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Platný od 1.4.2008 do vydání nového.  
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pobočka Brno
Vodní 547 » 664 62 Hrušovany u Brna » tel: 547 214 690 
» fax: 547 214 691 » e-mail: brno@eko-kominy.cz

Pobočka Plzeň
Pivovarská 1097 » 337 01 Rokycany » tel: 377 331 663 
» fax: 377 331 663 » e-mail: plzen@eko-kominy.cz

Pobočka Mělník
Nádražní 81 » 277 01 Dolní Beřkovice » tel: 315 621 810 
» fax: 315 621 810 » e-mail: melnik@eko-kominy.cz

info linka: +420 841 566 469
e-mail: info@eko-kominy.cz
http:// www.eko-kominy.cz
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Ceník 
zobrazení kód označení popis počet kusů 

na paletě 
(60x80cm)

váha

(kg/ks)

rozměr

(cm)

CENA

11  I pařez do krbů I 128 1,0 14-17,5 67 Kč

12  II pařez do krbů II 96 2,0 18-21 80 Kč

13  III pařez do krbů III 72 2,6 21,5 -25 92 Kč

21  I velký špalek na oheň I 120 1,0 11,5 -14 71 Kč

22  II velký špalek na oheň II 72 1,6 13,5 -18 88 Kč

23  III velký špalek na oheň III 54 2,2 18,5 -20 104 Kč

31  I gril špalek I 64 2,5 21 -24,5 142 Kč

32  II gril špalek II 48 3,0 25 -30 159 Kč

 je speciálně prořezaný 
špalek suchého dřeva s podpa-
lovačem, který vám umožní i za 
nepříznivých podmínek užít si krás 
živého ohně, a to v létě, v zimě, 
na zahradě, chatě či pikniku, 
třeba i včetně opékání.

 je masivní špalek olšové-
ho dřeva s výbornou konstrukcí přiro-
zeného tahu, který vynikne v dobře 
postaveném krbu, nebo krbových 
kamnech. Je dodáván včetně ekolo-
gického podpalovače a usnadní méně 
zkušeným jeho naložení a roztopení, 
nebo zajistí přirozený oheň na určitou 
dobu, který budete chtít u krbu 
strávit s přáteli, nebo si opéct něco 
dobrého na rožni.

 je speciálně upra-
vený špalek s dřevěným uhlím 
a ekologickým podpalovačem, 
který využívá k roztopení přiro-
zený tah. Jde vlastně o dřevěný 
gril na jedno použití, který vyu-
žijete třeba na výletě, dovolené, 
či dokonce na barbecue párty. 
Při využití jednorázových gri-
lovacích tácků vás  
zbaví nepříjemného čistění.
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