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Vážení zákazníci, 

 
dovolujeme si Vás upozornit na doprodej skladových zásob podlahových samolepících, 

vrtaných a PFE Light profilů. Akce trvá do 25. února 2018 a týká se pouze zboží 
uvedeného v tomto letáku. 

 

 

 V rámci výprodeje nabízíme profily v následujících odstínech a provedeních: 

 

Přechodové profily vrtané 

Objednací číslo Skladem Název Odstín 
Cena 
bez 

DPH/1ks 

89-10510902 6 profil přechodový s otv., 90x3cm 
ocel matná drásaná, PF 

451 
30Kč 

89-10512702 9 profil přechodový s otv., 270x3cm 
ocel matná drásaná, PF 

451 
70Kč 

89-10542702 11 profil přechodový s otv., 270x4cm 
ocel matná drásaná, PF 

454 
80Kč 
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Přechodové profily samolepící s dekorem dřeva - fólie 

Objednací číslo Skladem Název Odstín 
Cena 
bez 

DPH/1ks 

89-11622790 1 profil přechodový samol. 270x4cm třešeň světlá 80Kč 

 

 

Srovnávací profily samolepící s dekorem dřeva - fólie 

Objednací číslo Skladem Název Odstín 
Cena 
bez 

DPH/1ks 

89-13410922 13 profil srovnávací samol. 90x4,5x1,4cm buk světlý 30Kč 

89-13410950 15 profil srovnávací samol. 90x4,5x1,4cm jasan 30Kč 

89-13410980 23 profil srovnávací samol. 90x4,5x1,4cm merbau 30Kč 

89-13410984 12 profil srovnávací samol. 90x4,5x1,4cm mahagon 30Kč 

89-13410990 11 profil srovnávací samol. 90x4,5x1,4cm třešeň světlá 30Kč 

89-13412722 15 profil srovnávací samol. 270x4,5x1,4cm buk světlý 70Kč 

89-13412750 13 profil srovnávací samol. 270x4,5x1,4cm jasan 70Kč 

89-13412780 21 profil srovnávací samol. 270x4,5x1,4cm merbau 70Kč 

89-13412784 17 profil srovnávací samol. 270x4,5x1,4cm mahagon 70Kč 

89-13412790 16 profil srovnávací samol. 270x4,5x1,4cm třešeň světlá 70Kč 

89-13440922 16 profil srovnávací samol. 90x3,9x0,8cm buk světlý 30Kč 

89-13440950 15 profil srovnávací samol. 90x3,9x0,8cm jasan 30Kč 

89-13440980 13 profil srovnávací samol. 90x3,9x0,8cm merbau 30Kč 

89-13440984 7 profil srovnávací samol. 90x3,9x0,8cm mahagon 30Kč 

89-13440990 6 profil srovnávací samol. 90x3,9x0,8cm třešeň světlá 30Kč 

89-13442722 16 profil srovnávací samol. 270x3,9x0,8cm buk světlý 70Kč 

89-13442750 18 profil srovnávací samol. 270x3,9x0,8cm jasan 70Kč 

89-13442780 17 profil srovnávací samol. 270x3,9x0,8cm merbau 70Kč 

89-13442784 13 profil srovnávací samol. 270x3,9x0,8cm mahagon 70Kč 

89-13442790 23 profil srovnávací samol. 270x3,9x0,8cm třešeň světlá 70Kč 

 

 

Profily srovnávací samolepící s dekorem dřeva - dýha 

Objednací číslo Skladem Název Odstín 
Cena 
bez 

DPH/1ks 

89-134127210-K 2 profil srovnávací samol. 270x4,5x1,4cm korek  50Kč 

89-134127240-R 1 profil srovnávací samol. 270x4,5x1,4cm javor, reálné dřevo  50Kč 

89-134127280-R 5 profil srovnávací samol. 270x4,5x1,4cm merbau, reálné dřevo  50Kč 

89-134427210-K 8 profil srovnávací samol. 270x3,9x0,8cm korek  50Kč 
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89-134427240-R 5 profil srovnávací samol. 270x3,9x0,8cm javor, reálné dřevo  50Kč 

89-134427280-R 3 profil srovnávací samol. 270x3,9x0,8cm merbau, reálné dřevo  50Kč 

