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          OFERTA NA ZAKUP SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO NA 2022  r. W RAMACH DOTACJI  
             

CENNIK ULI KORPUSOWYCH 
 

Nr kat. 

zestawu 

Elementy ula korpusowego wykonane są z drewna lipowego lub sosnowego; 

Ocieplane wełną mineralną. |Elementy ocieplane pasują do uli styropianowych. 
Cena w PLN / szt 

STANDARD   10 ramkowy               

Cena w PLN / szt 

STANDARD   12 ramkowy 

 

 

Ule WIELKOPOLSKIE  KORPUSOWE OCIEPLANE  10-r lub 12-r 
 

NETTO   BRUTTO 
 

NETTO 

 

BRUTTO 
 

WL01 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½] 

z dennicą niską; dach kryty blachą + powałka 
441,46 543,00 

460,98 567,00  

WL01A Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½] 

z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą + powałka 
448,78 552,00 

469,92 578,00  

WL02 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½] 

z dennicą niską; dach kryty brezentem + powałka 
418,70 515,00 

438,21 539,00  

WL03 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½]  

z dennicą wysoką z wkładem poławiając pyłek; dach kryty blachą + powałka 
511,38 629,00 

532,52 655,00  

WL04 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½]  

z dennicą wysoką; dach kryty blachą + powałka 
459,35 565,00 

479,67 590,00  

WL05 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½]  

z dennicą wysoką z siatką i szufladą z wkładem poławiając pyłek; dach kryty 

blachą + powałka 

551,22 678,00 
573,17 705,00  
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WL06 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½] + powałka 

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą  
502,44 618,00 

521,95 642,00  

WL17 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy] 

z dennicą niską; dach kryty blachą + powałka 
377,24 464,00 

391,87 482,00  

WL17A Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy] 

z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą + powałka 
384,55 473,00 

400,81 493,00  

WL18 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy] 

z dennicą wysoką; dach kryty blachą + powałka 
395,12 486,00 

410,57 505,00  

WL19 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy]  

z dennicą wysoką z wkładem poławiając pyłek; dach kryty blachą + powałka 
447,15 550,00 

463,41 570,00  

WL20 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy] + powałka 

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą  
438,21 539,00 

452,85 557,00  

WL21 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy] + powałka 

z dennicą wysoką z siatką i szufladą z wkładem poławiając pyłek; dach kryty blachą  
486,99 599,00 

504,07 620,00  

WL22 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy] 

z dennicą niską; dach kryty brezentem + powałka 
354,47 436,00 

369,11 454,00  

WL40 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½] 

z dennicą niską; dach kryty blachą 
404,06 497,00 

423,58 521,00  

WL40A Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½] 

z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą 
411,38 506,00 

432,52 532,00  

WL41 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½]  

z dennicą wysoką; dach kryty blachą  
421,95 519,00 

442,28 544,00  

WLD41 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½]  

z dennicą wysoką z wkładem poławiając pyłek; dach kryty blachą  
473,98 583,00 

495,12 609,00  

WL42 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½]  

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą  
465,04 572,00 

484,55 596,00  
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WLD42 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy + ½]  

z dennicą wysoką z siatką i szufladą z wkładem poławiając pyłek; dach kryty blachą  
513,82 632,00 

535,77 659,00  

WL43 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy ] 

z dennicą niską; dach kryty blachą 
339,84 418,00 

354,47 436,00  

WL43A Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy ] 

z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą 
347,15 427,00 

363,41 447,00  

WL44 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy ]  

z dennicą wysoką; dach kryty blachą  
357,72 440,00 

373,17 459,00  

WLD44 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy ]  

z dennicą wysoką z wkładem poławiając pyłek ; dach kryty blachą  
409,76 504,00 

426,02 524,00  

WL45 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy ]  

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą  
400,81 493,00 

415,45 511,00  

WLD45 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy ]  

z dennicą wysoką z siatką i szufladą z wkładem poławiając pyłek; dach kryty blachą  
449,59 553,00 

