ROZVOZ KRMIV firmy ZOOFLOR
VKS Pohledští Dvořáci
Visán

Sehnoutek v.o.s

BONO Biofaktory

Dibaq

Fitmin

a další…

Níže uvedené ceny se mohou měnit v závislosti na vstupních cenách obilovin/DPH
Krmivo/krmná směs
Krmná směs pro nosnice - sypká
Krmná směs pro nosnice - granule
Krmná směs pro králíky s antikokcidikem.
Krmná směs pro kuřata - K1 - sypká
Krmná směs pro kuřata - K2 - drť
Krmná směs pro kachny/husy - VKCH1 - sypká
Krmná směs pro kachny/husy- VKCH2 - granule
Krmná směs pro krůty (KR1,KR2, KR3) – granule/drť/sypká
Krmná směs pro brojlery (BR1,BR2,BR3) – granule/drť/sypká
Krmná směs pro kojicí matky
Krmná směs pro ovce a kozy - granule
Granule pro psy - velká/střední/malá plemena
Granule pro kočky – drubeží/rybí/hovězí
Nutrimix - nosnice/králíci/prasata/ovce a kozy – sypká forma
Acidomid/Optimin pro drůbež/ králíky –– tekutá forma
Konzervy pro psy - drůbeží/hovězí
Salámy pro psy – drůbeží/hovězí/játra 1000g
Konzervy pro kočky – drůbeží/hovězí/rybí
Kapsičky pro kočky
Těstoviny – světlé/celozrnné
Liz solný/minerální
Krmivo pro andulky a malé papoušky
Krmivo pro střední papoušky
Krmivo pro hlodavce/morčata/zakrslé králíčky

Balení/Cena
v Kč

50kg/585,50kg/565,50kg/585,50kg/550,50kg/od590,50kg/od570,50kg/550,20kg/424,- a
10kg/198,20kg/694,1kg/60,1l/125,1240g/29,1ks/30,415g/13,100g/8,5kg/107,10kg/110,25kg/685,25kg/765,25kg/680,-

Balení/Cena Balení/Cena
v Kč
v Kč
25kg/262,10kg/117,25kg/264,10kg/119,25kg/254,10kg/115,25kg/295,10kg/131,25kg/285,10kg/125,25kg/295,10kg/130,25kg/275,10kg/125,25kg/od300,- 10kg/od130,25kg/od285,- 10kg/od130,25kg/275,10kg/125,25kg/250,5kg/120,5kg/198,-

5kg/102,10kg/122,1kg/35.1kg/38,1kg/35,-

Zboží v šedých kolonkách je na objednávku – prosíme zavolat týden předem
Zboží v bílých kolonkách není třeba objednávat . je standardně na voze

DÁLE MÁME V NABÍDCE I KRMIVA A KRMNÉ SMĚSI PRO KONĚ,
PRASATA, SKOT, PŠTROSY, SPÁRKATOU LESNÍ ZVĚŘ, BAŽANTY, RYBY
atd.

3kg/112,2kg/84,-

V roce 2018 k Vám přijedeme každý 3.pátek v měsíci:

19.1. 16.2.
20.7.
17.8.

16.3.
21.9.

20.4.
19.10.

18.5.
16.11.

15.6.
21.12.

Jenišovice (před pohostinstvím)
Štěnec (u křížku)
Pěšice (na návsi u nádrže)
Řepníky (u prodejny potravin - Konzum)

8:30
8:45
9:00
9:15

Domanice (na návsi)

9:25

Střemošice (na návsi)
Bílý Kůň (na návsi u nádrže)
Doubravice(na návsi před autobusovou zastávkou)
Dvořiště (na křižovatce)
Leština (na návsi)
Mokrá Lhota (u autobusové zastávky)
Nové Hrady (na náměstí)
Podhořany (u nádrže)
Příluka (u autobusové zastávky)
Chotovice (na návsi - u autobusové zastávky)
Nová Ves u Jarošova ( u prodejny potravin)
Jarošov (u prodejny potravin)
Chotěnov ( u obecního úřadu)
Vidlatá Seč ( u obecního úřadu)
Makov (u školy)
Morašice (u prodejny potravin)
Újezdec (na návsi - u autobusové zastávky)
Suchá Lhota (na návsi u obecního úřadu)
Bučina (u prodejny potravin - Konzum)
Libecina (na návsi u autobusové zastávky)
Pustina (u autobusové zastávky)

9:35
9:45
9:55
10:05
10:15
10:30
10:40
10:50
11:05
11:15
11:25
11:35
11:50
12:05
12:15
12:25
12:30
12:45
13:00
13:20
13:35

Telefon objednávky: 602 11 23 42
Email: zooflor-krmiva@seznam.cz
WWW: www.zooflor-krmiva.websnadno.cz

