profesionalita ***

odbornosť ***

serióznosť ***

skúsenosti ***

PRED. OBJEDNÁVKA: VYBRANÉ PROFESIONÁLNE RYBÁRSKE NÁRADIE - 2015

organizácia/osoba: ..................................................................................................
so sídlom: ................................................................................................................
zastúpená: ...............................................................................................................
IČO : ............................................................. DIČ : .................................................
banka: ........................................................... č. účtu : .............................................
si týmto predbežne objednáva od Slovenskej rybárskej agentúry tento tovar v uvedenom množstve:

Druh (popis)
Všetky veľkosti a typy vatiek (napr. vatka komplet 11
m)
Šnúra (opletanie, opravy sietí a keserov)1,8 - 2- 4mm

Vrhačka na skúšobné odlovy násad

Keser kaprový nerezový

Keser kaprový pozinkovaný komplet s výpletom
Keser plôdikový nerezový polooblúk komplet s
výpletom
Keser plôdikový pozinkovaný polooblúk komplet s
výpletom

množstvo (ks)

jednotková cena € (Sk)

Druh (popis)
Čereň komplet – kríž +sieťka+lamin.teleskop. tyč 1x12,5x2,5m
Výplet kaprový ručne sieťovaný

Výplet kaprový ručne sieťovaný

Výplet kaprový strojový

Výplety násadový

Výplet plôdikový

Oblúky nerezové rôzne typy

Oblúky pozinkované rôzne typy

Poloblúky nerezové rôzne typy

Poloblúky pozinkované rôzne typy
Väzenec ø kruhov 50 cm, 1,2 m (aj pre športový
rybolov)
Násada na keser (50 – 180 cm)
Kaďa laminátová orig. na výlovy l, masívna zosilnená
výstužou
Vanička rybárska zosilnená 60 l (môže slúžiť ako
odmerka dodaných násad)
Oblek rybársky nepremokavý 2 dielny s kapucňou
Rukavice rybárske PVC 65 cm dlhé (spojené
s rukávnikom)

množstvo (ks)

jednotková cena € (Sk)

Druh (popis)

množstvo (ks)

jednotková cena € (Sk)

Rukavice rybárske PVC 35 cm dlhé zateplené zdrsnený
úchop
Vysúšač obuvi 220 V, 9W
Čižmy vysoké rybárske zateplené, protišmyková
úprava podošvy , zosilnená topánka a sára
Čižmy nohavicové vysoké zateplené, zosilnená
topánka a sára, čierne, rybárske profesionálne
(skafander)
Čižmy nohavicové vysoké čiastočne zosilnené, zelené
(skafander)
mušľa vážna hliníková ohýbaná , na cca 100 kg rýb,
masívna - hmotnosť mušle cca 17 kg
laminátová
Ciachovaný profesionálny rybársky závesný mincier
nerovnoramenný 2 polohový , váživosť do 40 a do
150 kg
OXYMETER -terénny merač kyslíka vrátane elektródy
(2m), náhradnej membrány a elektrolytu
koženné ochranné púzdro na OXYMETER
Benzínový lovný agregát, vrátane príslušenstva
Bedňa prepravná hliníková rôzne typy
Rukáv vysadzovací k bedni orig. 2, 4 , 6 m

Vyberte si z našej ponuky - upresnite množstvo - a my Vám sortiment naceníme.
Dodávamé aj ďalšie špeciálne rybárske náradie aj atypy. Viac informácií telefonicky.
Pri ucelených objednávkach individuálne ceny.
KONTAKT:
Slovenská rybárska agentúra, Tajovského 261, 038 43 Kláštor pod Znievom

(podpis, pečiatka)
Telefón: 0949 745 129, 0907 854 948
e-mail: sryba@sryba.sk ; sryba1@sryba.sk
web: www.sryba.sk

IČO: 44338210
DIČ: 1035482636
IČ DPH: SK1035482636

Bankové spojenie:
ČSOB Martin
č.ú.:4006738186/7500

