
 
 
 
 
  

 
nejnižší ceny za kvalitní dešti odolnou ochranu v ČR 

uvedené ceny jsou ceny po slevě (s 21% DPH)  / cena ochrany na 1m2 = min. dávka přípravku g/m2 x cena za 1kg 

                                              

Přípravky pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva (a zdiva) 
proti dřevokazným houbám, hmyzu, plísním a zamodrání, likvidační účinnost na houby a plísně 

Kvalitní ochrana zdiva proti plísním (likvidace + dlouhodobá prevence)  
 

1kg 
ošetří až 

kapalné koncentráty 
orientační 

cena 
Kč/m

2 

                AKČNÍ  CENY  S DPH po slevě  (v Kč) 

  NÁZEV VÝROBKU 
bezbarvý balení výrobku – plastové obaly – láhve - kanistry 

(ředění) barevný 1kg 3kg 5kg 10kg 20kg 
             Min. dávkování připravku (g/m2) 

142m²  
DERON  PLUS 

 

( 7g/m² ) 

2,80 

bezbarvý 432,- 1.242,- 1.980,- 3.840,- 7.440,- 

(1:27) 
zelený, žlutý, 

hnědý 
456,- 1.314,- 2.130,- 4.140,- 8.040,- 

 

75 m² DERON  PROFI 
 

( 13g/m² ) 

3,40 

bezbarvý 270,-  1.290,- 2.520,- 4.800,- 

(1:14) 
zelený, 

hnědý, žlutý 
  288,-      1.380,- 2.700,- 5.160,- 

 

50 m² DERON 

 
( 20g/m² ) 

3,80 

bezbarvý 198,-  954,-  
 

(1:9) 
zelený, 

hnědý, žlutý 
210,-  1002,-  

 

 

      Deron-SP / kvalitní přípravek  na ochranu zdiva proti plísním  ( likvidace + dlouhodobá prevence)  

25 m² 

DERON-SP 
 
STOP PLÍSNÍM 
(40g/m²) zdivo, dřevo 
likvidace + prevence 

5,80 bezbarvý 156,-  720,- 1.320,- 

 

 
Všechny přípravky si uchovávají své užitné vlastnosti v uzavřených obalech min. po dobu 36 měsíců od data 
výroby.  Velikost balení lze přizpůsobit požadavku zákazníka – kontaktujte nás  tel: +420-608-826201 
 

Přípravky s likvidačním účinkem proti hmyzu + dlouhodobá prevence 
proti dřevokazným houbám ,hmyzu a plísním – dvojí účinnek-likvidace + prevence. Použití na dřevo napadnuté hmyzem 

 ( Nová likvidační účinnost –není nutná injektáž, stačí jen nátěr nebo postřik ) 

 1 litr  5 litrů 10 litrů  
 

25 m² DERON-I 
(lihový koncentrát) 
 
( 40ml/m² ) 

10,30 

bezbarvý 276,-  1.290,- 2.520,-  

(1:3) červený   282,-      1.344,- 2.622,-  

 

 
Pro aplikace MÁČENÍM ve vanách dojednáváme individuální podmínky a ceny - kontaktujte nás: +420 608 826 201 

 
Zboží zašleme na dobírku poštou nebo Zásilkovnou do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky 
(po dohodě na tel: 777-231-630 do 48 hodin). 
  
Dopravné (poštovné)  - při objednávce do 3.000,- Kč (s DPH) – od 78,-  Kč s DPH 
                        - při objednávce nad 3.000,- Kč (s DPH) - přepravné zdarma (hradí prodejce) 
 

Výrobce: 
MOSET spol.s r.o. 
Brněnská 270 
664 42 Brno-Modřice 
 
Telefon a fax: 
+420 515 271 179 

Objednávky: 
+420 777 231 630 
+420 608 826 201 
 
Web a e-mail: 
www.moset.cz 
moset@moset.cz 
 

CENÍK PRODUKTŮ – 16. 10. 2015     
 

TYTO CENY PLATÍ JEN PRO NÁKUP PŘES INTERNET    