466,67 574,00  

WL23 Ul wielkopolski ocieplany wielokorpusowy (klepkowy) [2 korpusy] 

z dennicą niską; dach kryty brezentem  
317,07 390,00 

331,71 408,00  

Ule WIELOKORPUSOWE typu wielkopolskieg OCIEPLANE STANDARD 10 ramkowy 
          NETTO                                BRUTTO                

STANDARD 12 ramkowy 
                NETTO                                       BRUTTO 

WL07 Ul wielokorpusowy wielkopolski ocieplany (klepkowy) [3 korpusy gn.] 

z dennicą niską; dach kryty blachą + powałka 
470,73 579,00 

489,43 602,00  

WL07P Ul wielokorpusowy wielkopolski ocieplany (klepkowy) [3 korpusy gn.] 

z dennicą niską; dach kryty blachą  
433,33 533,00 

452,03 556,00  

WL07A Ul wielokorpusowy wielkopolski ocieplany (klepkowy) [3 korpusy gn.] 

z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą + powałka 
478,05 588,00 

498,37 613,00  

WL07AP Ul wielokorpusowy wielkopolski ocieplany (klepkowy) [3 korpusy gn.] 

z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą  
440,65 542,00 

460,98 567,00  
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WL08 Ul wielokorpusowy wielkopolski ocieplany (klepkowy) [3 korpusy gn.] 

z dennicą wysoką; dach kryty blachą + powałka 
488,62 601,00 

508,13 625,00  

WL08P Ul wielokorpusowy wielkopolski ocieplany (klepkowy) [3 korpusy gn.] 

z dennicą wysoką; dach kryty blachą  
451,22 555,00 

470,73 579,00  

WL09 Ul wielokorpusowy wielkopolski ocieplany (klepkowy) [3 korpusy gn.] 

z dennicą wysoką z wkładem poławiającym pyłek; dach kryty blachą + powałka 
540,65 665,00 

560,98 690,00  

WL10 Ul wielokorpusowy wielkopolski ocieplany (klepkowy) [3 korpusy gn.] + powałka 

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą  
531,71 654,00 

550,41 677,00  

WL10P Ul wielokorpusowy wielkopolski ocieplany (klepkowy) [3 korpusy gn.] 

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą  
494,31 608,00 

513,01 631,00  

WL11 Ul wielokorpusowy wielkopolski ocieplany (klepkowy) [3 korpusy gn.] + powałka 
z dennicą wysoką z siatką i szufladą z wkładem poławiaczem pyłku; dach kryty blachą  

580,49 714,00 
601,63 740,00  

Ule WIELKOPOLSKIE  KORPUSOWE JEDNOŚCIENNE (nieocieplane )(10-r) STANDARD    
                     NETTO                                               BRUTTO 

WL24 Ul wielkopolski jednościenny wielokorpusowy (10-r) [2 korpusy + ½] + powałka 

dennica niska z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach blaszany  
402,44 495,00 

WL26 Ul wielkopolski jednościenny wielokorpusowy (10-r) [2 korpusy + ½] + powałka 

dennica wysoką z siatką i szufladą z wkładem poławiaczem pyłku; dach blaszany  
462,60 

569,00 

WL27 Ul wielkopolski jednościenny wielokorpusowy (10-r) [2 korpusy + ½] + powałka 

dennica wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach blaszany  
511,38 629,00 

   

 

ULE WYKONANE SĄ ZGODNIE Z WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI STANDARDAMI. 

Ule nie zawierają ramek. 
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Nr kat. 

zestawu 

Elementy ula korpusowego wykonane są z drewna lipowego lub sosnowego; 

Ocieplane wełną mineralną.  

Elementy ocieplane pasują do uli styropianowych. 

