ROZVOZ KRMIV firmy ZOOFLOR značek
VKS Pohledští Dvořáci
K9

Sehnoutek v.o.s

Dibaq

Pedigree Friskies Forticat BRIT
BONO
Biofaktory Eminent

Fitmin

JUKO
Visán
a další…

Níže uvedené ceny se mohou měnit v závislosti na vstupních cenách obilovin/DPH
Krmivo/krmná směs

Balení/Cena
v Kč

Krmná směs pro nosnice - sypká
Krmná směs pro nosnice - granule
Krmná směs pro králíky s antikokcidikem.
Krmná směs pro kuřata - K1 - sypká
Krmná směs pro kuřata - K2 - drť
Krmná směs pro kachny/husy - VKCH1 - sypká
Krmná směs pro kachny/husy- VKCH2 - granule
Krmná směs pro krůty (KR1,KR2, KR3) – granule/drť/sypká
Krmná směs pro brojlery (BR1,BR2,BR3) – granule/drť/sypká
Krmná směs pro kojicí matky
Krmná směs pro ovce a kozy - granule
Krmná směs pro koně

50kg/592,50kg/571,50kg/596,50kg/567,50kg/od 611,50kg/od 585,50kg/508,-

Balení/Cena Balení/Cena
v Kč
v Kč
25kg/274,10kg/125,25kg/279,10kg/130,25kg/249,10kg/120,25kg/307,10kg/139,25kg/301,10kg/133,25kg/313,10kg/139,25kg/299,10kg/133,25kg/od 321,- 10kg/od139,25kg/od 307,- 10kg/od135,25kg/269,10kg/120,25kg/260,25kg/255,5kg/140,- a
8kg/155,3kg/85,5kg/175,2kg/78,-

20kg/385,- a
10kg/198,Granule pro psy - velká/střední/malá plemena
20kg/640,Granule pro kočky – drubeží/rybí/hovězí
1kg/60,Nutrimix - nosnice/králíci/prasata/ovce a kozy – sypká forma
1l/98,Acidomid/Optimin pro drůbež/ králíky –– tekutá forma
1200g/34,800g/26,Konzervy pro psy - drůbeží/hovězí
1ks/30,10ks/255,Salámy pro psy – drůbeží/hovězí/játra 1000g
415g/13,Konzervy pro kočky – drůbeží/hovězí/rybí
5kg/105,5kg/100,Těstoviny – světlé/celozrnné
10kg/108,10kg/120,Liz solný/minerální
25kg/655,1kg/35.Krmivo pro andulky a malé papoušky
25kg/650,1kg/36,Krmivo pro střední papoušky
25kg/525,1kg/32,Krmivo pro hlodavce/morčata/zakrslé králíčky
Zboží v šedých kolonkách je na objednávku – prosíme zavolat týden předem
Zboží v bílých kolonkách není třeba objednávat . je standardně na voze

DÁLE MÁME V NABÍDCE I KRMIVA A KRMNÉ SMĚSI PRO PRASATA,
SKOT, PŠTROSY, SPÁRKATOU LESNÍ ZVĚŘ, BAŽANTY, RYBY atd.

+VYKUPUJEME KRÁLÍČÍ KOŽKY +

0,5kg/19,0,5kg/20,0,5kg/18,-

Šetříme přírodu =Vraťte nám použitý papírový nebo plastový
obal a my Vám vrátíme 3,-Kč za 1 pytel/obal ve zboží nazpět

V roce 2013 k Vám přijedeme v následujících termínech:

4.1.

1.2.

1.3.

5.4.

3.5.

7.6.

Bříza (před prodejnou smíšeného zboží)
Rosnice (u autobusové zastávky)
Všestary (u obecního úřadu)
Světí (u prodejny Hruška)
Rozběřice (na návsi u Křížku)
Neděliště ( u autobusové zastávky)
Sendražice (před obecním úřadem)
Hoříněves (u Hospody U Šafrů)
Benátky (u obecního úřadu)
Hněvčeves (u prodejny smíšeného zboží)
Horní Černůtky ( u autobusové zastávky)
Klenice (u autobusové zastávky)
Mžany ( před obecním úřadem)
Stračovská Lhota (na návsi u křížku)
Stračov (na návsi před obecním úřadem)
Suchá (na návsi u autobusové zastávky)
Lodín (na návsi před Hospodou u Karla IV.)
Janatov (na návsi)
Petrovice II. (u prodejny Hruška)
Mystěves (na návsi u prodejny Hruška)
Šaplava (před prodejnou smíšeného zboží)
Ohníšťany (u autobusové zastávky)
Tereziny Dary (na návsi u Zvoničky)
Lískovice ( u obecního úřadu)
Dobrá Voda (u pošty)
Třebnouševes (na návsi u nádrže)
Jeřice (u školy)
Třebovětice (u prodejny COOP)
Cerekvice (u obecního úřadu)

8:30
8:45
8:50
9:00
9:15
9:30
9:45
9:55
10:00
10:15
10:30
10:40
10:50
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:20
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:20
14:30

Další informace o našich produktech a možnostech
individuálního závozu Vám rádi podáme:

Telefon: 602 11 23 42
zooflor-krmiva@seznam.cz

www.zooflor-krmiva.cz

