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AKCE: ČERVEN-ČERVENEC 2018
charBIT ELAST PV S42 FINAL natur šedý  
natavitelný vrchní pás z asfaltu modifi kovaného SBS

119,- Kč/m2

původní cena 144,- Kč/m2

charBIT asfaltový střešní šindel 
OBDÉLNÍK - různé barvy

149,50 Kč/m2

původní cena 181,- Kč/m2

Tablety do bazénu 3v1
dezinfekce, vločkování, proti řasám

180,- Kč za 1 kg
410,- Kč za 2,4 kg

Křemenný písek do fi ltrace 25 kg 
do pískových fi ltrací

163,- Kč

Z nestandardů: AKCE platí do vyprodání 
charBIT HOBBY střešní šindel OBDÉLNÍK
černý; 3,0 m2/balení

80,- Kč/m2

charBIT HOBBY střešní šindel OBDÉLNÍK
šedý; 2,0 m2/balení

80,- Kč/m2

charBIT HOBBY střešní šindel HEXAGONAL
terracotta; 3,5 m2/balení

75,- Kč/m2

PODNIKOVÁ PRODEJNA - Čestice 169 (u kruhového objezdu)
Od dubna otevřeno: Po–Čt 7.00–17.00 • Pá 7.00–18.00
tel: 494 383 193, mobil: 774 170 343, e-mail: prodejna@charvat.cz      

Uvedené ceny jsou včetně DPH - platí do vyprodání zásob.

V podnikové prodejně také: • vrchní natavitelné asfaltové pásy V60 S4 
FINAL - různá barevná provedení • natavitelné pásy z asfaltu modifi ko-
vaného SBS • samolepicí asfaltové pásy • asfaltové izolační výrobky 
PARAMO (penetraly, gumoasfalty, refl exoly, lutexy) • hřebíky - lepeňáky
• NOVĚ PRODEJ PLYNU 2 kg a 10 kg • silný úklidový papír + zakrývací 
mikrotenová fólie za výhodné ceny • silný ALOBAL NA GRILOVÁNÍ 
• písek do fi ltrace • asfaltová obalovaná směs za studena • a ještě více…

FLOBAL s.r.o., Nádražní 486, 51721 Týniště nad Orlicí
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✦SÍLA 0,5 mm
✦SÍLA 1,0 mm
✦SÍLA 1,5 mm
✦ zakázková výroba
✦ prověřená životnost 

materiálů
✦ krátké dodací 

lhůty
✦ výhodné ceny

Při osobním odběru sleva 8%
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✦ solární plachty

✦ krycí plachty

✦ podložky pod bazény

✦ krycí sítě na bazény

✦ zakázková 
výroba

✦ prověřená 
životnost materiálů

✦ krátké dodací 
lhůty

✦ výhodné ceny
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