
 

CENNIK WAŻNY OD 01.01.2008 r. 
 

CENNIK RAMEK  PSZCZELICH 

GNIAZDOWE   

cena  

NADSTAWKOWE  (1/2) 

cena  

 

TYP  RAMKI 
I gatunek II gatunek I gatunek II gatunek 

1. Wielkopolska 

1a) Wielkopolska hoffmanowska  

1b) Wielkopolska nieczopowana 

1c) Wielkopolska szer. listewki 35mm 

1,50 

1,70 

1,00 

1,80 

1,00 

1,00 

- 

- 

1,25 

1,50 

- 

1,50 

0,90 

1,00 

- 

1,00 

2. Ostrowska 

2a) Ostrowska hoffmanowska 

1,50 

1,70 

1,00 

1,00 

1,25 

1,50 

0,90 

- 

3. Warszawska poszerzana 

3a) Warszawska hoffmanowska 

1,90 

2,20 

1,10 

1,20 

1,30 

- 

0,90 

- 

4. Warszawska zwykła 

4a) Warszawska hoffmanowska 

1,90 

2,20 

1,10 

1,20 

1,30 

- 

0,90 

- 

5. Dadanta 

5a) Dadanta hoffmanowska 

5b) Dadant szer. listewki 35mm 

2,00 

2,30 

- 

1,20 

1,30 

- 

1,50 

1,80 

1,80 

1,00 

1,10 

1,10 

6.  Langstrotha 

6a) Langstrotha hoffmanowska 

1,90 

2,00 

1,20 

1,30 

- 

- 

- 

- 

7. Apipol  2,00 - - - 

8. Ramka sekcyjna wlkp.  1,20 - - - 

9. Komplet beleczek Apipola (4 szt) 1,00 - - - 

10. Ramka hodowlana wlkp.  zbita 10,00 - 

Cena ramki zbitej jest wyższa o 0,40 zł. Cena ramki zbitej z drutem nierdzewnym jest wyższa o 0,70 zł. 

Ramki w II gatunku są czopowane, mają zachowany swój wymiar, wykonane są z rowkami i otworkami 

na drucik. Występuje tylko niewielka wada drewna. DOSTĘPNE W OGRANICZONYCH ILOŚCIACH. 

 
Wlkp. 

 ocieplanego 
Wlkp. 

nieocieplanego 

Dadant 

ocieplanego 

Dadant 

nieocieplanego 
Elementy ula korpusowego: 

 

• daszek kryty blachą ………………... 

• daszek szaletowy kryty blachą 

• półnadstawka ………………………. 

• korpus ………………………………. 

• dennica kompletna ………………… 

• powałka do ula ……………………... 

• dennica wysoka ……………………. 

• dennica wysoka z poławiaczem pyłku –    

nowy typ „Dennica 2006” 

….. 42,00 ….. 

….50,00…. 

….. 45,00 ….. 

….. 67,00 ….. 

….. 53,00 ….. 

….. 24,00 …..  

….. 66,00 ….. 

 .... 108,00 …. 

….. 37,00 ….. 

- 

….. 40,00 ….. 

….. 62,00 ….. 

….. 50,00 ….. 

….. 24,00 ….. 

….. 66,00 ….. 

... 108,00 ….. 

….. 52,00 ….. 

….60,00…. 

….. 58,00 ….. 

….. 77,00 ….. 

….. 58,00 ….. 

….. 25,00 ….. 

….. 72,00 ….. 

….. 119,00 ….. 

….. 47,00 …..  

- 

….. 53,00 ….. 

….. 72,00 ….. 

….. 55,00 ….. 

….. 25,00 ….. 

….. 72,00 ….. 

….. 119,00 ….. 

 

Elementy ula korpusowego wykonane są z drewna lipowego lub sosnowego; 10-cio lub 12-sto ramkowe. 

Ocieplane wełną mineralną. Elementy ocieplane pasują do uli styropianowych. 

 



 

CENNIK POZOSTAŁEGO SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO 
 

Lp. Sprzęt pszczelarski Cena zł  Opis 

1.   

Ekologiczne paliwo do podkurzacza  

z dodatkiem ziół  (np.: melisa, mięta) 

 

1,00  

Czas palenia 1 szt. ok. 8 godz. 

Wióry lipowe z dodatkiem ziół sprasowane pod ciśnieniem 

200 kg/cm
2
 

2.  Rojnica:  

• wielkopolska ……………………………... 

• dadant ……………………………………. 

• warszawska poszerz. / warsz. zwykła … 

 

73,00 

84,00 

84,00 

 

Wykonana ze sklejki wodoodpornej. Z jednej strony znajduje 

się siatka wentylacyjna, z drugiej strony umieszczona jest 

część kraty przegrodowej – do przesiania matki. 

3.  Podkarmiaczka ramkowa: 

• ostrowska ………………………………… 

• wielkopolska …… ………………………. 

• wielkopolska cienka (25 mm)………………….. 

• warszawska poszerzana ………………….. 

• warszawska zwykła ……………………… 

• dadanta …………………….………………… 

• dadanta cienka (25 mm)..………………………… 

 

15,00 

16,00 

15,00 

20,00 

18,00 

20,00 

16,00 

Pojemność: 

Ok. 1,8 L         Podkarmiaczki wykonane są 

Ok. 2,5 L        ze sklejki wodoodpornej, zszywane, 

Ok. 2,0 L 

Ok. 2,5 L         klejone klejem wodoodpornym  

Ok. 2,1 L        i ekologicznym. 

Ok. 2,5 L  

Ok. 1,5 L 

4.  Deska przegrodowa: 

• wielkopolska, ostrowska ……………….. 

• warszawska, dadant ……………………. 

