
PRAVIDELNÝ ROZVOZ KRMIV  pro
domácí a hospodářská zvířata

firmy ZOOFLOR

- Krmnou směs pro nosnice – sypkou 25kg za 241,-
kč a 10kg za 112,- kč

- Krmnou směs pro nosnice  granulovanou  25kg za
245,- kč a 10kg za 114,- kč

- Krmná směs pro králíky s antikokcidikem i bez  -

25kg za 228,-kč a 10kg za 110,- kč

- Granule pro psy pro velká, střední i malá plemena:

balení po 10kg za 189,- kč, 5kg  za 130,- kč a 3kg

za 115,- kč

- Granule pro kočky: balení po 2kg za 70,- kč a 5kg

za 160,- kč

Dále krmné směsi a vitamanínové a minerální
doplňky pro kachny, krůty, kuřata, brojlery,

holuby, koně, ovce a kozy, papoušky a exoty,

morčata a ostatní hlodavce.

Přijedeme k Vám v následujících termínech:

21.5.2012 18.6.2012                16.7.2012 

20.8.2012 17.9.2012       15.10.2012

+ Na zavolání/po dohodě Vám zboží zavezeme až
domů a složíme +



to znamená  pravidelně každé třetí pondělí  

v kalendářním měsíci:

Svítkov (u potravin Kubík) 8:30
Popkovice (u restaurace Na Křižovatce) 8:40
Staré Čívice (u restaurace U Benešů) 8:50
Valy (u restaurace Na Valech) 9:05
Veselí (u hostince MASH) 9:15
Klenovka (u kontejnerů) 9:25
Štěpánov (u autobusové zastávky) 9:35
Mokošín (před Obecním úřadem) 9:45
Brloh ( u hospody U Vavřince) 9:55
Pelechov (u autobusové zastávky) 10:00
Seník (u křížku na návsi) 10:15
Jankovice (před Obecním úřadem) 10:25
Kozašice (u křížku) 10:35
Krasnice (u autobusové zastávky) 10:45
Litošice (u autobusové zastávky) 11:55
Sovolusky (u autobusové zastávky na návsi) 12:05
Urbanice (před Obecním úřadem) 12:15
Turkovice (u autobusové zastávky) 12:40
Bumbálka (u hasičské zbrojnice) 12:50
Bukovina u Přelouče 13:00
Medlešice (u autobusové zastávky) 13:35
Dražkovice (u prodejny COOP) 13:45
Mikulovice (u hostince Na Netřebě) 13:55
Ostřešany I. (u nádrže) 14:05
Ostřešany II. (před restaurací Dvořák) 14:10
Nemošice (u prodejny COOP) 14:20
Mnětice (před hostincem U Lípy) 14:30
Černá za Bory (u prodejny COOP) 14:40

Další informace o cenách našich produktů a možnostech
individuálního závozu Vám rádi podáme na telefonním čísle –

pracujeme i o víkendu:



Telefon: 602 11 23 42 


