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Nr art. Nazwa
Ul Dadant-PL 10-ramkowy - Zestaw 1

8101 Dennica płytka z szufladą, 1 korpus gniazdowy, 2 nadstawki (1/2 korpusu), powałka,

daszek z izolacją, Dach blaszany

Ul Dadant-PL 10-ramkowy - Zestaw 2
8102 Dennica wysoka z szufladą, 1 korpus gniazdowy, 2 nadstawki (1/2 korpusu), powałka,

daszek z izolacją, Dach blaszany

Ul Dadant-PL 10-ramkowy - Zestaw 3
8102A Dennica wysoka z szufladą, 4 nadstawki (1/2 korpusu), powałka, daszek z izolacją, Dach

blaszany

Dadant - Dennica wysoka z szufladą
8103 Dennica wysoka (9cm) z siatką ocynkowaną i szufladą do kontroli warrozy, obsługa przez

tylną klapkę

Dadant - Dennica płytka z szufladą
8104 Dennica płytka (2cm) z siatką ocynkowaną i szufladą do kontroli warrozy, obsługa przez

tylną klapką

Dadant - Korpus 310 mm
8105 Korpus ze świerka, grub. ścianek 22mm

Dadant - 1/2 korpusu 155 mm

8106 Korpus ze świerka, grub. ścianek 22mm

Dadant - Podkarmiaczka nadstawkowa

8107 Korpus ze świerka, grub. ścianek 22mm, pojem. ok. 8 litrów, do karmienia bez kontaktu z

pszczołami

Dadant - Podkarmiaczka nadstawkowa wg brata Adama
8108 Korpus ze świerka, grub. ścianek 22mm, pojem. ok. 13 litrów, do karmienia bez kontaktu z

pszczołami

Dadant - Powałka
8109 ze świerka i sklejki wodoodpornej, grub. ścianek 22mm, 1 otwór średn. 85mm

Dadant - Daszek wewn. z izolacją

8110 ze świerka i sklejki wodoodpornej, izolacja z płyty pilśniowej miękkiej

Dadant - Dach blaszany
8111 z blachy aluminiowej

Cena Cena
netto brutto

492,68 606,00

517,07 636,00

456,09 561,00

109,76         135,00

84,55         104,00

105,69        130,00

73,17 90,00

97,56           120,00

88,62         109,00

67,48 83,00

55,28 68,00

48,78 60,00

(1)



Nr art. Nazwa
Dadant - Poławiacz pyłku

8112 Dennicowy poławiacz pyłku do dennicy wysokiej obsługiwany przez tylną klapkę

pasujący do dennicy wysokiej 8103

krata odgrodowa metalowa w ramce drewnianej
8113 z drutu stalowego średn. 1mm,

do Dennica 8103

Siatka ze stali nierdzewnej do dennica 8103

8114 Siatka pleciona ze stali nierdzewnej o wym. oczka 2,4mm

Ul Dadant-PL 12-ramkowy - Zestaw 1

8201 Dennica płytka z szufladą, 1 korpus gniazdowy, 2 nadstawki (1/2 korpusu), powałka,

daszek z izolacją, Dach blaszany

                       Ul Dadant-PL 12-ramkowy - Zestaw 2

8202 Dennica wysoka z szufladą, 1 korpus gniazdowy, 2 nadstawki (1/2 korpusu), powałka,

daszek z izolacją, Dach blaszany

Ul Dadant-PL 12-ramkowy - Zestaw 3

8202A Dennica wysoka z szufladą, 4 nadstawki (1/2 korpusu), powałka, daszek z izolacją, Dach

blaszany

Dadant - Dennica wysoka z szufladą

8203 Dennica wysoka (9cm) z siatką ocynkowaną i szufladą do kontroli warrozy, obsługa przez

tylną klapkę

Dadant - Dennica płytka z szufladą

8204 Dennica płytka (2cm) z siatką ocynkowaną i szufladą do kontroli warrozy, obsługa przez

tylną klapką

Dadant - Korpus 310 mm

8205 Korpus ze świerka, grub. ścianek 22mm

Dadant - 1/2 Korpus 155 mm

8206 Korpus ze świerka, grub. ścianek 22mm

Dadant - Podkarmiaczka nadstawkowa

8207 Korpus ze świerka, grub. ścianek 22mm, pojem. ok. 8 litrów, do karmienia bez kontaktu z

pszczołami

Dadant - Podkarmiaczka nadstawkowa wg brata Adama

8208 Korpus ze świerka, grub. ścianek 22mm, pojem. ok. 13 litrów, do karmienia bez kontaktu z

pszczołami

                      Dadant - Powałka
8209 ze świerka i sklejki wodoodpornej, grub. ścianek 22mm, 1 otwór średn. 85mm