Cena w zł / szt 
STANDARD 

 

Cena w zł / szt 
STANDARD 

 

 Ule WIELOKORPUSOWE typu OSTROWSKIEJ OCIEPLANE (10-r) NETTO                  BRUTTO 

 WO1 Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy) 

z dennicą niską; dach kryty blachą + powałka 
458,54 564,00 

 WO1A Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy) 

z dennicą niską higieniczna; dach kryty blachą + powałka 
465,85 573,00 

 WO2 Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy)  

z dennicą niską; dach kryty brezentem + powałka 
435,77 536,00 

 WO3 Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy) 

z dennicą wysoką; dach kryty blachą + powałka 
476,42 586,00 

 WO4 Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy) 

z dennicą wysoką z wkładem poławiającym pyłek; dach kryty blachą + powałka 
528,45 650,00 

 WO13 Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy) + powałka 

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą  
519,51 639,00 

 WO14 Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy) + powałka 

z dennicą wysoką z siatką i szufladą z wkładem poławiającym pyłek; dach kryty blachą  
568,29 699,00 

 WO40 Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy) 

z dennicą niską; dach kryty blachą  
421,14 518,00 

 WO40A Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy) 

z dennicą niską higieniczna; dach kryty blachą  
428,45 527,00 

 WO41 Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy) 

z dennicą wysoką; dach kryty blachą  
439,02 540,00 

 WO42 Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy)  

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą  
482,11 593,00 

 WO43 Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy) 

z dennicą wysoką z wkładem poławiającym pyłek; dach kryty blachą  
491,06 604,00 

 WO44 Ul Ostrowskiej ocieplany wielokorpusowy (3 korpusy)  
z dennicą wysoką z siatką i szufladą z wkładem poławiającym pyłek; dach kryty blachą  

530,89 653,00 
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 Ule  WIELOKORPUSOWE typu OSTROWSKIEJ JEDNOŚCIENNE (nieocieplane )(10-r) STANDARD    
NETTO                                               BRUTTO 

 WO24 Ul Ostrowskiej jednościenny wielokorpusowy (10-r) [3 korpusy ] + powałka 

dennica niska z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach blaszany  
426,83 525,00 

 

Nr kat. 

zestawu 

Elementy ula korpusowego wykonane są z drewna lipowego lub sosnowego; 

Ocieplane wełną mineralną.  

Elementy ocieplane pasują do uli styropianowych. 

Cena w PLN/ szt 

STANDARD 

 
                       NETTO                                              BRUTTO 

Ule WIELOKORPUSOWE typu LANGSTROTHA OCIEPLANE   (10-r)  

L40 Ul Langstroth wielokorpusowy ocieplany (3 korpusy) 

z dennicą niską drewnianą; dach kryty blachą  
461,79 568,00 

L01 Ul Langstroth wielokorpusowy ocieplany (3 korpusy) 

z dennicą niską drewnianą; dach kryty blachą + powałka 
499,19 614,00 

L40A Ul Langstroth wielokorpusowy ocieplany (3 korpusy) 

z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą 
470,73 579,00 

L01A Ul Langstroth wielokorpusowy ocieplany (3 korpusy) 

z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą + powałka 
508,13 625,00 

L41 Ul Langstroth wielokorpusowy ocieplany (3 korpusy) 

z dennicą wysoką; dach kryty blachą  
480,49 591,00 

LD41 Ul Langstroth wielokorpusowy ocieplany (3 korpusy) 

z dennicą wysoką z wkładem poławiającym pyłek; dach kryty blachą  
533,33 656,00 

L02 Ul Langstroth wielokorpusowy ocieplany (3 korpusy) 

z dennicą wysoką; dach kryty blachą + powałka 
517,89 637,00 

LD02 Ul Langstroth wielokorpusowy ocieplany (3 korpusy) 

z dennicą wysoką z wkładem poławiającym pyłek; dach kryty blachą + powałka 
570,73 702,00 

L42 Ul Langstroth wielokorpusowy ocieplany (3 korpusy) 

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą  
522,76 643,00 

LD42 Ul Langstroth wielokorpusowy ocieplany (3 korpusy) 
z dennicą wysoką z siatką i szufladą z wkładem poławiającym pyłek ; dach kryty blachą  

