OFERTA NA ZAKUP
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Mechanizm wsparcia rynku produktów pszczelarskich
na lata 2020 - 2022

Uchwyty
do wygodnego
przenoszenia

DASZEK WYSOKI
Z WENTYLACJĄ
1/2 KORPUS
POWAŁKA
KORPUS
DENNICA WYSOKA

Otwory
wentylacyjne
Wycięcia
na wręgach
korpusu pod dłuto
są wzmocnione
plastikiem

Zbrojenie
wręgów
plastikiem
zapobiega
uszkodzeniom

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nasze produkty, które
tworzymy z pasją na podstawie wieloletnich doświadczeniach
swoich jak i innych pszczelarzy.
Najczęściej spotykanymi konstrukcjami w stacjonarnych, jak
i wędrownych pasiekach są ule wielkopolskie, które zapewniają
pszczołom doskonałe warunki rozwoju. Jako producent uli
wielkopolskich oferujemy niezwykle bogaty wybór rozwiązań, które
zapewnią kompleksowe wyposażenie pasieki.
Jesteśmy producentem styropianowych uli wielkopolskich, ale nie
tylko. Dostarczamy również szeroki wybór sprzętu pszczelarskiego.
Znajdą u nas Państwo daszki z wentylacją, półkorpusy, powałki,
dennice, korpusy gniazdowe, pierścienie, sita, kratki poławiające
pyłek, podkarmiaczki czy też korki styropianowe. Pozwoli to m.in. na
odpowiednią izolację konstrukcji zarówno od góry, jak i od strony
ścian i dennicy.
Jesteśmy otwarci na potrzeby wszystkich pszczelarzy. Dlatego
oprócz gotowych produktów oferujemy również skorzystanie
z naszego konfiguratora, który pozwoli na dobranie poszczególnych
elementów według indywidualnego zapotrzebowania.
Niewątpliwą zaletą tego typu rozwiązania jest możliwość
poszerzania/podwyższania konstrukcji poprzez dokładanie
kolejnych ramek bądź kondygnacji.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

2

Konfiguracja ulika Weselnego
- nr kat. UL5021P
1. Skład ula nr kat. UL5021P

WYKOŃCZENIE

• daszek
• korpus
• 1 - zasuwka wlotka
• 2 - podkarmiaczka plastikowa
• 3 - ramki plastikowe (3szt)
• 4 - zasuwka dolna plastikowa
wielofunkcyjna
• 5 - pokrywka winidurowa

NIEMALOWANY
nr kat. UL5021P

CENA
netto
69,92
2,43
5,69
6,10
3,25

brutto
86,00
3,00
7,00
7,50
4,00

2,03

2,50

Produkty refundowane w ramach programu "Wsparcia rynku produktów pszczelich w latach 2020-2022"

Nr katalogowy

UL5021P
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Konfiguracja ula odkładowego 5 ramkowego
- nr kat. UL6020
2. Skład ula nr kat. UL6020

WYKOŃCZENIE

CENA

• daszek
• korpus
• korki trapezowe styropianowe
i wentylacyjne
• wlotki

MALOWANY
nr kat. UL6020M

netto
113,82

brutto
140,00

NIEMALOWANY
nr kat. UL6020N

netto
109,75

brutto
135,00

Produkty refundowane w ramach programu "Wsparcia rynku produktów pszczelich w latach 2020-2022"

Nr katalogowy

UL6020

w zestawie
2 rodzaje
korków
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Konfiguracje ula Wielkopolskiego 10 ramkowego
- nr kat. U1056W
3. Skład ula nr kat. U1056W

WYKOŃCZENIE

CENA

• daszek wysoki z wentylacją
• 1/2 korpus
• powałka
• 2 x korpus
• dennica wysoka
• korki trapezowe styropianowe
i wentylacyjne
• korki okrągłe styropianowe
i sito - pająk

MALOWANY
nr kat. U1056WM

netto
369,92

brutto
455,00

NIEMALOWANY
nr kat. U1056WN

netto
345,53

brutto
425,00

Produkty refundowane w ramach programu "Wsparcia rynku produktów pszczelich w latach 2020-2022"

Nr katalogowy

U1056WM

E001DM
E003KMM
E002POM
E004KWM

E004KWM
E005DWM
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Konfiguracje ula Wielkopolskiego 10 ramkowego
z dennicą higieniczną - nr kat.U1056HW
4. Skład ula nr kat. U1056HW

