
SPECIALISTA NA SUCHOU VÝSTAVBU

Konečný spot řebitel

Ceník 2012 PRACOVNÍ RUKAVICE

Datum: 9.7.2012
Prodejce :

Způsob dodání: Odběr ze skladu
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

č. zboží ozna čení zboží m.j.

1. Rukavice kombinované

VozA10002 Rukavice TOD velikost 10 1 ks 26,00
dlaň ze žluté hovězí štípenky, hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny

Ceník Kč/ ks bez DPH
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Otevírací doba: Po - Pá  7:00 - 15:30 hodin

VozA10042 Rukavice ELTON velikost 10,5 1 ks 36,00
dlaň z šedé hovězí štípenky, hřbet ze žluté bavlněné tkaniny, 
vyztužená manžeta

VozA10043 Rukavice TOP UP velikost 11 1 ks 47,00
kvalitní šedá hovězí štípenka,hřbet z červené bavlny, vyztužená 
manžeta

Voz A9082 Rukavice BREMEN velikost 10,5 1 ks 81,00
bílá hovězí lícovka, hřbet ze zelené bavlny, zelená vyztužená 
manžeta



č. zboží ozna čení zboží m.j. Ceník Kč/ ks bez DPH

2. Rukavice celokožené

VozA107910 Rukavice PETE celokožená velikost 10 1 ks 38,00
žlutá štípená vepřovice, bez podšívky, pružinka v zápěstí, vel. 10

VozA1078 Rukavice HILTON celokožená vel. 10 1 ks 59,00
dlaň a prsty z lícové vepřovice, hřbet ze štípené vepřovice, bez 
podšívky

VozA109911 Rukavice INDY celokožená velikost 11 1 ks 152,00
kvalitní hovězí lícovka, pružinka v zápěstí, vel. 11

VozA107310 Rukavice HOBBY velikost 10 1 ks 80,00
dlaň z kvalitní kozinky, bavlněný hřbet, zapínání na suchý zip, 
kryté konečky prstů a ukazováček, barevně odlišené velikosti



č. zboží ozna čení zboží m.j. Ceník Kč/ ks bez DPH

3. Rukavice pletené bezešvé má čené

VozA10058 Rukavice NITRAX pogumované velikost 9 1 ks 32,00
různobarevný úplet ze 100% polyamidu máčený v kvalitním 
šedém nitrilu

VozA800710 Rukavice PETRAX pogumované velikost 10 1 ks 43,00
jemný kvalitní nylonový úplet 15 G, paropropustná vrstva 
latexové pěny na dlani a prstech

VozA1006210 Rukavice DICK KNUCKLE celogumové vel. 10 1 ks 30,00
T/C úplet máčený v latexu,protiskluzová úprava, máčení i p řes 
klouby ,s etiketou

VozA9096 Rukavice DICK MAX pogumované vel. 10 1 ks 36,00
polyesterový úplet máčený v latexu, protiskluzová úprava, vazba 
1010

VozA9094 Rukavice DAVIS zimní pogumované vel. 10 1 ks 73,00
kvalitní akrylový úplet máčený v silné vrstvě latexu, protiskluzová 
ochrana, zimní, vel. 10

VozA10063 Rukavice RANDY silně pogumované vel.10,5 1 ks 30,00
silný TC úplet napuštěný silnou vrstvou latexu na dlani a prstech, 
vel. 10,5

4. Platební podmínky
Platba v hotovosti 