 

7,00 

9,00 

 

Wykonana ze sklejki wodoodpornej o gr. 8mm - 10mm 

5.  Beleczki odstępnikowe z drewna : 

• wielkopolskie, dadanta…………………. 

• warszawskie poszerzane i zwykłe……… 

 

0,24 

0,20 

Wykonane z drewna lipowego lub sosnowego.  

Wymiar beleczek to: 10mm x 10mm oraz 

8mm x 10mm, 10mm x 12mm lub 12mm x 12mm. 

6.  Przedwlotkowy poławiacz pyłku 55,00 Pasuje do każdego rodzaju ula 

7.  Podkarmiaczka powałkowa wlkp. 30,00 Bez szybki 

8.  Poidełko butelkowe 5,00 Wykonane z drewna. 

9.  Klateczki dla matek pszczelich 3,00  

10.  Podpałka do rozpalania paliwka 1,00 Nasączona parafiną 

11.  Łyżeczki do miodu 3,00 Drewniane 

12.   

Beleczka odgrodowa wlkp. 
(krata przegrodowa) 

 

1,00 

Drewniana; stosuję się zamiast kraty odgrodowej lub do 

poprawienia wentylacji w ulu oraz do pozyskiwania 

propolisu. 

13.  Stojak pod ul 15,00 Drewniany; posiada cztery nóżki 

14.  Stojak krzyżakowy pod ul – składany 18,00 Drewniany, posiada cztery nóżki, składany. 

15.  Topiarka słoneczna 290,00 Drewniana, na 2 ramki każdego rodzaju. 

16.  Zatworek do zmniejszenia wylotka 3,00 Drewniany; posiada dwa rodzaje wycięć. 

17.  Mostek (lotnisko) pod wylotek 3,00 Drewniany; do każdego rodzaju ula 

18.  Izolator 1-ramkowy 

• wielkopolski, ostrowskiej ……………….. 

• dadanta, warszawski …………………….. 

 

28,00 

32,00 

 

Drewniany, otwierany; z siatką metalową; na ramkę 

gniazdową, prostą. 

19.  Izolator 1-ramkowy hoff 

• wielkopolski, ostrowskiej ……………….. 

• dadanta, warszawski ……………………. 

 

30,00 

35,00 

 

Drewniany, z kratą winidurową na ramkę gniazdową 

hoffmanowską. 

20. Rojołapka: 

• duża…………………………………. 

• mała…………………………………. 

 

45,00 

35,00 

Drewniana z kratą metalową, pasująca do każdego rodzaju 

ula. 



 

 

CENNIK ULI DREWNIANYCH 
 

 

Rodzaj i opis ula 
Cena w zł / szt 

                Ule WIELKOPOLSKIE                                                                          z  kompletem  ramek 

Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy [ 2 korpusy + półnadstawka (½)] 290,- 

Ul wielkopolski nieocieplany wielokorpusowy [ 2 korpusy + półnadstawka (½)] 250,- 

Ul wielkopolski leżakowy 16-18 ramkowy z ½ 270,- 

Ul wielkopolski leżakowy 16-18 ramkowy bez ½ 240,- 

Ul wielkopolski leżakowy 16-18 ramkowy z pełną nadstawką 270,- 

          Ule WARSZAWSKIE POSZERZANE                                         z  kompletem  ramek 

Ul warszawski poszerzany 16-18 ramkowy z ½ 270,- 

Ul warszawski poszerzany 16-18 ramkowy bez ½ 240,- 

          Ule WARSZAWSKIE ZWYKŁE                                                  z  kompletem  ramek 

Ul warszawski zwykły 16-18 ramkowy z ½ 270,- 

Ul warszawski zwykły 16-18 ramkowy bez ½ 240,- 

          Ule DADANT                                                                               z  kompletem  ramek 
Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 10 lub 12-to ramkowy ( korpus + ½ ) 270,- 

Ul dadant nieocieplany wielokorpusowy 10 lub 12-to ramkowy 
                                           (skład: 4 półnadstawki, dennica, daszek, powałka)      

290,- 

Ul dadant leżak 16-18 ramkowy z ½ 270,- 

Ul dadant leżak 16-18 ramkowy bez ½ 240,- 

          Ule APIPOL                                                                                 z  kompletem  ramek 

Ul Apipol wielokorpusowy ocieplany (5 x 1/2) 330,- 

Ul Apipol wielokorpusowy nieocieplany (5 x 1/2) 300,- 

          Ule LANGSTROTHA                                                                  z  kompletem  ramek 

Ul Langstroth wielokorpusowy (3 korpusy) 300,- 

          Ule OSTROWSKIEJ                                                                    z  kompletem  ramek 

Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy) 280,- 

Ul Ostrowskiej nieocieplany wielokorpusowy (3 korpusy) 270,- 

                Ule WESELNO – ODKŁADOWE 

Ul weselno – odkładowy na jedną rodzinę (4 ramkowy) 47,- 

Ul weselno – odkładowy na dwie rodziny (6-cio/8 ramkowy) 73,- 

Ul weselno – odkładowy na trzy rodziny z podkarmiaczką (9-cio ramkowy) 170,- 

      Ule OZDOBNE                                                                            z  kompletem  ramek 

Ul ozdobny DOMEK duży 16-sto ramkowy z ½ - dach kryty blachą 
800,- 

Ul ozdobny DOMEK mały 6-cio ramkowy z podkarmiaczką powałkową 
395,- 

Ul ozdobny rzeźbiony BARĆ – duży (wys. ula od 80 cm do 120 cm) 
od 800,-  do 1600,- 

Ul ozdobny rzeźbiony BARĆ – mały (wys. ula do 80 cm) 
od 600,-  do 800,- 

 