WYKOŃCZENIE

CENA

• daszek wysoki z wentylacją
• 1/2 korpus
• powałka
• 2 x korpus
• dennica wysoka higieniczna
• korki trapezowe styropianowe
i wentylacyjne
• korki okrągłe styropianowe
i sito - pająk

MALOWANY
nr kat. U1056HWM

netto
390,24

brutto
480,00

NIEMALOWANY
nr kat. U1056HWN

netto
365,85

brutto
450,00

Produkty refundowane w ramach programu "Wsparcia rynku produktów pszczelich w latach 2020-2022"

Nr katalogowy

U1056HWM

E001DM
E003KMM
E002POM
E004KWM

E004KWM
E005DWHM

6

Konfiguracje ula Wielkopolskiego 10 ramkowego
z dennicą higieniczną i poławiaczem pyłku - nr kat. U1056HPW
5. Skład ula nr kat. U1056HPW

WYKOŃCZENIE

CENA

• daszek wysoki z wentylacją
• 1/2 korpus
• powałka
• 2 x korpus
• dennica wysoka higieniczna
z poławiaczem pyłku
• korki trapezowe styropianowe
i wentylacyjne
• korki okrągłe styropianowe
i sito - pająk

MALOWANY
nr kat. U1056HPWM

netto
414,63

brutto
510,00

NIEMALOWANY
nr kat. U1056HPWN

netto
390,24

brutto
480,00

Produkty refundowane w ramach programu "Wsparcia rynku produktów pszczelich w latach 2020-2022"

Nr katalogowy

U1056HPWM

E001DM
E003KMM
E002POM
E004KWM

E004KWM

E005DWHPM
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Konfiguracje ula Wielkopolskiego 10 ramkowego
- nr kat. U1046W
6. Skład ula nr kat. U1046W

WYKOŃCZENIE

CENA

• daszek wysoki z wentylacją
• powałka
• 3 x korpus
• dennica wysoka
• korki trapezowe styropianowe
i wentylacyjne
• korki okrągłe styropianowe
i sito - pająk

MALOWANY
nr kat. U1046WM

netto
390,24

brutto
480,00

NIEMALOWANY
nr kat. U1046WN

netto
365,85

brutto
450,00

Produkty refundowane w ramach programu "Wsparcia rynku produktów pszczelich w latach 2020-2022"

Nr katalogowy

U1046WM

E001DM
E004KWM
E002POM
E004KWM
E004KWM
E005DWM
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Konfiguracje ula Wielkopolskiego 10 ramkowego
z dennicą higieniczną - nr kat.U1046HW
7. Skład ula nr kat. U1046HW

WYKOŃCZENIE

CENA

• daszek wysoki z wentylacją
• powałka
• 3 x korpus
• dennica wysoka higieniczna
• korki trapezowe styropianowe
i wentylacyjne
• korki okrągłe styropianowe
i sito - pająk

MALOWANY
nr kat. U1046HWM

netto
410,57

brutto
505,00

NIEMALOWANY
nr kat. U1046HWN

netto
386,18

brutto
475,00

Produkty refundowane w ramach programu "Wsparcia rynku produktów pszczelich w latach 2020-2022"

Nr katalogowy

U1046HWM

E001DM
E004KWM
E002POM
E004KWM
E004KWM
E005DWHM
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Konfiguracje ula Wielkopolskiego 10 ramkowego
z dennicą higieniczną i poławiaczem pyłku - nr kat. U1046HPW
8. Skład ula nr kat. U1046HPW

WYKOŃCZENIE

CENA

• daszek wysoki z wentylacją
• powałka
• 3 x korpus
• dennica wysoka higieniczna
z poławiaczem pyłku
• korki trapezowe styropianowe
i wentylacyjne
• korki okrągłe styropianowe
i sito - pająk

MALOWANY
nr kat. U1046HPWM

netto
434,96

brutto
535,00

NIEMALOWANY
nr kat. U1046HPWN

netto
410,57

brutto
505,00

Produkty refundowane w ramach programu "Wsparcia rynku produktów pszczelich w latach 2020-2022"

Nr katalogowy

U1046HPWM

E001DM
E004KWM
E002POM
E004KWM
E004KWM
E005DWHPM
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Elementy uli Wielkopolskich 10 ramkowych
NAZWA