Dadant - Daszek wewn. z izolacją

8210 ze świerka i sklejki wodoodpornej, izolacja z płyty pilśniowej miękkiej

Cena Cena
netto brutto

84,31        116,00

43,09 53,00

32,52 40,00

503,25 619,00

527,64 649,00

565,04 695,00

113,82        140,00

88,62        109,00

116,29       143,00

80,49 99,00

97,56         120,00

88,62       109,00

69,92 86,00

57,72 71,00

(2)



Nr art. Nazwa

Dadant - Dach blaszany
8211 z blachy aluminiowej

                      Dadant - Poławiacz pyłku
8212 Dennicowy poławiacz pyłku do dennicy wysokiej obsługiwany przez tylną klapkę

pasujący do dennicy wysokiej 8203

krata odgrodowa metalowa w ramce drewnianej
8213 z drutu stalowego średn. 1mm,

do Dennica 8203

Siatka ze stali nierdzewnej do dennica 8203

8214 Siatka pleciona ze stali nierdzewnej o wym. oczka 2,4mm

Ul Langstroth-PL 10-ramkowy - Zestaw 1

8301 Dennica płytka z szufladą, 2 korpusy 241mm, 1 nadstawka 168mm, powałka, daszek z

izolacją, Dach blaszany

Ul Langstroth-PL 10-ramkowy - Zestaw 2
8302 Dennica wysoka z szufladą, 2 korpusy 241mm, 1 nadstawka 168mm, powałka, daszek z

izolacją, Dach blaszany

Langstroth - Dennica wysoka z szufladą
8303 Dennica wysoka (9cm) z siatką ocynkowaną i szufladą do kontroli warrozy, obsługa przez

tylną klapkę

Langstroth - Dennica płytka z szufladą
8304 Dennica płytka (2cm) z siatką ocynkowaną i szufladą do kontroli warrozy, obsługa przez

tylną klapką

Langstroth - Korpus 241 mm

8305 Korpus Langstroth - Korpus 241 mmze świerka, grub. ścianek 22mm

Langstroth - Korpus 168 mm

8306 Korpus ze świerka, grub. ścianek 22mm

Langstroth - Podkarmiaczka nadstawkowa

8307 Korpus ze świerka, grub. ścianek 22mm, pojem. ok. 8 litrów, do karmienia bez kontaktu z

pszczołami

Langstroth - Podkarmiaczka nadstawkowa wg brata Adama
8308 Korpus ze świerka, grub. ścianek 22mm, pojem. ok. 13 litrów, do karmienia bez kontaktu z

pszczołami

Langstroth - Powałka
8309 ze świerka i sklejki wodoodpornej, grub. ścianek 22mm, 1 otwór średn. 85mm

Langstroth - Daszek wewn. z izolacją

8310 ze świerka i sklejki wodoodpornej, izolacja z płyty pilśniowej miękkiej

Cena Cena
netto brutto

48,78 60,00

94,31       116,00

43,09 53,00

32,52 40,00

499,18 614,00

521,13 641,00

109,76       135,00

82,11        101,00

95,12        117,00

70,73 87,00

92,68         114,00

86,18        106,00

65,04 80,00

52,03 64,00

(3)



