
Kované hřebíky - doprodej skladových zásob
  - strojně kované hřebíky  čtvercového průřezu zužující se ke špičce

 - standardně dodávané s tanátovaným povrchem (v případě zájmu je možné hřebíky např. zinkovat,patinovat, voskovat a pod.)

délka 30mm                      ( uvedené ceny jsou bez DPH )

kg skladem cca ks skladem
typ průměr hlavy cca kg/1000ks cca ks/1kg

při odběru 1kg sleva 10%  při odběru 4kg sleva 20%  při odběru 12kg sleva 30%  při odběru 20kg

cca Kč/1ks Kč/1kg cca Kč/1ks Kč/1kg cca Kč/1ks Kč/1kg cca Kč/1ks Kč/1kg

XS 0ks

S 0ks

M

L  - 0ks

XL  - 0ks

XXL 0ks

čtyřhran pod 
hlavou

 rozměr na koso 
(pro díru)

Kč/1ks        
(kusový odběr)



                    XS 35                           M 35

délka 35mm                      ( uvedené ceny jsou bez DPH )

kg skladem cca ks skladem
typ průměr hlavy cca kg/1000ks cca ks/1kg

při odběru 1kg sleva 10%  při odběru 4kg sleva 20%  při odběru 12kg sleva 30%  při odběru 20kg

cca Kč/1ks Kč/1kg cca Kč/1ks Kč/1kg cca Kč/1ks Kč/1kg cca Kč/1ks Kč/1kg

XS

S  - 0ks

M

L  - 0ks

XL  - 0ks

XXL  - 0ks

čtyřhran pod 
hlavou

 rozměr na koso 
(pro díru)

Kč/1ks        
(kusový odběr)



         XS 40          S 40              M 40              L 40                     XXL 40

délka 40mm                      ( uvedené ceny jsou bez DPH )

kg skladem cca ks skladem
typ průměr hlavy cca kg/1000ks cca ks/1kg

při odběru 1kg sleva 10%  při odběru 4kg sleva 20%  při odběru 12kg sleva 30%  při odběru 20kg

cca Kč/1ks Kč/1kg cca Kč/1ks Kč/1kg cca Kč/1ks Kč/1kg cca Kč/1ks Kč/1kg

XS 0ks

S 0ks

M 0ks

L 0ks

XL  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0ks

XXL 0ks

čtyřhran pod 
hlavou

 rozměr na koso 
(pro díru)

Kč/1ks        
(kusový odběr)



        S 60                      M 60                            L 60                     XXL 60

délka 60mm                      ( uvedené ceny jsou bez DPH )

kg skladem cca ks skladem
typ průměr hlavy cca kg/1000ks cca ks/1kg

při odběru 1kg sleva 10%  při odběru 4kg sleva 20%  při odběru 12kg sleva 30%  při odběru 20kg

cca Kč/1ks Kč/1kg cca Kč/1ks Kč/1kg cca Kč/1ks Kč/1kg cca Kč/1ks Kč/1kg

XS 0ks

S

M

L 0ks

čtyřhran pod 
hlavou

 rozměr na koso 
(pro díru)

Kč/1ks        
(kusový odběr)



                   S 70                          M 70                       L 70                   XL 70                         XXL 70

délka 70mm                      ( uvedené ceny jsou bez DPH )

kg skladem cca ks skladem
typ průměr hlavy cca kg/1000ks cca ks/1kg

při odběru 1kg sleva 10%  při odběru 4kg sleva 20%  při odběru 12kg sleva 30%  při odběru 20kg

cca Kč/1ks Kč/1kg cca Kč/1ks Kč/1kg cca Kč/1ks Kč/1kg cca Kč/1ks Kč/1kg

XS  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

S 0ks

M

L

XL

XXL

čtyřhran pod 
hlavou

 rozměr na koso 
(pro díru)

Kč/1ks        
(kusový odběr)



                     S 80                    M 80                L 80                  XL 80                 XXL 80

délka 80mm                      ( uvedené ceny jsou bez DPH )

kg skladem cca ks skladem
typ průměr hlavy cca kg/1000ks cca ks/1kg

při odběru 1kg sleva 10%  při odběru 4kg sleva 20%  při odběru 12kg sleva 30%  při odběru 20kg

cca Kč/1ks Kč/1kg cca Kč/1ks Kč/1kg cca Kč/1ks Kč/1kg cca Kč/1ks Kč/1kg

XS

S 0ks

M

XL

XXL

čtyřhran pod 
hlavou

 rozměr na koso 
(pro díru)

Kč/1ks        
(kusový odběr)


	přehled v Kč bez DPH