WYKOŃCZENIE KOLORY

Daszek Wielkopolski wysoki
z wentylacją do transportu
m
44,5 c

44,5 c

m
12 cm

CENA

MALOWANY
nr kat. E001DTM

netto brutto
60,98 75,00

NIEMALOWANY
nr kat. E001DTN

netto brutto
56,91 70,00

MALOWANY
nr kat. E001DM

netto brutto
60,98 75,00

NIEMALOWANY
nr kat. E001DN

netto brutto
56,91 70,00

nr kat. E001PLAST

netto brutto
36,59 45,00

MALOWANY
nr kat. E004KWM

netto brutto
69,11 85,00

NIEMALOWANY
nr kat. E004KWN

netto brutto
65,04 80,00

Grubość ścianki: 3,0 cm

Daszek Wielkopolski wysoki
z wentylacją
46,2 cm

46,2 cm
11 cm

Grubość ścianki: 3,5 cm

Daszek plastikowy
17 mm
27,5 mm

Korpus gniazdowy
Wielkopolski
44,5

cm

44,5

cm

27 cm

Grubość ścianki: 3,5 cm
Szerokość wręgów: 1,2cm
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Produkty refundowane w ramach programu "Wsparcia rynku produktów pszczelich w latach 2020-2022"

Elementy uli Wielkopolskich 10 ramkowych
NAZWA

WYKOŃCZENIE KOLORY

CENA

1/2 Korpus Wielkopolski
m

44,5

cm
13,8 cm

44,5 c

MALOWANY
nr kat. E003KMM

netto brutto
48,78 60,00

NIEMALOWANY
nr kat. E003KMN

netto brutto
44,72 55,00

MALOWANY
nr kat. E002POM

netto brutto
52,85 65,00

NIEMALOWANY
nr kat. E002PON

netto brutto
48,78 60,00

MALOWANY

netto brutto
56,91 70,00

Grubość ścianki: 3,5 cm
Szerokość wręgów: 1,2cm

Powałka Wielkopolska
44,5 cm

44,5 cm
4,8cm

Szerokość wręgów: 1,2cm

Powałka Wielkopolska
z przegonką 8 wylotową
44,5 cm

44,5 cm

nr kat. E002POMP8
4,8cm

NIEMALOWANY
nr kat. E002PONP8

netto brutto
52,85 65,00

Szerokość wręgów: 1,2cm

Powałka plastikowa
Wielkopolska
44,5 cm

44,5 cm
3,0 cm

nr kat. E002PLAST

netto brutto
52,85 65,00

Produkty refundowane w ramach programu "Wsparcia rynku produktów pszczelich w latach 2020-2022"
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Elementy uli Wielkopolskich 10 ramkowych
NAZWA

WYKOŃCZENIE KOLORY

Przegroda zacieśniająca

CENA

nr kat. EP0026P

netto brutto
12,20 15,00

MALOWANY
nr kat. E005DWM

netto brutto
69,11 85,00

NIEMALOWANY
nr kat. E005DWN

netto brutto
65,04 80,00

MALOWANY
nr kat. E005DWHM

netto brutto
89,43 110,00

NIEMALOWANY
nr kat. E005DWHN

netto brutto
85,37 105,00

MALOWANY
nr kat. E005DWHPM

netto brutto
113,82 140,00

NIEMALOWANY
nr kat. E005DWHPN

netto brutto
109,76 135,00

Dennica wysoka Wielkopolska
cm
47,5

44,5

cm
9 cm

Grubość ścianki: 3,7 cm
Szerokość wręgów: 1,2cm

Dennica wysoka Wielkopolska
higieniczna
cm
47,5

44,

5 cm
10cm

Grubość ścianki: 3,7 cm
Szerokość wręgów: 1,2cm

Dennica wysoka Wielkopolska
higieniczna z poławiaczem
pyłku
4
cm
47,5

4,5

cm

10cm

Grubość ścianki: 3,7 cm
Szerokość wręgów: 1,2cm
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Produkty refundowane w ramach programu "Wsparcia rynku produktów pszczelich w latach 2020-2022"

