
DUALFIX M i-SIZE
Flexibilní novinka mezi dětskými autosedačkami, která 

je vhodná pro děti od 61 do 105 cm. Díky rotaci o 360° lze 
autosedačku použít v obou směrech. A díky bočnímu natáčení 

ke dveřím auta je usazení a připoutání vašeho dítěte velmi 
snadné. Vaše jízda bude nejen bezpečná, ale i stylová.

Bezpečná autosedačka 
s možností otočení o 

Na Dolech 109
Jihlava

www.meteorcz.cz

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 22. 5. 2019

Terasová prkna
přírodní borovice99,-ks

Plotovky smrkové

Xyladecor 
Ošetřující olej699,-

Elektrický hoblík
KW750K1990,-

Pásová bruska KA88
1890,-

Vodováhacena od

249,-

59,-ks
Zatravňovací tvárnice TBX
8 x 40 x 60 cm
Cena od 1 palety (40 ks): 55,-/ks

paletové
zvýhodnění

paletové
zvýhodnění

paletové
zvýhodnění

Dlažba Gita a Gabriela 
vymývaná

cena od

29,-ks
Zahradní obrubník
20 x 5 x 50 cm Cena: 29,-/ks

20 x 5 x 100 cm Cena: 49,-/ks
Cena od 1 palety (51 ks): 47,-/ks

cena od

59,-ks

+ ZDARMA BALENÍ 0,75 l

Příkon: 750 W | Otáčky: 16 000/min.
Hloubka řezu: 0–2 mm
Šířka řezu: 82 mm
Hmotnost: 3 kg
Příslušenství: paralelní vodítko,
vak na hobliny, plastový kufr 

Příkon: 720 W
Rozměry brusného pásu: 
75 x 533 mm
Rozměry brusné plochy: 
75 x 195 mm
Hmotnost: 3,7 kg

4 x 40 x 40 cm Cena: 59,-/ks
Cena od 1 palety (57 ks): 56,-/ks
4 x 40 x 60 cm Cena: 95,-/ks
Cena od 1 palety (38 ks): 89,-/ks

Pro ochranu a konzervaci neošetřeného
zahradního nábytku z tvrdého dřeva (týk,
dub, buk, meranti). Vytváří hedvábný povrch.
Vydatnost 1 l: až 18 m2 | Různé odstíny
Balení: 2,5 l Cena 1 l: 279,60

Robustní a lehká konstrukce
Zvětšená centrální bublinková
libela s přesností +/- 0,5 mm/m.
Koncové krytky absorbují rázy 
při náhodném pádu.
Délky: 60 cm, 80 cm, 120 cm

cena od /m2

118,66

Prodej pouze po celých
kusech nebo deskách

Rozměry Cena
18 x 82 x  800 mm 25,-/ks
18 x 82 x 1000 mm 29,-/ks
18 x 82 x 1200 mm 35,-/ks
18 x 82 x 1500 mm 42,-/ks

cena od

25,-ks
Smrkové, 
hoblované, 
zaoblený konec 
Bez povrchové úpravy

Kvalita B/C vhodné 
pro nenáročné použití vedlejší stavby
Délka: 3 m | Rozměry: 28 x 145 mm

Cena za bm: 33,-

Tloušťka Cena
12 mm 152,-/ks 118,66/m2

15 mm 208,-/ks 162,37/m2

18 mm 251,-/ks 195,94/m2

22 mm 279,-/ks 217,80/m2

Podkladové OSB desky

Rozměry: 625 x 2 050 mm
Pero-drážka
Nejpoužívanější stavební
dřevěné desky. Vhodné pro
použití i ve vlhkém prostředí.
Zdravotně nezávadné (bez
formaldehydu). 
Vysoká pevnost a tuhost, 
dobrá opracovatelnost
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Podle vlastních potřeb se rozhodne-
me, jaký typ jednotky vybereme. Mož-
nosti jsou dvě:

• kompaktní jednotka (mobilní, 
okenní) nebo

• tzv. split jednotky (dělené, podle 
umístění nástěnné, podstropní, kaze-
tové, mezistropní atd.).

Při používání klimatizace nastavíme 
teplotu o 5 stupňů nižší než je teplota 
venku. Při nastavení 20 °C tělo snad-
no prochladne a nestihne rozdíly tep-
lot zregulovat. Pak máme i v létě rýmu, 
kašel, bolení zad či krku. -lm-

Kvalitní klimatizaci 

využijeme celoročně


