
Cena v Kč/m
3              

vč. DPH 21%            

při odběru do 2m
3

Cena v Kč/m
3              

vč. DPH 21%            

při odběru nad 2m
3

SUBSTRÁTY 

Zahradnický substrát 1 350,00 1 268,80

Substrát pro okrasné dřeviny 1 363,70 1 281,90

Trávníkový substrát zakládací (cena v Kč/t) - prodáván v tunách!!! 992,00 933,00

Trávníkový substrát překrývací 1 419,30 1 334,20

* Kompost s rašelinou 1 043,60 981,00

MULČOVACÍ KŮRY 

Mulčovací kůra A - smrková (0-100 mm) 1 150,00 1 081,00

Mulčovací kůra modřínová jemná 

**

KŮRA NA TOPENÍ

Cena v Kč/m
3              

vč. DPH 15%            

při odběru do 2m
3

Cena v Kč/m
3              

vč. DPH 15%            

při odběru nad 2m
3

Topná kůra smrková (0-100 mm) 1 093,00 1 027,00

Mulčovací kůra modřínová dekorační - balená ve velkoobj. vaku!!!

Vyhrazujeme si právo na změnu cen v návaznosti na změny cen dodavatelů.

objemová hmotnost cca 1 m
3 
=  180 -  540 kg

drcená modřínová mulčovací kůra frakce 5 - 15 mm pro nastýlání reprezentativních okrasných výsadeb, růží atd.                                                             

hnědá drcená loupaná stromová kůra (borka) fr. 0-100 mm; objemová hmotnost cca 1 m
3
 =  250 - 500 kg

tříděná modřínová kůra, hrubá frakce, vhodná pro reprezentativní zahrady, dodáváme pouze balenou ve velkoobj.vacích á 1-2 m3

objemová hmotnost cca 1 m
3
 =  180 - 350 kg

2299,00 bez dalších slev

Mulčovací kůra modřínová

drcená modřínová nebo borová mulčovací kůra frakce 15 - 40 mm pro nastýlání okrasných výsadeb

objemová hmotnost cca 1 m
3
 = 220 - 480 kg

hnědá drcená loupaná smrková kůra fr. 0 - 100 mm pro nastýlání okrasných výsadeb

 startovací  substrát  – překrytí  plochy  po  výsevu  pro  zlepšení  vzcházení  porostu

 překrývací  substrát – překrytí  trávníku  v rámci  regenerace  a  dosevu

objemová hmotnost cca 1 m
3 
 = 700 - 950 kg

kompost  obohacený rašelinou  vhodný pro  přihnojení  zeleninových záhonů a ovocných kultur           

směs upravené zeminy s výživnou složkou a pískem pro terénní úpravy před výsevem trávníku

NEJMENŠÍ ODBĚR VOLNĚ LOŽENÝCH MATERIÁLŮ JE NA PŘÍVĚSNÝ VOZÍK,                                              

PŘI NAKLÁDÁNÍ DO VLASTNÍCH PYTLŮ A NÁDOB BUDE ÚČTOVÁN PŘÍPLATEK 50% Z CENY

1634,00                                               
bez dalších slev a do vyprodání zásob

1634,00                                               
bez dalších slev a do vyprodání zásob

objemová hmotnost cca 1 m
3 
 = 550 - 700  kg 

Název zboží

směs rašelin pro okrasné výsadby, používá se do jamky při výsadbě nebo k přihrnutí s možností využití pro listnaté i jehličnaté stromy a 

keře, objemová hmotnost  cca 1 m
3 
 = 440 - 550 kg

substrát vhodný do skleníků, pařenišť, pro pěstování zeleniny (plodová, košťálová) a jako náplň nádob mobilní zeleně nebo do 

letničkových záhonů, objemová hmotnost cca 1 m
3 
 = 450 - 600 kg                      

kompost je nutné zarýt do půdy, není určen k přímé výsadbě!                        

jedná se o substrát orničního typu, může obsahovat semena plevelů, dopuručená vrstva substrátu je minimálně 8-10 cm

 jemný rašelinový substrát  s pískem pro trávníky zahradního typu vhodný (ve vrstvě 1 cm) jako:

zemina je upravena do drobtovité struktury, přesto je možný výskyt drobných kamenů



Podmínky prodeje maloodběratelům dle odebraného množství volně ložených výrobků:

A.   ODBĚR DO PŘÍVĚSNÝCH VOZÍKŮ ZA OSOBNÍM AUTEM

  PRODEJNÍ DOBA: březen-červen, září:  pátek   12:00-16:00 ostatní měsíce:       pondělí-pátek      6:00-14:30

sobota  7:00 - 12:00

poslední odběr (nakládka) materiálů je půl hodiny před koncem prodejní doby

•       platba je v hotovosti s vystavením stvrzenky jako daňového dokladu nebo platební kartou

