 1 týdne od zaslání Potvrzení o přijetí objednávky odběrateli nebo ihned k odběru na prodejně. Zakázková výroba do 3 týdnů od zaslání Potvrzení o přijetí objednávky
odběrateli. Servisní technika a náhradní díly do 6 týdnů od zaslání Potvrzení o přijetí objednávky odběrateli.
Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu prodejní ceny či odstoupení od kupní smlouvy. V případě změny ceny má odběratel právo na odstoupení od kupní smlouvy, pokud s novou cenou nesouhlasí.
Odběratel zadáním objednávky či zadáním zařízení do servisu stvrzuje, že byl seznámen s obchodními podmínkami, popř. všemi vlastnostmi objednaného zboží, s těmito souhlasí a bere je na vědomí.
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