
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Spojovací tyče Jednotka Cena s DPH 

Dřevěná spojovací tyč (2), délka 60mm, materiál buk ks 25 Kč 

Dřevěná spojovací tyč (3), délka 90mm, materiál buk ks 28 Kč 

Dřevěná spojovací tyč (4), délka 120mm, materiál buk ks 34 Kč 

Dřevěná spojovací tyč (5), délka 150mm, materiál buk ks 39 Kč 

Dřevěná spojovací tyč (6), délka 180mm, materiál buk ks 47 Kč 

Dřevěná spojovací tyč (7), délka 210mm, materiál buk ks 53 Kč 

Dřevěná spojovací tyč (9), délka 270mm, materiál buk ks 57 Kč 

Dřevěná spojovací tyč (11), délka 330mm, materiál buk ks 63 Kč 

 



 
 
 
 

Dřevěné trámce Jednotka Cena s DPH 

Dřevěný trámec ke stavebnici (1), délka 30mm, materiál buk ks 32 Kč 

Dřevěný trámec ke stavebnici (2), délka 60mm, materiál buk ks 48 Kč 

Dřevěný trámec ke stavebnici (3), délka 90mm, materiál buk ks 67 Kč 

Dřevěný trámec ke stavebnici (4), délka 120mm, materiál buk ks 81 Kč 

Dřevěný trámec ke stavebnici (5), délka 150mm, materiál buk ks 100 Kč 

Dřevěný trámec ke stavebnici (6), délka 180mm, materiál buk ks 104 Kč 

Dřevěný trámec ke stavebnici (7), délka 210mm, materiál buk ks 108 Kč 

Dřevěný trámec ke stavebnici (8), délka 240mm, materiál buk ks 116 Kč 

Dřevěný trámec ke stavebnici (9), délka 270mm, materiál buk ks 122 Kč 

Dřevěný trámec ke stavebnici (10), délka 300mm, materiál buk ks 129 Kč 

Dřevěný trámec ke stavebnici (11), délka 330mm, materiál buk ks 135 Kč 

Dřevěný trámec ke stavebnici (12), délka 360mm, materiál buk ks 143 Kč 

Dřevěný trámec ke stavebnici (13), délka 390mm, materiál buk ks 151 Kč 

Dřevěný trámec ke stavebnici (14), délka 420mm, materiál buk ks 157 Kč 

Dřevěný trámec ke stavebnici (15), délka 450mm, materiál buk ks 162 Kč 

Dřevěná kolečka a ostatní díly Jednotka Cena s DPH 

Dřevěné kladkové kolečko Ø 50mm, materiál buk ks 79 Kč 

Dřevěné kolečko Ø 100mm, materiál buk ks 133 Kč 

Dřevěné kolečko Ø 100mm, materiál buk  ks 133 Kč 

Dřevěné kolečko Ø 160mm, materiál buk  ks 262 Kč 

Balení - dlouhý = 45 ks, kolíček krátký = 20 ks, materiál - buk bal 265 Kč 

Dřevěné kladívko PONY, materiál - buk ks 75 Kč 

Vytloukací tyčka - tenká, materiál - buk ks 17 Kč 

Letecká guma (0,75m), provázek (4m), vlečná šňůra (2m) bal 95 Kč 

Návod ke stavebnicím PONY 01 a PONY 02 ks 105 Kč 



 
 
 
Objednávkový formulář 

Spojovací tyče Množství 

Dřevěná spojovací tyč (2), délka 60mm, materiál buk   

Dřevěná spojovací tyč (3), délka 90mm, materiál buk   

Dřevěná spojovací tyč (4), délka 120mm, materiál buk   

Dřevěná spojovací tyč (5), délka 150mm, materiál buk   

Dřevěná spojovací tyč (6), délka 180mm, materiál buk   

Dřevěná spojovací tyč (7), délka 210mm, materiál buk   

Dřevěná spojovací tyč (9), délka 270mm, materiál buk   

Dřevěná spojovací tyč (11), délka 330mm, materiál buk   

Dřevěné trámce Množství 

Dřevěný trámec ke stavebnici (1), délka 30mm, materiál buk   

Dřevěný trámec ke stavebnici (2), délka 60mm, materiál buk   

Dřevěný trámec ke stavebnici (3), délka 90mm, materiál buk   

Dřevěný trámec ke stavebnici (4), délka 120mm, materiál buk   

Dřevěný trámec ke stavebnici (5), délka 150mm, materiál buk   

Dřevěný trámec ke stavebnici (6), délka 180mm, materiál buk   

Dřevěný trámec ke stavebnici (7), délka 210mm, materiál buk   

Dřevěný trámec ke stavebnici (8), délka 240mm, materiál buk   

Dřevěný trámec ke stavebnici (9), délka 270mm, materiál buk   

Dřevěný trámec ke stavebnici (10), délka 300mm, materiál buk   

Dřevěný trámec ke stavebnici (11), délka 330mm, materiál buk   

Dřevěný trámec ke stavebnici (12), délka 360mm, materiál buk   

Dřevěný trámec ke stavebnici (13), délka 390mm, materiál buk   

Dřevěný trámec ke stavebnici (14), délka 420mm, materiál buk   

Dřevěný trámec ke stavebnici (15), délka 450mm, materiál buk   

Dřevěná kolečka a ostatní díly Množství 

Dřevěné kladkové kolečko Ø 50mm, materiál buk   

Dřevěné kolečko Ø 100mm, materiál buk   

Dřevěné kolečko Ø 100mm, materiál buk    

Dřevěné kolečko Ø 160mm, materiál buk    

Balení - dlouhý = 45 ks, kolíček krátký = 20 ks, materiál - buk   

Dřevěné kladívko PONY, materiál - buk   

Vytloukací tyčka - tenká, materiál - buk   

Letecká guma (0,75m), provázek (4m), vlečná šňůra (2m)   

Návod ke stavebnicím PONY 01 a PONY 02   

- Poštovné + manipulační poplatek = 150 Kč včetně DPH. 
- Doručení zdarma pro všechny objednávky nad 1 200 Kč včetně DPH. 
- Doba dodání - až 9 pracovních dnů. Objednávky vyřizujeme na základě Vašeho požadavku, a proto je doba 
dodání delší, než u ostatních výrobků PONY.   