573,98 706,00 

L03 Ul Langstroth wielokorpusowy ocieplany (3 korpusy) + powałka 

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą  
564,23 694,00 
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LD03 Ul Langstroth wielokorpusowy ocieplany (3 korpusy) + powałka 
z dennicą wysoką z siatką i szufladą z wkładem poławiającym pyłek; dach kryty blachą  

615,45 757,00 

  

 Nr kat. 

zestawu         Ule DADANT    KORPUSOWE OCIEPLANE   (12-r) 
STANDARD 

NETTO 
STANDARD 

BRUTTO 
 DW40 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + ½) 

z dennicą niską drewnianą; dach kryty blachą  
353,66 435,00 

 DW02 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + ½) 

z dennicą niską drewnianą; dach kryty blachą + powałka 
392,68 483,00 

 DW40A Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + ½) 

z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą  
363,41 447,00 

 DW02A Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + ½) 

z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą + powałka 
402,44 495,00 

 DW41 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + ½) 

z dennicą wysoką; dach kryty blachą  
369,92 455,00 

 DWD41 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + ½) 

z dennicą wysoką z wkładem poławiającym pyłek; dach kryty blachą  
422,76 520,00 

 DW04 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + ½) 

z dennicą wysoką; dach kryty blachą + powałka 
408,94 503,00 

 DW05 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + ½) 

z dennicą wysoką z wkładem poławiającym pyłek; dach kryty blachą + powałka 
461,79 568,00 

 DW42 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + ½)  

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą  
411,38 506,00 

 DWD42 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + ½)  
z dennicą wysoką z siatką i szufladą z wkładem poławiającym pyłek; dach kryty blachą  

462,60 569,00 

 DW06 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + ½) + powałka 

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą  
450,41 554,00 

 DW07 

 
Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + ½) + powałka 
z dennicą wysoką z siatką i szufladą z wkładem poławiającym pyłek; dach kryty blachą  

501,63 617,00 

 DW43 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + 2 x ½) 

z dennicą niską drewnianą; dach kryty blachą 
434,96 535,00 
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 DW03 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + 2 x ½) 

z dennicą niską drewnianą; dach kryty blachą + powałka 
473,98 583,00 

 DW43A Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + 2 x ½) 

z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą  
444,72 547,00 

 DW03A Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + 2 x ½) 

z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą + powałka 
483,74 595,00 

 DW44 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + 2 x ½) 

z dennicą wysoką; dach kryty blachą  
451,22 555,00 

 DWD44 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + 2 x ½) 

z dennicą wysoką z wkładem poławiającym pyłek; dach kryty blachą  
504,07 620,00 

 DW26 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + 2 x ½) 

z dennicą wysoką; dach kryty blachą + powałka 
490,24 603,00 

 DW45 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + 2 x ½) 

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą  
492,68 606,00 

 DWD45 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + 2 x ½) 

z dennicą wysoką z siatką i szufladą z wkładem poławiającym pyłek; dach kryty blachą  
543,90 669,00 

 DW28 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy  12-to ramkowy (korpus + 2 x ½)+ powałka 

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą  
531,71 654,00 

 DW08 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (2 x korpus gn.)  

z dennicą niską drewnianą; dach kryty blachą + powałka 
417,07 513,00 

 DW08A Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (2 x korpus gn.)  

z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą + powałka 
426,83 525,00 

 DW09 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (2 x korpus gn.)  

z dennicą wysoką; dach kryty blachą + powałka 
433,33 533,00 

 DWD09 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (2 x korpus gn.)  

z dennicą wysoką z wkładem poławiającym pyłek; dach kryty blachą + powałka 
486,18 598,00 

 DW11 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (2 x korpus gn.) + powałka 

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą  
474,80 584,00 

 DWD11 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (2 x korpus gn.) + powałka 

z dennicą wysoką z siatką i szufladą z wkładem poławiającym pyłek; dach kryty blachą  

 

