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Vážení zákazníci, 

 
dovolujeme si Vás upozornit na akční leták barev ve spreji, nářadí pro tapetáře a 

úklidového náčiní. Akce trvá do 4. března 2018 a týká se pouze zboží uvedeného 
v tomto letáku. 

 

obrázek 
objednací 

číslo 
název zboží dostupné 

cena bez 
DPH/1ks 

  

 

00063301 
AE COLOR HARMONY 400ml skladová 

položka 
44,99 Kč   bílá lesklá 

00063302 
AE COLOR HARMONY 400ml skladová 

položka 
44,99 Kč   bílá matná 

00063303 
AE COLOR HARMONY 400ml skladová 

položka 
44,99 Kč   černá lesklá 

00063304 
AE COLOR HARMONY 400ml skladová 

položka 
44,99 Kč   černá matná 

00063305 
AE COLOR HARMONY 400ml skladová 

položka 
44,99 Kč   stříbrná 

 

0006640300 
Uni sprej černý, 500ml skladová 

položka 
66,99 Kč   

černá lesklá 

0006640301 
Uni sprej černý, 500ml skladová 

položka 
66,99 Kč   

černá matná 

0006640302 
Uni sprej bílý, 500ml skladová 

položka 
66,99 Kč   

bílá lesklá 

0006640303 
Uni sprej bílý, 500ml skladová 

položka 
66,99 Kč   

bílá matná 

 

811502K 

nůž universální velký 18mm 

skladová 
položka 

10,99 Kč   
vyměnitelný odlamovací břit z kvalitní oceli, 

plastové tělo 

 

811503K 

nůž universální s kovovým vedením velký 
18mm 

skladová 
položka 

17,99 Kč   vyměnitelný odlamovací břit z kvalitní oceli, 
plastové tělo s kovovým vedením 
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816920SB 

nůž univerzální s kovovým vedením Soft 
Grip velký 18mm 

skladová 
položka 

50,99 Kč  plastové tělo s kovovým vedením, aretace 
twist-lock, 2 náhradní břity 

 

817120SB 

nůž univerzální s kovovým vedením Soft 
Grip velký 18mm 

skladová 
položka 

122,99  plastové tělo s kovovým vedením, aretace 
auto-lock, 5 náhradních břitů 

 

817210 

břity odlamovací velké Solingen náhradní 
18mm 

skladová 
položka 

53,99 Kč  
vysoce kvalitní kalená ocel, 10ks v balení 

 

817211 

břity odlamovací velké Standard náhradní 
18mm skladová 

položka 
19,99 Kč  

vysoce kvalitní ocel, 10ks v balení 

 
817212SB 

břity odlamovací velké Solingen Titan 
náhradní 18mm skladová 

položka 
49,99 Kč  

vysoce kvalitní kalená ocel potažená 
titanovou vrstvou, 5ks v balení 

 

9-18550 

sada závit a držák na násady 2,6x4,4cm 

4 ks 29,99 Kč VÝPRODEJ 

kovový závit a umělohmotný držák v bal. 

 

9-18600 

závěs na násady 5,5x2,5cm 

6 ks 6,99 Kč VÝPRODEJ 
umělá hmota 

 

9-18694 

držák násad kovový 11,5x2,8cm 

skladová 
položka 

18,99 Kč  pozinkovaný kov 

 

9-18695 

držák násad násad kovový 11,5x2,8cm se 
závitem a šroubem 

6 ks 19,99 Kč VÝPRODEJ 

pozinkovaný kov 
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9-2295003 

smeták silniční PIASSAVA-PALMYRA 
29x7,5x2,5 cm 

5 ks 29,99 Kč VÝPRODEJ 
vlákno piassava, rovné dřevěné těleso s 

otvorem 

 

9-3412516 

smeták silniční ELASTON PROFI 40x5,5x2 cm 

11 ks 99,99 Kč VÝPRODEJ 
vlákno elaston, rovné dřevěné těleso s 

ocelovou škrabkou a držákem hole 

 

9-4855 

smeták venkovní 50 cm 

8 ks 89,99 Kč VÝPRODEJ zelený, Elaston 

 

9-5037 

smeták silniční 32 cm 

7 ks 99,99 Kč VÝPRODEJ Bahia/Elaston mix 

 

9-5039 

smeták silniční s násadou 

2 ks 59,99 Kč VÝPRODEJ 30 cm 

 

9-5057 

smeták silniční 40 cm 

2 ks 99,99 Kč VÝPRODEJ Bahia/Elaston mix 

 

9-5162500 

smetáček ruční ELASTON 45x4x1,9cm 

5 ks 24,99 Kč VÝPRODEJ vlákno elaston, dřěvěné těleso a rukojeť 

 

9-5162700 

smetáček ruční ELASTON 28x4,5x1,9cm 

11 ks 23,99 Kč VÝPRODEJ vlákno elaston, dřěvěné těleso a rukojeť 

 

9-7018 

smeták zahradní se škrabkou na mech 
30x5,3x2,5 cm 

1 ks 99,99 Kč VÝPRODEJ 
štětina elaston, dřevěné těleso, 

umělohmotná škrabka 

 9-9801400 

násada dřevěná s konusem EXTRA 
140x2,4cm 

skladová 
položka 

41,99 Kč  
 

 9-9802400 

násada dřevěná s konusem SUPER 
140x2,8cm 

skladová 
položka 

63,99 Kč  
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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 


