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   ost
  Franken Maxit s.r.o.
  Výrobní závod Beroun

Poznámky k dostupnosti zboží

 4   Standardní zboží skladem
   Expedice na dotaz

 Dodací termíny pro volně ložené zboží jsou stanovovány individuálně.
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Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH

Lžíce štukatérská nerez

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49450160 160 mm 385,00 Kč

49450180 180 mm 398,00 Kč

Lať stahovací h

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49471100 1000 mm 380,00 Kč

49471150 1500 mm 571,00 Kč

49471200 2000 mm 758,00 Kč

Lať stahovací trapézová v

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49470100 1000 mm 311,00 Kč

49470150 1500 mm 468,00 Kč

49470200 2000 mm 564,00 Kč

Hladítko ALU hrubá houba

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49463284 200 x 300 mm 497,00 Kč
49463296 náhradní povrch 235x335 mm 222,00 Kč

Hladítko ALU jemná houba

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49463294 200 x 300 mm 324,00 Kč
49463295 náhradní povrch 235x335 mm 95,00 Kč

Hladítko nerezové hladké

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49460280 130 x 350 mm 371,00 Kč

Hladítko nerezové ozubené

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49461288 130 x 350 mm, zub 8 mm 371,00 Kč

49461280 130 x 350 mm, zub 10 mm  371,00 Kč 

49461282 130 x 350 mm, zub 12 mm  371,00 Kč 

49461285 130 x 350 mm, zub 15 mm  371,00 Kč 

Hladítko nerezové švýcarské

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49460460 130 x 480 mm 360,00 Kč

maxit nářadí
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Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH
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Hladítko plastové

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49462283 140 x 280 x 3 mm 155,00 Kč

Hladítko filcové

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49464280 140 x 280 x 3 mm 311,00 Kč
49464281 náhradní povrch 140 x 280 mm 136,00 Kč

Hladítko ALU s tyčí hrubá houba

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49463400 200 x 400 mm 1 757,00 Kč
49463401 náhradní povrch 200x400 mm 309,00 Kč
49463402 náhradní tyč 1,3 m 252,00 Kč

Škrabák ALU

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49470285 90 x 450 mm 547,00 Kč

Škrabák mřížový ozubený

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49471285 90 x 450 mm 448,00 Kč

Špachtle fasádní ALU

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49455600 600 mm 659,00 Kč

Nůžky na plech

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49480001 250 mm 250,00 Kč

Nůžky na PVC profily 

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49481001 240 mm 512,00 Kč
49481002 Náhradní čepel, 5 ks 133,00 Kč
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Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH

Penetrační koště

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49501201 600 mm 543,00 Kč

49501202 násada 1,80 m 173,00 Kč

Pila na polystyren

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49491001 400 mm 547,00 Kč

Hladítko brusné

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49494001 180 x 400 mm 358,00 Kč

Řezačka EPS ProCut

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

590447 pro izolanty do délky 128 cm 25 200,00 Kč
49491012 náhradní drát 128 cm 220,00 Kč
49491011 stojánek 4 630,00 Kč

Řezačka EPS HotKnife 250

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49490001 do 250 mm EPS 11 130,00 Kč

Držák válce Jumbo

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49500101 600 mm 900,00 Kč

Válec odvzdušňovací Jumbo

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49500102 11 / 600 mm 887,00 Kč

Válec nylonový Jumbo

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49502102 600 mm 483,00 Kč
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Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH
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Stěrka gumová

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49458100 600 mm 1 869,00 Kč

49458101 náhradní guma 600 mm 483,00 Kč

49501202 násada 1,80 m 174,00 Kč

Stěrka podlahová pro ozubenou lištu

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49458100 560 mm 1 155,00 Kč

49458101 ozubená lišta R1 126,00 Kč

Hřebíkové boty

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49750100 délka hřebu 33 mm 900,00 Kč

Tyč teleskopická

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49501601 200 cm 149,00 Kč

Držák válečku

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49501401 25 cm / 8 mm 55,00 Kč

49501201 39 cm / 6 mm 39,00 Kč

Váleček

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49502201 10 cm/17/6 mm, Polyamid 12 mm 29,00 Kč

49502211 12 cm/30/6 mm, Polyamid 12 mm 72,00 Kč

49502221 12 cm/30/6 mm, Nylon 12 mm 72,00 Kč

49502401 25 cm/54/8 mm, Polyamid 12 mm 155,00 Kč

49502411 25 cm/68/8 mm, Polyamid 21 mm 360,00 Kč

49502421 25 cm/68/8 mm, Nylon 13 mm 169,00 Kč

Mřížka stírací

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49501501 26 x 30 cm 75,00 Kč
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Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH

maxit montérková souprava

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

vel. 48-62 Kalhoty s laclem a bunda 1 100,00 Kč

maxit reflexní bunda

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

vel. XS-3XL 990,00 Kč

Rokamat Chameleon

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

590121 komplet sada v kufru 37 000,00 Kč

CQ fólie, UVX 21 dní

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

49499101 55 cm / 14 m 86,00 Kč
49499102 140 cm / 14 m 134,00 Kč
49499103 210 cm / 14 m 178,00 Kč

Páska papírová, bez UV

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

4050501 48 mm / 50 m 88,00 Kč

Páska PVC, UV 28 dní

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

4050501 50 mm / 33 m 107,00 Kč

Páska stavební oranžová, bez UV

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

4050501 50 mm / 50 m 191,00 Kč

Páska stavební modrá, UV 21 dní

Č. Art. Cena za kus 
bez DPH

4050501 50 mm / 25 m 175,00 Kč
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Uvedené ceny jsou bez dopravy a DPH
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