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V pfiípadû zájmu nás kontaktujte na tel.: 731 637 702, email: pavekkeramika@centrum.cz

OOddssttrraaňňoovváánníí  ppaařřeezzůů  ss  nnáámmii  jjee  hhrraaččkkaa
Pávek Keramika, spol. s r.o. Na Horce 278, Doubravice nad Svitavou

OdstraÀování pafiezÛ provádíme
v˘luãnû na základû písemné 

objednávky.

Úãtujeme dle prÛmûru pafiezu 10 Kã za 1 cm prÛmûru.  
Cena za dopravu frézy je 10 Kã za 1 km. 

V pfiípadû úãtované ãástky nad 5 000 Kã dopravné nefakturujeme. 
Likvidaci vydrcené dfievní hmoty a zeminy provádí zadavatel.

☛ OdstraÀujeme pafiezy pomocí nejnovûj‰í pafiezové frézy SC 30TX firmy Vermeer.
☛ Pomocí frézy jsme schopni ve velmi krátké dobû odstranit prakticky jak˘koli pafiez 

v parcích, na hfibitovech, alejích a podobnû.
☛ Pafiezy odstraÀujeme standardnû cca 10 cm pod úroveÀ terénu.

Arboretum ·melcovna Boskovice vás srdeãnû zve na

Dny adventních a vánoãních dekorací
26. a 27. listopadu od 12.00 do 18.00 hodin ve v˘stavní hale Arboreta ·melcovna „Dva Dvory”

- Prodejní v˘stava adventních a vánoãních dekorací a polotovarÛ
- V˘roba vlastních adventních dekorací pod vedením aranÏéra

obãerstvení zaji‰tûno  úãastnick˘ poplatek 35 Kã na v˘robu 1 ks dekorace