Elementy uli styropianowych
NAZWA

CENA
Netto

Brutto

0,81

1,00

Wlotka
nr kat. EP0027P

4,06

5,00

Korek wentylacyjny
nr kat. EP014K

0,53

0,65

Sito - pająk
nr kat. EP012P

0,53

0,65

Pierścienie
nr kat. EP013P

0,53

0,65

Korek trapezowy styropianowy
nr kat. ES017T

0,93

1,15

Korek okrągły styropianowy
nr kat. ES016K

1,63

2,00

Boczek do ramki ula Wielkopolskiego 1/2
nr kat. EPO028P
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Elementy uli styropianowych
NAZWA
Uniwersalna kratka poławiająca pyłek
nr kat. EO011K

CENA
Netto

Brutto

5,69

7,00

5,69

7,00

11,38

14,00

1,62

2,00

4,07

5,00

Kratka poławiająca pyły zabudowana z trzech stron
nr kat. EP0024KB

Podkarmiaczka powałkowa plastikowa 4l
z pokrywką na wylot
nr kat. EP015P
średnica 35cm
średnica wylotu 11cm

Pokrywka na wlotek do podkarmiaczki
nr kat. EP0025P

Dekiel do podkarmiaczki
nr kat. EP010P

15

Elementy uli styropianowych
NAZWA
Przegonka 8 wylotowa
nr kat. EP0019P

CENA
4,06

5,00

8,13

10,00

6,66

8,00

Zaślepka plastikowa przód
nr kat. EP0022ZP

3,25

4,00

Zaślepka plastikowa tył
nr kat. EP0023ZT

3,25

4,00

Tacka plastikowa do dennicy
nr kat. EP0020T

Siatka plastikowa na tackę
nr kat. EP021S
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PREPARATY DO MYCIA ULI
1. BIO-CLEAN marki Najlepsza Dezynfekcja, to profesjonalny,
pianowy preparat myjący o odczynie zasadowym do mycia uli, ich
wyposażenia oraz narzędzi używanych przy produkcji
pszczelarskiej. Służy do mycia ręcznego lub maszynowego.
W swoim składzie zawiera m.in. wodorotlenek sodu (soda
kaustyczna) substancję skuteczną w zwalczaniu wielu chorób
pszczół.
WYDAJNOŚĆ:
1L (kg) koncentratu = ok. 150 umytych korpusów
1L (kg) koncentratu = 50L roztworu (2%) = 150m² umytej
powierzchni
Zalety: nietoksyczny i bezpieczny dla środowiska, nie zawiera
substancji rakotwórczych, ulega biodegradacji.
CENA za 1L | 32,52 zł netto | 40,00 zł brutto |
2. CHLOR-AKTIV marki Najlepsza Dezynfekcja, to profesjonalny,
pianowy preparat myjący o odczynie zasadowym do mycia uli, ich
wyposażenia oraz narzędzi używanych przy produkcji
pszczelarskiej. Służy do mycia ręcznego lub maszynowego.
W swoim składzie zawiera m.in. wodorotlenek sodu (soda
kaustyczna) oraz podchloryn sodu (50g aktywnego chloru / 1L
koncentratu), substancje skuteczne w zwalczaniu zgnilca
amerykańskiego pszczół.
WYDAJNOŚĆ: 1L (kg) koncentratu = ok. 150 umytych korpusów
1L (kg) koncentratu = 50L roztworu (2%) = 150m² umytej
powierzchni
Zalety: nietoksyczny i bezpieczny dla środowiska, nie zawiera
substancji rakotwórczych, ulega biodegradacji.
CENA za 1L | 31,71 zł netto | 39,00 zł brutto |
3. HYDRO-CLEAN marki Najlepsza Dezynfekcja to preparat
przeznaczony do higieny uli, ich wyposażenia oraz narzędzi
używanych przy produkcji pszczelarskiej. W swoim składzie
zawiera m.in. nadtlenek wodoru. HYDRO-CLEAN należy stosować
jako neutralizator preparatów i substancji chemicznych
używanych do mycia i dezynfekcji uli oraz narzędzi i urządzeń
wykorzystywanych w pasiece. Roztwory preparatu można
stosować techniką namaczania, oprysku i zamgławiania. Dzięki
zastosowaniu wysokiej jakości stabilizatorów, preparat
zachowuje wysoką stabilność nadtlenku wodoru zarówno
w koncentracie jak i roztworach roboczych. HYDRO-CLEANnie
wymaga spłukiwania oraz karencji. Ule, narzędzia oraz
