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SPOLEHLIVÝ
POMOCNÍK DO
KAŽDÉ ZAHRADY

PLOTOSTŘIH
HUSQVARNA 115iHD45
Snadné používání, nízká hmotnost, tichý chod. Pro 
malé až střední živé ploty,

 � Délka lišty: 45 cm, hmotnost bez akumuláto-
ru: 3,2 kg

Celoročně nízká cena: 6 990 Kč
(Cena vč. akumulátoru a nabíječky.)

TRAKTOR HUSQVARNA TC 139T
Uživatelsky přívětivý traktor s vzadu umístěným integrovaným sběrným 

košem o objemu 320 litrů. Výkonný dvouválcový motor.
 � Motor Husqvarna V-twin, hydrostatická 

převodovka, šířka záběru 97 cm.

Akční cena: 74 990 Kč
Běžná cena: 79 990 Kč

HUSQVARNA 450
Nejoblíbenější model s univerzálním použitím. 
X-Torq®, Air Injection™, Smart Start®, LowVib®, 
palivová pumpička.

 � Výkon 2,4 kW, délka lišty 15" / 38 cm, hmotnost 
bez lišty a řetězu 4,9 kg.

Akční cena: 11 990 Kč
Běžná cena: 12 890 Kč

FOUKAČ HUSQVARNA 320iB
Lehký foukač s tempomatem, rychlým startem 
a režimem boost.

 � Hmotnost (bez akumulátoru): 2,4 kg, foukací výkon 
(rychlost vzduchu): 46 m/s

Akční cena:  7 490 Kč
Běžná cena: 7 990 Kč

(Cena bez akumulátoru a nabíječky.)

Navštivte naši prodejnu:

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 13. 11. 2019. Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, a proto si 
vyhrazuje právo změnit design, specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

HUSQVARNA 120 Mark II
Díky snadnému startování a komfortní manipulaci 
je tato pila ideální pro méně zkušené uživatele.

 � Výkon 1,4 kW, délka lišty 14" / 35 cm, hmotnost 
bez lišty a řetězu 4,85 kg.

Akční cena: 4 190 Kč
Běžná cena: 4 450 Kč

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Robotická sekačka s kompletní nabídkou funkcí 
určená pro středně velké trávníky. Inteligentní 
technologie automaticky přizpůsobí každodenní 
čas sečení podle rychlosti růstu trávy.

 � Plocha: 1600 m² +/– 20 %
 � Sklon: až 40 %

Akční cena: 59 290 Kč
Běžná cena: 62 990 Kč
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FLOBAL s.r.o., Nádražní 486, 51721 Týniště nad Orlicí
e-shop: www.plachty-folie.cz✦e-mail: info@flobal.cz
tel.: 494 372 632✦mobil: 739 306 559
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zakázková výroba✦
prověřená životnost m

ateriálů✦
krátké dodací lhůty

Veškeré informace o výběrovém řízení
včetně povinné přihlášky naleznete na:

https://www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/uredni-deska/
v sekci „Výběrová řízení (personalistika)“.

Město Jaroměř
vyhlašuje výběrové řízení dle zákona

č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků,
v platném znění na pracovní pozici

referent/ka územního plánování
odboru výstavby zařazeného do Městského úřadu Jaroměř.

ORIGINÁLNÍ VÁNOČNÍ DÁREK
chcete potěšit své blízké?

Vaše cenné rodinné záznamy
z videokazet převedu

na DVD nebo USB. Levně.
Tel. 777 554 484