•       odběr výrobků běžně skladem dle ceníku je možný bez telefonické objednávky

•       zboží označené  *  - odběr možný po telefonické objednávce u obchodní referentky

•       zboží označené ** - k prodeji pouze při dostatku surovin

•        menší množství výrobků je k dispozici v různých baleních ve firemní prodejně, viz. maloobchodní ceník balených výrobků

B.   ODBĚR NÁKLADNÍM VOZIDLEM  NAD 2 m
3 
(NAPŘ. AVIA, VOLVO, VELKOOBJEMOVÁ SOUPRAVA) 

  PRODEJNÍ DOBA: březen-červen, září: pondělí-pátek    6:00-16:00 ostatní měsíce:       pondělí-pátek      6:00-14:30

           sobota    7:00-12:00

Ceny jsou  uvedeny v Kč včetně DPH : doprava, substráty a mulčovací kůry 21%, topná kůra 15%.

AVIE

kontejnerová SOLO SOUPRAVA SOLO SOUPRAVA

cca 4 - 6 m
3

cca 10-15 m
3

cca 20-30 m
3 

cca 20-30 m
3 

cca 40-60 m
3 

cca 3 t cca 13 t cca 28 t cca 13 t cca 28 t

Množství kůry cca 7-9 m
3

cca 15-18 m
3

cca 25-35 m
3

cca 30-35 m
3

cca 60-70 m
3

Cena Kč/ km 33,90 Kč 44,80 Kč 49,60 Kč 50,80 Kč 53,20

Nakládka + vykládka 96,80 Kč 181,50 Kč 363,- Kč 181,50 Kč 363,- Kč

      vykládka, mýto), řidič je povinen vypsat příslušný doklad. 

•       dopravu si mohou odběratelé zajistit vlastní, vždy vozidlo pro volně ložené materiály, jenž lze naložit nakladačem 

•        po dohodě lze dopravu zajistit dle níže uvedených cenových dispozic, v časovém intervalu do 5  pracovních dnů,  před odjezdem je

    zákazy vjezdu, přednost výrobních mechanismů a ZÁKAZ KOUŘENÍ  v celém areálu firmy!,  při nakládce si počínat opatrně, materiál

•    NEJMENŠÍ ODBĚR JE NA PŘÍVĚSNÝ VOZÍK, KTERÝ JE NAKLÁDÁN RUČNĚ, NEJLÉPE VLASTNÍ LOPATOU,                      

     PŘI NAKLÁDÁNÍ DO VLASTNÍCH PYTLŮ A NÁDOB BUDE ÚČTOVÁN PŘÍPLATEK 50% Z CENY! 

     dopravce hlásí na expedici (kancelář č. 8.)

     (nepoužívat skříňové avie, uzavřené dodávky)

     nutné informovat expedientku o přesném místě vykládky

•    PŘÍSNÝ ZÁKAZ VYSTUPOVÁNÍ Z AUT DĚTEM MLADŠÍM 15 LET !

•       po příjezdu do firmy je nutné se informovat v kanceláři č. 8 u obchodní referentky expedice, která auto  s vozíkem zváží a nasměruje 

•        při pohybu v  areálu firmy je nutné dbát pokynů obchodních referentek a dodržovat předpisy, především  omezenou rychlost, 

•       odběratel si musí zajistit v dohodnuté době převzetí materiálu při vykládce a jeho uhrazení v hotovosti řidiči s daňovým dokladem 

•        dopravní náklady jsou odběrateli účtovány přímo řidičem dle ceníku (ceny  jsou včetně  DPH, počítají se ujeté   kilometry tam i zpět,

•       odběr je možný na základě předběžné telefonické dohody s  obchodní referentkou, která prodej zabezpečuje, při  příjezdu se

•       nakládka probíhá čelním nakladačem (nelze zajistit zcela přesné odměření)

•       naložený materiál je zvážen a dle aktuální objemové hmotnosti přepočítán na objem v m
3 

(trávníkový substrát zakládací je 

     na místo nakládky

     prodáván v tunách)

     neznehodnocovat (šlapáním, rozsypáváním, odhazováním odpadků),   mít oblečenou bezpečnostní reflexní vestu!

VOLVO Velkooobjemové auto

Množství substrátu

A B E X  S u b s t r á t y  a. s.,  č. p.   2 0 3,   7 3 9 2 5   Ž a b e ň

aktuality najdete na  www.substraty.eu, e-shop http://eshop-abex.webnode.cz/

  expedice: tel. 558 445 055, mobil  731 154 331 paní Jiřina Přívětivá,

   fax: 558 445 068, e-mail: privetiva@agrocs.cz 