Nr art. Nazwa
Langstroth - Dach blaszany

8311 z blachy aluminiowej

Langstroth - Poławiacz pyłku

8312 Dennicowy poławiacz pyłku do dennicy wysokiej obsługiwany przez tylną klapkę

pasujący do dennicy wysokiej 8303

krata odgrodowa metalowa w ramce drewnianej
8313 z drutu stalowego średn. 1mm,

do Dennica 8303

Siatka ze stali nierdzewnej do dennica 8303

8314 Siatka pleciona ze stali nierdzewnej o wym. oczka 2,4mm

Ul Wielkopolski 10-ramkowy - Zestaw 1

8401 Dennica płytka z szufladą, 2 korpusy 270mm, 1 nadstawka 140mm, powałka, daszek z

izolacją, Dach blaszany

Ul Wielkopolski 10-ramkowy - Zestaw 2
8402 Dennica wysoka z szufladą, 2 korpusy 270mm, 1 nadstawka 140mm, powałka, daszek z

izolacją, Dach blaszany

Wielkopolski - Dennica wysoka z szufladą
8403 Dennica wysoka (9cm) z siatką ocynkowaną i szufladą do kontroli warrozy, obsługa przez

tylną klapkę

Wielkopolski - Dennica płytka z szufladą

8404 Dennica płytka (2cm) z siatką ocynkowaną i szufladą do kontroli warrozy, obsługa przez

tylną klapką

Wielkopolski - Korpus 270 mm
8405 Korpus ze świerka, grub. ścianek 22mm

Wielkopolski - Korpus 140 mm

8406 Korpus ze świerka, grub. ścianek 22mm

Wielkopolski - Podkarmiaczka nadstawkowa

8407 Korpus ze świerka, grub. ścianek 22mm, pojem. ok. 8 litrów, do karmienia bez kontaktu z

pszczołami

Wielkopolski - Podkarmiaczka nadstawkowa wg brata Adama
8408 Korpus ze świerka, grub. ścianek 22mm, pojem. ok. 13 litrów, do karmienia bez kontaktu z

pszczołami

Wielkopolski - Powałka

8409 ze świerka i sklejki wodoodpornej, grub. ścianek 22mm, 1 otwór średn. 85mm

Wielkopolski - Daszek wewn. z izolacją

8410 ze świerka i sklejki wodoodpornej, izolacja z płyty pilśniowej miękkiej

Cena Cena
netto brutto

48,78 60,00

94,31        116,00

43,09 53,00

32,52 40,00

462,60 569,00

486,99 599,00

102,44        126,00

80,49 99,00

86,18          106,00

67,48 83,00

92,68          114,00

86,18       106,00

60,98 75,00

52,03 64,00

(4)



Nr art. Nazwa
8411 Wielkopolski - Dach blaszany

z blachy aluminiowej

                       Wielkopolski - Poławiacz pyłku

8412 Dennicowy poławiacz pyłku do dennicy wysokiej obsługiwany przez tylną klapkę

pasujący do dennicy wysokiej 8403

krata odgrodowa metalowa w ramce drewnianej
8413 z drutu stalowego średn. 1mm,

do Dennica 8403

Siatka ze stali nierdzewnej do dennica 8403

8414 Siatka pleciona ze stali nierdzewnej o wym. oczka 2,4mm

Ul Ostrowskiej 10-ramkowy - Zestaw 1

8501 Dennica płytka z szufladą, 3 korpusy 240mm, powałka, daszek z izolacją, Dach blaszany

Ul Ostrowskiej 10-ramkowy - Zestaw 2

8502 Dennica wysoka z szufladą, 3 korpusy 240mm, powałka, daszek z izolacją, Dach blaszany

Ostrowskiej - Dennica wysoka z szufladą

8503 Dennica wysoka (9cm) z siatką ocynkowaną i szufladą do kontroli warrozy, obsługa przez

tylną klapkę

Ostrowskiej - Dennica płytka z szufladą
8504 Dennica płytka (2cm) z siatką ocynkowaną i szufladą do kontroli warrozy, obsługa przez

tylną klapką

Ostrowskiej - Korpus 240 mm
8505 Korpus ze świerka, grub. ścianek 22mm

Ostrowskiej - Podkarmiaczka nadstawkowa

8507 Korpus ze świerka, grub. ścianek 22mm, pojem. ok. 8 litrów, do karmienia bez kontaktu z

pszczołami

Ostrowskiej - Podkarmiaczka nadstawkowa wg brata Adama
8508 Korpus ze świerka, grub. ścianek 22mm, pojem. ok. 13 litrów, do karmienia bez kontaktu z

pszczołami

Ostrowskiej - Powałka
8509 ze świerka i sklejki wodoodpornej, grub. ścianek 22mm, 1 otwór średn. 85mm

