
platnost ceníku od 1.3.2016

Normal

 Název MJ Cena bez DPH Cena včetně DPH

BOCHEMIT

bochemit Forte 1 kg ks 256,00 309,76 Kč                        

bochemit Forte 5 kg ks 1198,00 1 449,58 Kč                     

bochemit Optimal   1 kg  -  čirá ks 175,00 211,75 Kč                        

bochemit Optimal   1 kg  -  zelená, hnědá ks 195,00 235,95 Kč                        

bochemit Optimal   5 kg  -  čirá ks 870,00 1 052,70 Kč                     

bochemit Optimal   5 kg  -  zelená, hnědá ks 950,00 1 149,50 Kč                     

bochemit Plus 1 kg ks 258,00 312,18 Kč                        

bochemit Plus 5 kg ks 1245,00 1 506,45 Kč                     

bochemit QB   5 kg  -  čirá ks 858,00 1 038,18 Kč                     

bochemit QB   5 kg  -  žlutá ks 898,00 1 086,58 Kč                     

bochemit QB   5 kg  -  zelená, hnědá ks 943,00 1 141,03 Kč                     

bochemit QB 15 kg  -  zelená ks 2555,00 3 091,55 Kč                     

bochemit QB Hobby 1 kg  -  čirá ks 90,00 108,90 Kč                        

bochemit QB Hobby 1 kg  -  zelená, hnědá ks 101,00 122,21 Kč                        

savo proti plísním 500 ml - rozprašovač ks 62,00 75,02 Kč                          

savo proti plísním 500 ml - náhradní náplň ks 45,50 55,06 Kč                          

 Název MJ Cena bez DPH Cena včetně DPH

LIGNOFIX

Lignofix E-Profi 0,5kg  - čirá ks 122,00 147,62 Kč                        

Lignofix E-Profi    1kg  - čirá ks 218,00 263,78 Kč                        

Lignofix E-Profi    1kg  - hnědá ks 219,00 264,99 Kč                        

Lignofix E-Profi    5kg  - hnědá ks 904,00 1 093,84 Kč                     

Lignofix E-Profi    1kg  - zelená ks 223,00 269,83 Kč                        

Lignofix E-Profi    5kg  - zelená ks 923,00 1 116,83 Kč                     

Lignofix I-Profi 0,5kg aplikační spray ks 93,00 112,53 Kč                        

Lignofix I-Profi 0,5kg koncentrát  -  čirá ks 166,00 200,86 Kč                        

Lignofix I-Profi   1kg koncentrát  -  čirá ks 316,00 382,36 Kč                        

Lignofix I-Profi   5kg koncentrát  -  čirá ks 1538,00 1 860,98 Kč                     

Lignofix I-Profi 10kg koncentrát  -  čirá ks 2954,00 3 574,34 Kč                     

Lignofix I-Profi   1kg koncentrát  -  zelená ks 332,00 401,72 Kč                        

Lignofix Stabil    1kg  - čirá ks 255,00 308,55 Kč                        

Lignofix TOP 0,5kg ks 995,00 1 203,95 Kč                     

Lignofix TOP    1kg ks 1983,00 2 399,43 Kč                     

Lignofix TOP-Profi  0,5kg ks 274,00 331,54 Kč                        

Lignofix TOP-Profi     1kg ks 499,00 603,79 Kč                        

Lignofix TOP-Profi     5kg ks 2444,00 2 957,24 Kč                     

Změna cen vyhrazena!!! Variant vm s.r.o.
Voštice 896

tel.: 724 064 159 566 01 Vysoké Mýto

Moderní přípravek na nové dřevo s preventivním účinkem proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám, dřevozbarvujícím houbám a plísním. Přípravek je 

odolný proti vymývání.

Přípravek má preventivní účinek na dřevo před dřevokazným hmyzem, dřevokaznými houbami (včetně dřevomorky domácí), dřevozbarvujícími houbami (modrání 

dřeva) a plísněmi a zároveň likviduje dřevokazný hmyz (červotoč, tesařík) včetně všech jeho vývojových stádií (larvy, vajíčka). Vzhledem ke své koncentraci je 

vhodný pro kutily pro ošetření menších ploch.

Lignofix TOP je přípravek pro preventivní ochranu dřeva proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám (včetně dřevomorky domácí), dřevozbarvujícím 

houbám (modrání dřeva) a plísním včetně likvidace hmyzu  (červotoč, tesařík).Přípravek likviduje dřevokazný hmyz včetně všech jeho vývojových stádií (larvy, 

vajíčka).

info@variant-vm.cz www.variant-vm.cz

Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo, vhodný pro ošetření stavebního dřeva napadeného dřevokazným hmyzem s 

následnou preventivní ochranou proti opětovnému

Koncentrovaný fungicidní a insekticidní vodou ředitelný přípravek pro dlouhodobou ochranu dřeva v interiéru i exteriéru, určený kutilům a drobným řemeslníkům.

Ceník chemie na ochranu dřeva

Nevymyvatelná ochrana veškerého stavebního dřeva. Moderní přípravek nové generace vhodný pro profesionály i kutily.

Širokospektrální koncentrovaný fungicidní a insekticidní vodou ředitelný přípravek určený pro dlouhodobou preventivní ochranu, se zvýšenou odolností proti 

vymývání ze dřeva.

Jednička na trhu v odstraňování plísní, řas a kvasinek. SAVO Proti plísním jednoduše, velmi účinně a s okamžitým viditelným efektem odstraňuje veškeré plísně v 

domácnosti. Navíc má Savo Proti plísním dezinfekční účinek.Jednička na trhu v odstraňování plísní, řas a kvasinek.

Přípravek určený k preventivní povrchové ochraně dřeva v interiérech a exteriérech proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. Má 

prodlouženou dobou preventivní ochrany proti dřevokaznému hmyzu (červotoč, tesařík).

Lignofix I-Profi koncentrát je určen pro likvidaci dřevokazného hmyzu včetně dlouhodobé preventivní ochrany.