526,02 
647,00 
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 DW13 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (2 x korpus + ½ )  

z dennicą niską drewnianą; dach kryty blachą + powałka 
498,37 613,00 

 DW13A Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (2 x korpus + ½ )  

z dennicą niską higieniczną; dach kryty blachą + powałka 
508,13 625,00 

 DW14 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (2 x korpus + ½ )  

z dennicą wysoką; dach kryty blachą + powałka 
514,63 633,00 

 DW15 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (2 x korpus + ½ )  

z dennicą wysoką z wkładem poławiającym pyłek; dach kryty blachą + powałka 
567,48 698,00 

 DW16 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (2 x korpus + ½ ) + powałka 

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą  
556,10 684,00 

 DW17 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (2 x korpus + ½ ) + powałka 
z dennicą wysoką z siatką i szufladą z wkładem poławiającym pyłek; dach kryty blachą  

607,32 747,00 

 DW46 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (4 x ½) 

z dennicą niską drewniana; dach kryty blachą  
491,87 605,00 

 DW18 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (4 x ½) 

z dennicą niską drewniana; dach kryty blachą + powałka 
530,89 

653,00 

 DW47 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (4 x ½) 

z dennicą niską higieniczna; dach kryty blachą  
501,63 617,00 

 DW18A Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (4 x ½) 

z dennicą niską higieniczna; dach kryty blachą + powałka 
540,65 665,00 

 DW19 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (4 x ½) 

z dennicą wysoką; dach kryty blachą + ramki + powałka 
547,15 673,00 

 DW20 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (4 x ½) 
z dennicą wysoką z wkładem poławiającym pyłek; dach kryty blachą + ramki + powałka 

600,00 738,00 

 DW21 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (4 x ½) + powałka 

z dennicą wysoką z siatką i szufladą do kontroli osypu; dach kryty blachą  
588,62 724,00 

 DW22 Ul dadant ocieplany wielokorpusowy 12-to ramkowy (4 x ½) + powałka 
z dennicą wysoką z siatką i szufladą z wkładem poławiającym pyłek; dach kryty blachą  

639,84 787,00 

 

ULE WYKONANE SĄ ZGODNIE Z WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI STANDARDAMI. Ule nie zawierają ramek. 
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CENNIK ULI LEŻAKOWYCH 

ULE LEŻAKOWE 
Ule leżakowe produkowane są z drewna lipowego lub sosnowego. Posiadają dwa wylotki, drzwiczki do 
czyszczenia dennicy w bocznej ścianie, dach jest kryty blachą oraz rączki do przenoszenia ula. Dno i 
dwa dłuższe boki ocieplone są wełną mineralną. 

 

Cena w PLN 

netto 

 

 

Cena w PLN 

brutto 

Ule WIELKOPOLSKIE      LEŻAKOWE  OCIEPLANE              
Nr katalogowy  

Ul wielkopolski leżakowy 18 ramkowy z nadstawką  WL1020 373,98 460,00 

Ul wielkopolski leżakowy 18 ramkowy bez nadstawki WL1021 349,59 430,00 

Ul wielkopolski leżakowy 18 ramkowy z pełną nadstawką  WL1022 398,37 490,00 

Stojak pod ul leżak wielkopolski prosty SP1 26,02 32,00 

Stojak pod ul leżak wielkopolski składany SK1 32,52 40,00 

Ule DADANT      LEŻAKOWE      OCIEPLANE                

Ul dadant leżak 18 ramkowy z nadstawką  DL1027 373,98 460,00 

Ul dadant leżak 18 ramkowy bez nadstawki DL1028 349,59 430,00 

Stojak pod ul leżak Dadant prosty SP2 27,64 34,00 

Stojak pod ul leżak Dadnat składany 

 

SK2 34,15 42,00 

Ule WARSZAWSKIE POSZERZANE  LEŻAKOWE   OCIEPLANE              

Ul warszawski poszerzony leżak 18 ramkowy z nadstawką  WP1023 373,98 460,00 

Ul warszawski poszerzony leżak 18 ramkowy bez nadstawki WP1024 349,59 430,00 

Stojak pod ul leżak warszawski poszerzany prosty SP3 26,02 32,00 

Stojak pod ul leżak warszawski poszerzany składany SK3 32,52 40,00 
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Ule WARSZAWSKIE ZWYKŁE      LEŻAKOWE      OCIEPLANE              