Ostrowskiej - Daszek wewn. z izolacją

8510 ze świerka i sklejki wodoodpornej, izolacja z płyty pilśniowej miękkiej

Ostrowskiej - Dach blaszany

8511 z blachy aluminiowej

Cena Cena
netto brutto

48,78 60,00

94,31         116,00

43,09 53,00

32,52 40,00

481,30 592,00

504,88 621,00

102,44        126,00

90,49 99,00

85,37          105,00

92,68          114,00

86,18          106,00

60,98       75,00

52,03 64,00

48,78 60,00

(5)



Nr art. Nazwa
Ostrowskiej - Poławiacz pyłku

8512 Dennicowy poławiacz pyłku do dennicy wysokiej obsługiwany przez tylną klapkę

pasujący do dennicy wysokiej 8503

                      Krata odgrodowa metalowa w ramce drewnianej

8513 z drutu stalowego średn. 1mm,

do Dennica 8503

Siatka ze stali nierdzewnej do dennica 8503

8514 Siatka pleciona ze stali nierdzewnej o wym. oczka 2,4mm

Langstroth - Dennica wysoka z szufladą

8901 Dennica wysoka (9cm) z siatką ocynkowaną i szufladą do kontroli warrozy, obsługa przez

tylną klapkę.
(kompatiybilny z korpusami ze styropianu Lysonia i Babika)

Siatka ze stali nierdzewnej do dennica 8901
8902 Siatka pleciona ze stali nierdzewnej o wym. oczka 2,4mm

Poławiacz pyłku

8904 Dennicowy poławiacz pyłku do dennicy wysokiej obsługiwany przez tylną klapkę

pasujący do dennicy wysokiej 8901

Langstroth–Korpus 241 mm
8903 Korpus ze świerka, grub. ścianek 25mm,

(kompatiybilny z korpusami ze styropianu Lysonia i Babika)

Wielkopolski - Dennica wysoka z szufladą
8905 Dennica wysoka (9cm) z siatką ocynkowaną i szufladą do kontroli warrozy, obsługa przez

tylną klapkę.
(kompatiybilny z korpusami ze styropianu Lysonia i Babika)

Siatka ze stali nierdzewnej do dennica 8905
8906 Siatka pleciona ze stali nierdzewnej o wym. oczka 2,4mm

Poławiacz pyłku

8907 Dennicowy poławiacz pyłku do dennicy wysokiej obsługiwany przez tylną klapkę

pasujący do dennicy wysokiej 8904

Mini-Plus ze świerka - zestaw

6301 Dennica z siatką, 1 korpus , 6 ramek, podkarmiaczka nadstawkowa, daszek

kompatybilna ze styropianowym oryginałem

Mini-Plus - dennica

6302 z siatką ocynkowaną

Mini-Plus - korpus

6303 ze świerka 32mm, na 6 ramek 220x159mm

Mini-Plus - podkarmiaczka nadstawkowa

6304 pojemność ok. 2,5 l, do karmienia bez kontaktu z pszczołami

Cena Cena
netto brutto

94,31        116,00

43,09 53,00

32,52 40,00

113,82        140,00

32,52 40,00

94,31        116,00

109,76       135,00

110,57        136,00

32,52           40,00

94,31        116,00

216,26 266,00

47,97 59,00

63,41 78,00

56,10 69,00

(6)



Nr art. Nazwa
Mini-Plus - daszek z izolacją

6305

Mini-Plus - ramka hoffmanowska

6306 Ramka 220x159mm

2 ramki połączone dają długość ramki Langstroth 448x159mm

Mini-Plus - dach blaszany

6307 z blachy ocynkowanej lub aluminiowej

Ul 2-ramkowy (pokazowy) Dadant mod.285 mm

7002 karmienie od góry,dokładny beespace przeciwdziała dzikiej zabudowie, sylikonowe

uszczelki zapobiegają w momencie otwierania pękaniu zasklepionych szybek
wykonany ze świerka, nie malowany

Ul 2-ramkowy (pokazowy) Zander 220 mm
7003 karmienie od góry,dokładny beespace przeciwdziała dzikiej zabudowie, sylikonowe

uszczelki zapobiegają w momencie otwierania pękaniu zasklepionych szybek
wykonany ze świerka, nie malowany

