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Ilość kartonów 

(ilość woreczków) karton (2500 

Zapewniamy bezpłatną dostawę

1 karton (2500 szt.) 

2 kartony (5000 szt.) 

3 kartony (7500 szt.) 

4 kartony (10000 szt.) 

5 kartonów (12500 szt.) 

6 kartonów - 10 kartonów 

W przypadku większych ilości ceny ustalane są indywidualnie.

Wiosenna promocja woreczków

Zamów dystrybutor Amik,

otrzymasz 

 

 Pełna oferta koszy i dystrybutorów 

 na stronach:  

http://www.eko-park.com/ , 

http://www.eko-arkady.pl/   

 

www.eko-arkady.pl 

 

Cena za 

karton (2500 

sz.) netto 

Cena za 100 

szt. netto 

Wartość netto 

Zapewniamy bezpłatną dostawę Pucków do Klienta 

175,00 zł 7,00 zł 175,00 zł 

170,00 zł 6,80 zł 340,00 zł 

165,00 zł 6,60 zł 495,00 zł 

160,00 zł 6,40 zł 640,00 zł 

155,00 zł 6,20 zł 775,00 zł 

150,00 zł - - 

W przypadku większych ilości ceny ustalane są indywidualnie.

woreczków Pucek do sprzątania psich nieczystości

Dystrybutor  

Amik  na słupku 

279,00 netto/szt. 

Amik, Apis lub stację Mikado a 800 

otrzymasz GRATIS! 

Ekologiczne woreczki PUCEK wykonane

 są z czarnej, oxy

opatrzone nadrukiem o ich przeznaczeniu 

oraz instrukcją użycia w formie symboli 

rysunkowych. Woreczki ulegają rozkładowi w 

miejscach składowania odpadów w okresie 

ok. 24 miesięcy

Woreczki Pucek są zgrzewane w pakiety 

po 50 szt. Rozmiar pakietu (

 oraz otwory w zawieszce (dla wieszaków o 

rozstawie od 110 do 170 mm) pozwalają na 

zastosowanie woreczków we wszystkich 

popularnych psich stacjach i dystrybutorach.

Dystrybutor  

Apis naścienny  

132,00 netto/szt. 

 Wartość brutto 

215,25 zł 

418,20 zł 

608,85 zł 

787,20 zł 

953,25 zł 

- 

W przypadku większych ilości ceny ustalane są indywidualnie. 

do sprzątania psich nieczystości 

800 szt. woreczków  

Psia stacja 

Mikado 

450,00 netto/szt. 

Ekologiczne woreczki PUCEK wykonane 

są z czarnej, oxy-biodegradowalnej folii, 

opatrzone nadrukiem o ich przeznaczeniu  

oraz instrukcją użycia w formie symboli 

Woreczki ulegają rozkładowi w 

miejscach składowania odpadów w okresie  

ok. 24 miesięcy 

Woreczki Pucek są zgrzewane w pakiety  

po 50 szt. Rozmiar pakietu (340x260 mm) 

oraz otwory w zawieszce (dla wieszaków o 

rozstawie od 110 do 170 mm) pozwalają na 

zastosowanie woreczków we wszystkich 

popularnych psich stacjach i dystrybutorach. 