Ul warszawski zwykły leżak 18 ramkowy z nadstawką  WZ1025 373,98 460,00 

Ul warszawski zwykły leżak 18 ramkowy bez nadstawki 
WZ1026 349,59 430,00 

Stojak pod ul leżak warszawski zwykły  prosty SP4 26,02 32,00 

Stojak pod ul leżak warszawski zwykły składany SK4 32,52 40,00 

ULE WYKONANE SĄ ZGODNIE Z WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI STANDARDAMI. Ule nie zawierają ramek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolarstwo – Tartacznictwo 

Ryszard Sułkowski 
ul. Sienkiewicza 68, 59-420 Bolków 
tel. 75 74 14 438, tel/fax 75 74 13 716 

e-mail: poczta@sulkowski.com.pl           www.sulkowski.com.pl 

 

Punkty dystrybucyjne 

  

Sklep Pszczelarski Tabaka Wojciech 

Pańska 3, 84-208 Dobrzewino  tel. 518 636 818 

Bartnik Weber Bogusława 

Wrocław, ul. Kluczborska 13,  

HURT_MOT Mirosława Chmurska 

Pabianice, ul. Tkacka 2,  

mailto:poczta@sulkowski.com.pl
http://www.sulkowski.com.pl/
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www.skleppszczelarski.com.pl tel. 071/ 32 24 802 tel. 042/ 226 22 01 
FPHU KIKA Ciepał Kamila 
Wolbrom, ul. 20 Straconych 31,  

tel. 604 473 024 

AGRO OAZA RAFAŁ LESZNIK 
ul. ŁĄKOWA 26, 47-400 RACIBÓRZ  

tel. 698 051 487 

PPHU Bartnik Jarosław PIEŃKO 
ul. Brzeska 48A, Biała Podlaska 21-500,  

tel. 83 344 28 07 

Sklep DUET 

ul. Młynarska 2, 16-500 Sejny  

tel. 503 668 864 

FPHU FORTUNA Roman Koremba 

ul. Wodna 12, Kłodzko,  

tel. 074/ 867 24 39 lub 074/ 867 55 77 

WMW Sp. C. MARCIN WOŚ WOJCIECH WOŚ 
Osiedle Zembrza 52, 36-130 Raniżów,  

tel. 723 018 004 

SĄDECKI BARTNIK A. & J. Kasztelewicz 

33-331 Stróże 235,  

tel. 018 445 18 82  

PHU EKO-PSZCZOLKA Grażyna Chwałek 
ul. Jagiellońska 39 B, 33-200 Dąbrowa Tarnowska  

tel. 692 818 731 

OGRÓD ZAJKO Zajko Antoni  
ul. Pułaskiego 84, 16-400 Suwałki  

tel. 87 567 45 54 

 

PLON Zaopatrzenie Ogrodniczo-Pszczelarskie 
ul. Wolborska 30, Piotrków Trybunalski  

tel. 44/ 646 45 93 lub 509 960 910,  
e-mail: biuro@e-plon.pl , www.e-plon.pl 
 

FHU JARNOT EDMUND 

Kopciowice, OSADA 21 A,  tel. 606 425 068 

www.pszczelarstwo-jarnot.pl 

 
Świat Pszczół Barbara Cyc 
Biszcza 358, 23-425 Biszcza  
tel. 84/ 68 56 077 

SKLEP FLORA I FAUNA 
ul. Słowackiego 2 a, 43-410 Zebrzydowice  

tel. 512 380 755, 512 380 799 
 

Sklep REWER Paweł Sulatycki 
ul. Niepodległości 8 a / 1, 65-001 Zielona Góra  

tel. 602 621 001 

 

 

http://www.copiaorologiitalia.it/
http://www.copiaorologiitalia.it/
http://www.copiaorologiitalia.it/