Ul 2-ramkowy (pokazowy) Langstroth mod. 232 mm
7004 karmienie od góry,dokładny beespace przeciwdziała dzikiej zabudowie, sylikonowe

uszczelki zapobiegają w momencie otwierania pękaniu zasklepionych szybek
wykonany ze świerka, nie malowany

Ul 2-ramkowy (pokazowy) Dadant PL
7006 karmienie od góry,dokładny beespace przeciwdziała dzikiej zabudowie, sylikonowe

uszczelki zapobiegają w momencie otwierania pękaniu zasklepionych szybek
wykonany ze świerka, nie malowany

Ul 2-ramkowy (pokazowy) Langstroth PL
7007 karmienie od góry,dokładny beespace przeciwdziała dzikiej zabudowie, sylikonowe

uszczelki zapobiegają w momencie otwierania pękaniu zasklepionych szybek
wykonany ze świerka, nie malowany

Ul 2-ramkowy (pokazowy) Wielkopolski
7008 karmienie od góry,dokładny beespace przeciwdziała dzikiej zabudowie, sylikonowe

uszczelki zapobiegają w momencie otwierania pękaniu zasklepionych szybek
wykonany ze świerka, nie malowany

Ul 2-ramkowy (pokazowy) Ostrowskiej
7009 karmienie od góry,dokładny beespace przeciwdziała dzikiej zabudowie, sylikonowe

uszczelki zapobiegają w momencie otwierania pękaniu zasklepionych szybek
wykonany ze świerka, nie malowany

Korpus pokazowy Zander 229 mm
7103 Korpus pokazowy z 4 szybkami, izolacja umożliwiająca przezimowanie,

do systemu kompatybilnego

Korpus pokazowy Langstroth mod. 241 mm
7104 Korpus pokazowy z 4 szybkami, izolacja umożliwiająca przezimowanie,

do systemu kompatybilnego

Korpus pokazowy Dadant mod. 294 mm
7102 Korpus pokazowy z 4 szybkami, izolacja umożliwiająca przezimowanie,

do systemu kompatybilnego

Korpus pokazowy Dadant PL 10, 310 mm
7106 Korpus pokazowy z 4 szybkami, izolacja umożliwiająca przezimowanie,

Cena Cena
netto brutto

39,84 49,00

2,93 3,60

39,84 49,00

837,40      1030,00

814,63      1002,00

814,63      1002,00

831,40     1030,00

814,63      1002,00

814,63      1002,00

814,63      1002,00

334,96 412,00

334,96 412,00

348,78 429,00

341,46 420,00

(7)



Nr art. Nazwa
Korpus pokazowy Langstroth PL 241mm

7107 Korpus pokazowy z 4 szybkami, izolacja umożliwiająca przezimowanie,

Korpus pokazowy Wielkopolski 270mm

7108 Korpus pokazowy z 4 szybkami, izolacja umożliwiająca przezimowanie,

Korpus pokazowy Ostrowskiej 240mm

7109 Korpus pokazowy z 4 szybkami, izolacja umożliwiająca przezimowanie,

ul Warré, komplet bez okna

8001 dennica drewniana, 4 korpusy bez okna, 32 listwy snozowe,

korpus na ocieplenie górne, dach

ul Warré, komplet z oknem
8002 dennica drewniana, 4 korpusy z oknem, 32 listwy snozowe,

korpus na ocieplenie górne, dach

dennica Warré drewniana
8003

Korpus Warré z oknem

8004a + 8 listwy snozowe

korpus Warré bez okna

8004b + 8 listwy snozowe

korpus Warré na ocieplenie górne

8005

dach Warré

8006

dennica osiatkowana Warré

8010 dennica z siatką i szufladą do kontroli osypu warozy

podkarmiaczka Warré

8011 pojemność ok. 3l do karmienia bez kontaktu z pszczołami.

Cena Cena
netto brutto

334,96 412,00

334,96 412,00

334,96 412,00

708,94 872,00

791,06 973,00

63,41 78,00

134,96 166,00

114,63          141,00

53,66 66,00

130,89 161,00

94,31 116,00

85,37 105,00

(8)