 

 

Profily přechodové s dekorem dřeva - fólie 

Objednací číslo Skladem Název Odstín 
Cena 
bez 

DPH/1ks 

89-15350980 2 profil schodový samol. 90x2,45x2cm merbau 30Kč 

 

 

Profily přechodové PFE-LIGHT s lamelovou hmoždinkou 

Objednací číslo Skladem Název Odstín 
Cena 
bez 

DPH/1ks 

89-60600910 5 
profil přechodový PFE-LIGHT 90x3,2 

cm 
borovice 30Kč 

89-60600922 11 
profil přechodový PFE-LIGHT 90x3,2 

cm 
buk světlý 30Kč 

89-60600950 8 
profil přechodový PFE-LIGHT 90x3,2 

cm 
jasan 30Kč 

89-60600980 13 
profil přechodový PFE-LIGHT 90x3,2 

cm 
merbau 30Kč 

89-60600984 9 
profil přechodový PFE-LIGHT 90x3,2 

cm 
mahagon 30Kč 

89-60600990 10 
profil přechodový PFE-LIGHT 90x3,2 

cm 
třešeň 30Kč 

89-60602710 3 
profil přechodový PFE-LIGHT 270x3,2 

cm 
borovice 70Kč 

89-60602722 5 
profil přechodový PFE-LIGHT 270x3,2 

cm 
buk světlý 70Kč 

89-60602750 12 
profil přechodový PFE-LIGHT 270x3,2 

cm 
jasan 70Kč 

89-60602780 9 
profil přechodový PFE-LIGHT 270x3,2 

cm 
merbau 70Kč 

89-60602784 8 
profil přechodový PFE-LIGHT 270x3,2 

cm 
mahagon 70Kč 

89-60602790 11 
profil přechodový PFE-LIGHT 270x3,2 

cm 
třešeň 70Kč 

89-60620922 2 
profil srovnávací PFE-LIGHT 90x3,8 

cm 
buk světlý 80Kč 

89-60620950 6 
profil srovnávací PFE-LIGHT 90x3,8 

cm 
jasan 80Kč 

89-60620980 8 
profil srovnávací PFE-LIGHT 90x3,8 

cm 
merbau 80Kč 

89-60620984 5 
profil srovnávací PFE-LIGHT 90x3,8 

cm 
mahagon 80Kč 

89-60622722 6 
profil srovnávací PFE-LIGHT 270x3,8 

cm 
buk světlý 80Kč 
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89-60622750 5 
profil srovnávací PFE-LIGHT 270x3,8 

cm 
jasan 80Kč 

89-60622780 11 
profil srovnávací PFE-LIGHT 270x3,8 

cm 
merbau 80Kč 

89-60622784 2 
profil srovnávací PFE-LIGHT 270x3,8 

cm 
mahagon 80Kč 

89-60622790 11 
profil srovnávací PFE-LIGHT 270x3,8 

cm 
třešeň 80Kč 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled odstínů výprodejových lišt 

 

profily s dekorem dřeva – folie 

   

třešeň světlá buk světlý jasan 

   

  

merbau mahagon 
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profily s dekorem dřeva - dýha 

   

korek javor merbau 

   

Profily přechodové PFE-LIGHT s lamelovou hmoždinkou 

   

borovice buk světlý jasan 

    

merbau mahagon třešeň 

 

Přechodové profily vrtané 

 

ocel matná drásaná 
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Položky označené jako VÝPRODEJ jsou dostupné pouze v množství uvedeném 

v tabulce. Po doprodání skladové zásoby nebude již toto zboží dostupné. 

 

 

V případě zájmu o další zboží nás prosím kontaktujte na adrese 

obchod@makocolor.cz. Naše obchodní oddělení se Vaší poptávkou bude dále 

zabývat. 

 

 

Týdenní akční letáky naleznete na adrese http://www.makocolor.cz/vyprodej/ 

 

 

Při objednávce v celkové hodnotě nižší než 2500Kč bez DPH účtujeme dopravné ve 

výši 110Kč bez DPH. Po překročení částky 2500Kč se dopravné neplatí. 

 

 

Více informací u našich OZ nebo v sídle firmy na tel.: 737 239 009 


