Na přání provedeme povrchovou úpravu úlů
kvalitními barvami GORI. Tuto službu lze
dohodnout individuálně.
Kompletní informace o cenách a dodacích
lhůtách obdržíte na níže uvedeném kontaktu.

Kde nás najdete?
Mapa

Kdo jsme
O naší společnosti
Naše společnost se zabývá velkoobchodem
s komponenty pro výrobu oken a dveří. Krmivo
pro včely a další včelařské potřeby prodáváme
proto, že včely jsou náš koníček, protože nás baví
a protože chceme být, stejně jako včelky,
včelařům užiteční…

APIVITAL®
krmivo pro včely

Prodej potřeb pro včelaře
Postupně rozšiřujeme seznam produktů, které
je možné nakoupit v našem skladu:


APIVITAL® sirup – tekutý cukr pro včely



APIVITAL® těsto



Zateplené nástavkové úly 39x24



Svazové sklenice na med 750 ml



Kovová i plastová víčka

Kontakt

TOR Cheb

Telefon: 730 575 666
E-mail: vcely@tor.cz
Web: krmivoprovcely.tor.cz

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou
převzaty od výrobců jednotlivých produktů a
jsou sdělovány s veškerou možnou rozumnou
důvěrou ve vlastnosti dodávaných produktů.
Zobrazené ceny jsou platné pro rok 2014
s výhradou zásadní změny cen od našich
dodavatelů.

TOR Cheb
Žírovice 101
Františkovy Lázně

Prodej krmiva pro včely
APIVITAL® a dalších potřeb pro
včelaře

APIVITAL® těsto
Těsto pro včely APIVITAL® je tvořeno
přesycenou cukernou hmotou z velmi jemných
mikrokrystalů sacharózy, které jsou velké cca
1/100 mm. Tyto krystaly jsou od sebe vzájemně
odděleny tekutou fází, která zabraňuje srůstání
krystalů.
Využívá se především:

Krmivo pro včely
APIVITAL®

APIVITAL® sirup



Při doplňování zásob v předjaří



Při tvorbě oddělků



Pro přikrmování v bezesnůškovém
období



Při chovu a transportu matek



Při časném zimním krmení

Zateplené nástavkové úly
„Nebojte se! Našim krmivem

MODERNÍ – VYŽIVNÝ - POHODLNÝ

již včelaři nakrmili desítky

Díky převaze fruktózy naše krmivo v úlech
nekrystalizuje ani při nízkých teplotách a je tak
po celou zimu k dispozici včelám. Odpovídá
svým složením současným požadavkům na
zdravou výživu včel. Neobsahuje škodlivé a
balastní látky jako HMF, maltózu, maltotriózu
apod. Ať už máte pár včelích rodin nebo stovky
včelstev, jistě oceníte rychlé a pohodlné krmení
naším krmivem.

tisíc včelstev. My také

APIVITAL®

Víčko plastové nebo kovové
stojí 2,00 Kč vč. 21% DPH

sirup stáčený z kontejneru do
vlastních nádob stojí 24,15 Kč/kg vč. 15 % DPH
APIVITAL® sirup v kbelíku o obsahu 15 kg stojí
27 Kč/kg vč. 15% DPH

krmíme APIVITALEM®.“

Svazové sklenice VČELA
Sklenice Včela 750 ml stojí 6,20 Kč vč. 21% DPH

Kvalitní zateplené nástavkové úly rozměru
39x24 cm s kočovným nebo pevným dnem.
Základní sestava:


Kočovné dno (zasíťované)



3 nástavky



Víko

Cena této sestavy je 2.590 Kč vč. 21 % DPH
(2.140 Kč bez DPH)
Cena sestavy se 4 nástavky je 3.170 Kč vč.
21 % DPH (2.620 Kč bez DPH)
Přířezy lipové nebo smrkové stojí 9,10 Kč vč.
DPH (7,50 Kč bez DPH)
Úl lze doplnit podle přání zákazníka o další
komponenty, jako je např. pozinkovaná stříška
nebo dodat s pevným dnem (-170 Kč bez DPH)

