
,l(l 0 vozlDll

l|oubo (otloitsdrwmn lloubo spedólně určenó k oéči o oneumotikv. konkóvně lvorovond** lln 62 67
}loubo (oúbisdrwomm l( odstronění odolnúrh <Lvrn** lls 62 61

5peciólní mytí rukovke wo*bhondsdruh z kvolitních, měkký(h synietkkých mo|eriólú, které isou přólekkó k loku-* lks 241,5 241,5

proíesionrilní hodr tlíkofu$duó píofi
40 x 40 cm, použití hl. no sklo, pro dokonř. novrtlrové ordte, 550 o/m2"' lks 241,5 247,5

proíesionólní hodr Áblgderudr pro rvchló o berezbvtkovó lušenívšerh hlndlrúrh nnvrrhů"* l lrs 322.5 327.5
škrobko Glossrhobel oro odstronění somoleoek ze sklo. s nrihr řenclcmi*' l ki, 147 s 247,5

lrlóhrodní řgnele Glogsrhober Pro škrobku no sklo. bolení: l0 kť" lks 237.5 73l s
[ešiičko polirmosúino Protesionólní, kompoklní, eIeklronitky řízenó lešliřkot- l lts l0975 l0975

stříkod pistole Iwistgr Gun Vzduthem nopóienri pisto|e pro stříkóní čhtkí kopol!nv, obsoh 0.75 l*' lks 3862,5 3862,5

GWÁ vorík GtTl vorik t/ožík 0ro orodukly k píOfesionólní oříorově ouiomobilu** lkl 9775 911s
Rozoroiovoř l l Hondorúher teralru Rrozorošoyoř wsore odolnú vr'rři rnrnnliňrllrlm*" l lrs l75 l75

Nízkotloký Venturi

výřikovoč
YeDlU]i ínieltoí Pro nonóšení suiitího vosku pro sušení beze skvrn-' lks 3l25 3l 25

PŘísU§${§rví

vypoušlěti kohOUl

pro 5/l0 l plostový

Yyloušlě.i lohour pto 5/l 0l

phsrwý lonptr ftlonbo
trlrh..hr.r

Vypouštěcí kohoul pro 5l o l 0l plostový konystr (orombo lks 237 23?

'ypoušiěcí kohoú pro 2l

l plostový konystr
Vypcuitěd kohout pro 25l plorbvý

kmystr (oromh (írllosrbotn}
Vypouštěcí kohout pro 25l plostový konyslr (orombo lks 13l l37

Tlokový rozprošovoč

pro řistii bnd bez
lllkový rorpošovoi pío óiliř bíd,

obiem l l
Tlokoť rozlrošovoč lks l89 789

Tlokovi rozprošovoť

Dro iklič róíků

Ilolový rorprďovoipíO.fillii ]óftů,
rlrlm t l Tlokový rorprošovoč lks 976 926

(eny ism uvedeny bez DPll vřetně doprovy v rómri (t. lr|inimólni odbór: l korton.
- 

Doprodei
-* 

Produltypou pouenl oblednúní

AAPEX Systems

-ž 

,a,ur4éfu,.fud

APEI (entrll Europe, r.r.o., óó4 5ó Blutino ó27

Tel.: +420 51 9 42l l26,ígx+420 519 42l l2l
obchod@opexsystems.cz, www.Opexlyslems.c


