
jaro/léto 2014

25. a 26. 4. 2014

Zveme Vás 
na zahájení sezóny 

v nově otevřené prodejně

AKČNÍ CENY UVNITŘ LETÁKU! 

letak_maloobchod__09.indd   1letak_maloobchod__09.indd   1 21.3.2014   18:11:1321.3.2014   18:11:13



Akční nabídka produktů

Ceny včetně DPH

24. 4. až 9. 5. 2014

 Multi tablety MAXI 5v1 
200g tablety zajišťující dezinfekci, vločkování, likvidaci 
řas, stabilizaci pH a projasnění vody. Pro 20–30 m3 vody 
v bazénu se používá 1 tableta.

 Čistič bio jezírek 
Je vyváženou kombinací bakterií a enzymů, které velmi účinně a šetrně 
rozkládají nečistoty organického původu. Přípravek snižuje obsah živin pro 
růst řas, po jejich odumření slouží řasy jako potrava pro bakterie obsažené 
v přípravku. Tím se snižuje obsah usazenin organického původu na dně 
jezírka, projasňuje se voda a nastavuje se biologická rovnováha.

 Vločkovač tekutý 
Tekutý fl okulační přípravek pro vyvločkování nečistot 
při zakalení vody. Použitím přípravku se tyto jemné 
částice převedou do formy, kterou lze odstranit fi ltrací 
na pískových, případně i kartušových fi ltrech.

 Algae OXI 
Oxi perly proti vláknitým řasám 
vyskytujícím se na fólii a kačírku 
na dně jezírka

980
původní cena

1�370
původní cena

110
původní cena

429
původní cena

999999998888888888880000000000000
869 K

č

1�333333337777777777777000000000000
1�239 K

č

11111111111111111111110000000000000
99 K
č

444444442222222222222999999999999
389 K

č

5 kg

1 kg 1 kg

1 l
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 pH MINUS 
Voda ke koupání má mít hodnotu 
pH v rozmezí 6,8–7,6. Měření 
hodnoty pH provádíme minimálně 
dvakrát týdně bazénovým testerem 
a okamžitě regulujeme případné 
odchylky od ideální hodnoty.

 Mix barevné 
 plovoucí granule 6�mm 
Krmivo pro KOI kapry a okrasné ryby. Vybraná 
kombinace potřebných látek pro zdravý růst ryb. 
Obsahuje minerální látky + výživové látky + vitamíny.

 PROSEPTIK® 
 Bio tablety 
Enzymatický přípravek pro zkapalňování a rozklad fekálií, 
dalších biologických odpadů a k likvidaci zápachu. Výrazně 
snižuje náklady na vyvážení a čištění žump, septiků, 
usnadňuje jejich údržbu.

 Chlor šok 
Granulát s obsahem 67% aktivního 
chloru k rychlé dezinfekci 
s možností koupání již po krátké 
době po aplikaci.

 Plovoucí 
 dávkovač tablet 
 s teploměrem 

Plovoucí dávkovač chloru 
na pomalurozpustné tablety. Ve spodní 
části je regulátor pro úpravu množství 
dávkované chemie.

 Hladinná síťka 
 s ALU tyčí 
Tělo vyrobeno z modrého 
polypropylenu, samotná síťka 
vyrobena z modrého polyesteru. 
Dodává se včetně ALU tyče, 
celková délka 1,7 m.

200
původní cena

230
původní cena

349
původní cena

260
původní cena

180
původní cena

150
původní cena

222220000000000000000000000000
189 K

č

222222333333333333000000000000
199 K

č

333333334444444444444999999999999
299 K

č

222226666666666666000000000000
219 K

č

1111188888888888880000000000000
149 K

č

111111555555555555000000000000
129 K

č

Akční nabídka platí 24. 4.	–	9. 5. 2014 nebo do vyprodání zásob.

3 kg

5 l 6×20�g

1,2 kg
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PROXIM s.r.o. | Stará Obec 318, 533 54 Rybitví
T +420 466 530 357, 466 511 473, 466 531 634, 466 511 365
F +420 466 531 635 | proxim@proxim-pu.cz

www.proxim-pu.cz

Prodejna

PROXIM s.r.o., Stará Obec 318, 533 54 Rybitví
(300 m od SPŠ Stavební Pardubice)

otevřeno: po–pá 7.00–16.30 h

Přijímáme platby kartou.

Kde nás najdete? Nakupujte také v našem e-shopu!

www.probazen.com

 malý dárek pro každého návštěvníka

 na místě Vám poradí odborník

25. a 26. 4. 2014
pátek 7–18 h, sobota 8–14 h

Srdečně Vás zveme na zahájení sezóny!

Pardubice

Pardubice

Starý Mateřov

Rybitví

Smojedy

Staré 
Hradiště

Letiště Pardubice

letak_maloobchod__09.indd   4letak_maloobchod__09.indd   4 21.3.2014   18:11:5221.3.2014   18:11:52