urządzenia można użytkować po wyschnięciu.
WYDAJNOŚĆ: 1L koncentratu = ok. 400 odkażonych korpusów
1L koncentratu = 100L roztworu (1%) = 400m² odkażonej
powierzchni
Zalety: nietoksyczny i bezpieczny dla środowiska, nie zawiera
substancji rakotwórczych, ulega biodegradacji.
CENA za 1L | 1L 35,77 zł netto | 44,00 zł brutto |
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PREPARATY DO DEZYNFEKCJI ULA
4. FARMSTERIL marki Najlepsza Dezynfekcja, to profesjonalny
preparat o odczynie zasadowym do dezynfekcji uli, ich
wyposażenia oraz narzędzi używanych przy produkcji
pszczelarskiej. W swoim składzie zawiera m.in. podchloryn sodu,
substancję skuteczną w zwalczaniu zgnilca amerykańskiego
pszczół. Zawiera stabilizowany chlor, dzięki czemu nie ulega
szybkiemu rozkładowi w kontakcie z substancjami organicznymi.
Jest silnym preparatem, który nie wymaga długiego okresu
karencji. FARMSTERIL należy stosować poprzez namaczanie,
oprysk lub zamgławianie.
WYDAJNOŚĆ: 1L koncentratu = ok. 800 odkażonych korpusów
1L koncentratu = 200L roztworu (0,5%) = 800m² odkażonej
powierzchni
Zalety: nietoksyczny i bezpieczny dla środowiska, nie zawiera
substancji rakotwórczych, ulega biodegradacji.
CENA za 1L | 41,67 zł netto | 45,00 zł brutto |
5. STERIL-CLEAN marki Najlepsza Dezynfekcja, to profesjonalny
preparat o odczynie zasadowym do mycia i dezynfekcji uli, ich
wyposażenia oraz narzędzi używanych przy produkcji
pszczelarskiej. Służy do mycia ręcznego lub maszynowego.
W swoim składzie zawiera m.in. wodorotlenek sodu (soda
kaustyczna) oraz podchloryn sodu (50g aktywnego chloru / 1L
koncentratu), substancje skuteczne w zwalczaniu zgnilca
amerykańskiego pszczół. Zawiera stabilizowany chlor, dzięki
czemu nie ulega szybkiemu rozkładowi w kontakcie
z substancjami organicznymi. Jest silnym preparatem, który nie
wymaga długiego okresu karencji. STERIL-CLEAN należy
stosować poprzez namaczanie lub oprysk.
WYDAJNOŚĆ: 1L koncentratu = ok. 400 odkażonych korpusów
1L koncentratu = 100L roztworu (1%) = 400m² odkażonej
powierzchni
Zalety: nietoksyczny i bezpieczny dla środowiska, nie zawiera
substancji rakotwórczych, ulega biodegradacji.
CENA za 1L | 1L 32,41 zł netto | 35,00 zł brutto |
6. OXYDION PLUS marki Najlepsza Dezynfekcja to profesjonalny
preparat o odczynie kwaśnym do dezynfekcji uli, ich wyposażenia
oraz narzędzi używanych przy produkcji pszczelarskiej. OXYDION
PLUS zawiera kwas octowy, substancję czynną skuteczną
w zwalczaniu motylicy. Jest preparatem silnie utleniającym.
OXYDION PLUS należy stosować poprzez namaczanie, oprysk lub
zamgławianie.
WYDAJNOŚĆ: 1L koncentratu = ok. 800 odkażonych korpusów
1L koncentratu = 200L roztworu (0,5%) = 800m² odkażonej
powierzchni
Zalety: nietoksyczny i bezpieczny dla środowiska, nie zawiera
substancji rakotwórczych, ulega biodegradacji.
CENA za 1L | 59,26 zł netto | 64,00 zł brutto |
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PRODUCENT

PPHU PLAST-PRODUKT
JERZY WYROBEK
Siedziba:
ul. Trzciniec 8A
32-626 Jawiszowice
NIP: 652-125-40-60
Katowice

MY
STEŚ

TU JE

Zakład produkcyjny

Kraków

Oświęcim

(punkt odbioru zamówień)

Bielsko-Biała

JAWISZOW

ICE

ul. Mickiewicza 32
32-626 Jawiszowice

e-mail: ulewyrobek@gmail.com
www.ule-wyrobek.pl
tel: (+48) 507 053 975

ING BANK ŚLĄSKI S.A
nr konta: 53 1050 1315 1000 0091 2130 7285

