
KARZOSPOL  s.r.o.,  Radlinského 1559/25,  921 01  P i e š ť a n y 

IČO: 34153136         DIČ: 2020168447        IČ pre DPH: SK2020168447       

kontakty:   mobil: 0905 619 678,    e-mail: karzospol@karzo.sk,      www.karzo.sk 

Cenník platný od 1.3.2017  (Uvedené ceny sú ceny bez DPH) 
 

 
Cenník  tovaru pre ostatné športy 

 
 

            cena 
číslo tovaru tovar / výrobok      počet  bez DPH 
 
FLOORBAL: 
670035  bránka na floorbal, 1,60x1,15x0,40x0,65,  kovová, pozink  1 ks  140,- 
670036  bránka na floorbal, 0,90x0,60x0,20x0,30,  kovová, pozink  1 ks    65,- 
350115  sieť na floorbalovú bránku, 2 mm PP, čierna, 45 mm oká 1 ks    19,-  
350116  sieť na floorbalovú bránku, 3 mm PP, čierna, 45 mm oká 1 ks     24,- 
350117  záclonka na bránku floorbal, 2 mm PP   1 ks      9,- 
670036  bránka na floorbal, 1,60x1,15x0,40x0,65, hliník, komaxit 1 ks   248,-  
670037  bránka na floorbal, oceľ, 1,60x1,15x0,40x0,65, certifikát IFF 1 ks   136,-  
670038   bránka na floorbal, oceľ, 0,90x0,60x0,20x0,30   1 ks    56,- 
350118  sieť na floorbalovú bránku, 2 mm PP,  0,90x0,60x0,20x0,30 1 ks    10,- 
 
BEDMINTON: 
650110  stĺpiky pre bedminton, ocelové, pozink / náter, bez záťaže 1 pár  148,- 
650111  záťaž pre stĺpiky na bedminton, 22,5 kg, pozink / náter  1 ks    66,- 
650112  držiak na bedm. stĺpiky pre manipuláciu, pozink / náter  1 ks    32,- 
650113  tyčky pre bedminton (v=155 cm), hliníkové   1 ks     18,- 
350250  sieť  PROFI EXTRA, 6,02 x 0,76, PA, 1,2 mm/18 mm  1 ks    42,- 
350251  sieť  PROFI 6,02 x 0,76, PA, 0,5 mm/18 mm   1 ks    38,- 
350252  sieť  rekreačná 6 x 0,75, materiál: PE    1 ks    16,- 
 
      bedmintonové súpravy do exteriéru: 
350251  bedmintonová súprava KOMFORT, čiary, sieť, stĺpiky  1 set    71,- 
305253  bedmintonová súprava EXTRA PROFI    1 set    75,- 
350254  bedmintonová súprava PROFI, sieť Profi, stĺpiky  1 set    60,-  
350255  bedmintonová súprava rekreačná, sieť: zelená, stĺpiky  1 set    42,- 
 
Poznámka:   základné rozmery ihriska pre bedminton: 
– celkový rozmer pre štvorhru   ….. 6,10 x 13,40 m 

– rozmer pre dvojhru  …................  5,10 x 11,88 m 
 
 
POMOCNÉ SIETE: 
690130 siete na prenášanie lôpt, 2 mm, PP, oká 100 mm, farebné: pre počet – 1   ks  1,30 
690131 siete na prenášanie lôpt, 2 mm, PP, oká 100 mm, farebné: pre počet – 3   ks  2,40 
690132 siete na prenášanie lôpt, 2 mm, PP, oká 100 mm, farebné: pre počet – 7   ks  3,50 
690133 siete na prenášanie lôpt, 2 mm, PP, oká 100 mm, farebné: pre počet – 10   ks  4,50 
690134 siete na prenášanie lôpt, 2 mm, PP, oká 100 mm, farebné: pre počet – 15   ks  5,00 
690135 siete na prenášanie lôpt, 2 mm, PP, oká 100 mm, farebné: pre počet – 25   ks  6,80 
690136 siete na prenášanie lôpt, 3 mm, PP, oká 100 mm, farebné, priemer 75 cm   ks  7,50 
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