
Obj.	  Číslo Název Použití MO	  cena MO	  cena	  s	  DPH

0003.101 Hlavní	  těsnění	  Flach	  Micromatic 52,50 63,53	  
0003.102 O-‐kroužek	  Flach	  Micromatic 8,26 10,00	  
0003.701 Hlavní	  těsnění	  Flach	  DSI-‐VSH	  (celokovový) 60,00 72,60	  
0003.502 O-‐kroužek	  DSI	  -‐	  VSH 8,26 10,00	  
0003.301 Hlavní	  těsnění	  Flach	  DSI	  -‐	  BR	  (plastovvá	  rukojeť) 52,50 63,53	  
0003.302 O-‐kroužek	  Flach	  DSI	  -‐	  BR 8,26 10,00	  

0003.201 Hlavní	  těsnění	  Korb Micromatic,	  DSI 42,50 51,43	  
0003.202 O-‐kroužek	  Korb	  Micromatic 8,26 10,00	  
0003.502 O-‐kroužek	  Korb	  DSI	  -‐	  VSH	  (celokovový) 8,26 10,00	  
0003.402 O-‐kroužek	  Korb	  DSI	  -‐	  BR	  (plastová	  rukojeť) 8,26 10,00	  
0003.203 Těsnění	  trnu	  Korb	  Micromatic 33,06 40,00	  
0003.503 Tesnění	  trnu	  Korb	  DSI	  -‐	  VSH 28,93 35,00	  
0003.403 Těsnění	  trnu	  Korb	  DSI	  -‐	  BR 8,26 10,00	  

0003.101 Hlavní	  těsnění	  Kombi	  Micromatic 52,50 63,53	  
0003.102 O-‐Kroužek	  Kombi	  Micromatic 8,26 10,00	  
0003.601 Hlavní	  těsnění	  Kombi	  DSI	  -‐	  VSH	  (celokovový) 52,50 63,53	  
0003.502 O-‐kroužek	  DSI	  -‐	  VSH 8,26 10,00	  
0003.103 Těsnění	  trnu	  Kombi 28,93 35,00	  

0020.009 D-‐těsnění	  pístu	  CELLI CELLI,	  BT50 11,50 13,92	  
0020.001 O-‐kroužek	  páčka	  kompenzátoru CELLI,	  BT50,	  CEM 7,44 9,00	  
0020.004 O-‐kroužek	  přívodu CELLI,	  BT50,	  CEM 7,44 9,00	  
0020.005 O-‐kroužek	  šroubení	  přívodu CELLI,	  BT50,	  CEM 7,44 9,00	  
0020.002 O-‐kroužek	  vnější	  příruba	  kompenzátoru CELLI,	  BT50,	  CEM 7,44 9,00	  
0020.003 O-‐kroužek	  vnitřní	  příruba	  kompenzátoru CELLI,	  BT50,	  CEM 7,44 9,00	  
0020.007o O-‐kroužek	  páčky	  rukojeti CELLI,	  BT50,	  CEM 7,44 9,00	  
0020.304 D-‐těsnění	  pístu	  709 709,	  CEM,	  BT200,	  DSI 15,70 19,00	  
0020.007 Ploché	  těsnění	  páčky	  rukojeti	  NP CELLI,	  BT50,	  BT200,	  709,	  CEM 6,61 8,00	  
0020.008 Plastové	  sedlo	  páčky	  rukojeti CELLI,	  BT50,	  BT200,	  709,	  CEM 15,70 19,00	  
0020.303 Těsnění	  páčky	  kompenzátoru 709,	  BT200 9,09 11,00	  
0020.303o O-‐kroužek	  páčky	  kompenzátoru 709,	  BT200 7,44 9,00	  
0020.305 O-‐kroužek	  vnější	  příruba	  kompenzátoru 709,	  BT200 7,44 9,00	  
0020.302 O-‐kroužek	  přívodu 709,	  BT200 7,44 9,00	  
0020.501 O-‐kroužek	  kompenzátoru	  VK	  Europa	  -‐	  malý 7,44 9,00	  
0020.502 O-‐kroužek	  kompenzátoru	  VK	  Europa	  -‐	  velký 7,44 9,00	  

3012.122 Těsnění	  do	  1/2"	  šroubení	  -‐	  3mm	  NP	  (Novoplas) 4,13 5,00	  
3012.021 Těsnění	  do	  5/8"	  šroubení	  -‐	  3mm	  NP 4,13 5,00	  
2012.021 Těsnění	  do	  5/8"	  šroubení	  -‐	  2mm	  NP 4,13 5,00	  
0012.002 Těsnění	  5/8"	  JG	  -‐	  bílé 4,13 5,00	  
0001.004 4-‐hranný	  kroužek	  KEG 12,40 15,00	  

-‐	  při	  odběru	  nad	  2000,-‐	  Kč	  bez	  DPH	  není	  účtováno	  poštovné	  ve	  výši	  150,-‐	  Kč
-‐	  při	  odběru	  nad	  1000ks	  si	  prosím	  vyžádejte	  Velkoobchodní	  ceník	  (sleva	  30%)
-‐	  inforamace	  o	  dodacích	  lhůtách	  při	  vyšším	  odběru	  na	  vyžádání
-‐	  objednávky	  prosím	  zasílejte	  elektronicky	  na	  e-‐mailovou	  adresu:	  info@emvi2012.cz	  nebo	  na	  mobilní	  číslo	  +420	  773619828

	  	  Vyrobeno	  v	  EU

Ostatní	  těsnění

Těsnění	  do	  výčepních	  kohoutů

Těsnění	  do	  narážecích	  hlav	  typu	  KOMBI

Těsnění	  do	  narážecích	  hlav	  typu	  KORB	  (bajonet)

Těsnění	  do	  narážecích	  hlav	  typu	  Flach	  (plochý)

Ceník	  platný	  od	  1.1.2014

273	  06	  	  Libušín

5.	  května	  38

Česká	  republika

tel.	  +420	  773	  619	  828

IČ:	  29129818,	  DIČ:	  CZ29129818

Ceník	  těsnění

@:	  info@emvi2012.cz,	  www.emvi2012.cz


