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CENNÍK 2021 

PRÍSLUŠENSTVO PRE VOLEJBAL 
                   Cena € 
číslo tovaru názov tovaru, popis tovaru      m.j. bez DPH/s DPH 
 
650102 stĺpiky multifunčné VKA 80, hliník, elox, prstence (5)     pár 390,- 468,- 
650103 stĺpiky multifunčné VKA 100, hliník, elox, prstence (5)     pár 415,- 498,- 
650105 stĺpiky multifunčné KLASIK 76, oceľové, pozink, prestence (5)    pár 325,- 390,- 
650106 stĺpiky multifunčné Q80, oceľové, pozink, prstence(5     pár 330,- 396,- 
 
620106 puzdrá pre volejbalové stĺpiky, oceľové, pre K 76, vrchnáky    pár   25,-   30,- 
620107 puzdrá pre volejbalové stĺpiky, hliník, pre pr.86, vrchnáky    pár   33,-    39,60 
620108 puzdrá pre volejbalové stĺpiky, nerez, pre Q 80, vrchnáky    pár   30,-   36,- 
620109 puzdrá pre volejbalové stĺpiky, nerez, pre VKA 80, vrchnáky    pár     28,-   33,60 
620110 puzdrá pre volejbalové stĺpiky, hliník, pre VKA 100 / VPA 100, vrchnáky   pár   32,-   38,40 
 
650108 stĺpiky pre pláž.volejbal PVA 80, hliník, elox, prstence (5)    pár 425,- 510,- 
650110 stĺpiky pre pláž.volejbal PVA 100, hliník, elox, prstence (5)    pár 455,- 5546,- 
650109 stĺpiky pre pláž.volejbal PV 89/350, oceľ, pozink, prstence (5), puzdrá, krytky  pár 410,- 492,- 
 
110305 umelé čiary TOPLINE pre volejbal, š=5 cm, biele, s kotvením    sada 370,- 444,- 
110304 umelé čiary SPECIAL pre volejbal, š=4 cm, biele, s kotvením    sada 245,- 294,- 
110306 čiary pre plážový volejbal, červené, PP materiál, š=3 cm    sada   26,-   31,20    
110307 čiary pre plážový volejbal s kotvením, červ./zel./modré, PP, š=5 cm   sada   52,-   62,40 
 
SIETE: 
 volejbalové siete s PAD šnúrou, oká 100 mm: 
350220 biela / čierna,  2 mm PP, 9,5 x 1,0 m      ks   38,-   45,60 
350221 farebná, 2 mm PP, 9,5 x 1,0 m, rekreačná pre školy     ks   23,-   27,60 
350222 zelená, 2 mm PP, 9,5 x 0,5 m, pre školy      ks   20,-   24,- 
 
 volejbalové siete s oceľovým lankom, oká 100 mm: 
350201 biela / čierna, 2 mm PP, oceľové lanko, 9,5x1,0 m,  volejbal / nohejbal   ks   50,-   60,- 
350202 čierna 3 mm PP, oceľové lanko, 9,5x1,0 m, (nohejbal)     ks   64,-   76,80 
 
 volejbalové siete s kevlarovou šnúrou, oká 100 mm: 
350203 čierna, ligová, 3 mm, PP 9,5x1,0 m      ks 106,- 127,20 
350204 čierna, bez výstuhy, 3 mm PP, 9,5x1,0 m      ks 104,- 124,80 
350205 extraligová, čierna, 3 mm PP, 9,5x1,0 m, s 6 ks rýchloupinákmi    ks 117,- 128,40 
350208 profi super, čierna, 4 mm PP, 9,5x1,0 m, s 6 ks rýchloupinákmi    ks 122,- 146,40 
 
 volejbalové siete s kevlarovou šnúrou, PLÁŽOVÉ, oká 100 mm: 
350210 čierna, 3 mm PP, upínanie v 4 bodoch, lemovanie oranž./ modré/ žlté, 8,5x1,0 m  ks   90,- 108,- 
350212 čierna, 3 mm PP, upínanie v 6 bodoch, lemovanie oranž./ modré/ žlté/biele, 8,5x1,0 m  ks 100,- 120,- 
 
 volejbalové siete s kevlarovou šnúrou, PLÁŽOVÉ, oká 100 mm, rýchloupínacie: 
350210 čierna, 3 mm PP, upínanie v 4 bodoch, lemovanie oranž./ modré/ žlté, 8,5x1,0 m  ks   97,- 116,40 
350212 čierna, 3 mm PP, upínanie v 6 bodoch, lemovanie oranž./ modré/ žlté/biele, 8,5x1,0 m  ks 109,- 130,80 
 
350241 ochrana volejbalových stĺpikov, do priemeru 90 mm, dĺžka 200 cm   pár              98,- 117,60 
350230 anténky na volejbalovú sieť do puzdra 10 mm     pár     9,-   10,80 
350231 puzdro na anténky so suchým zipsom      pár   22,-   26,40 
350232 antenky s úchytkou a šnúrkami       pár   11,-   13,20 
350233 úchytka anténky, plast       ks    1,-     1,20 
350234 rýchlonapinák so šnúrou       ks    2,40     2,88 
350235 náhradné kevlarové lanko 12,5 m      ks    6,-     7,20 
350236 náhradné oceľové lanko oplastované,  12,5 m     ks    5,-     6,- 
350240 puzdro na anténky pre plážový volejbal      pár  23,-   27,60 
350242 chránič uväzkov na plážový volejbal, dĺžka 40 cm     ks  10,-   12,- 
350243 chránič uväzkov na plážový volejbal, dĺžka 50 cm     ks  10,50   12,60 
350244 vytyčovacie pásky so suchým zipsom – biele / modré / žlté / oranžové   ks    4,50     5,40 

mailto:karzospol@karzo.sk
http://www.karzo.sk/

