
Elektryczny podgrzewacz mleka. Łatwy 
w użyciu i czyszczeniu. Wysoka moc 
grzewcza, bezstopniowo regulowany 
termostat.

Podgrzewacz do mleka

Brutto

1350,00 zł

HYPRACID PL 25kg
Kwaśny koncentrat myjąco- odkamieniający, 
oparty na kwasie fosforowym przeznaczony 
do urządzeń udojowych i schładzających 
mleko. Stosować w roztworze 0,5% w wodzie 
o temp. 50-60 °C.

TYLKO TERAZ

PROMOCJA!

Zasadowy koncentrat myjąco-dezynfekujący, 
przeznaczony do urządzeń udojowych i 
schładzających mleko. Stosować w roztworze 0,6% 
w wodzie o temp. 50-60 °C.

Brutto

145,00 zł

135,00 zł

TYLKO TERAZ

PROMOCJA!

Brutto

115,00 zł

100,00 zł

HYPROCLOR ED 25kg

Zarękawnik ochronny, regulowany gumką w 
mankietach. Wykonany z PVC z nylonową 
tkaniną z tyłu, odporny na większość 
chemikaliów.

Narękawniki dla dojarza 2 szt

Brutto

45,00 zł

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

MOOCALL- czujnik wycieleń
Sygnalizator Moocall to innowacyjny czujnik ruchu o 
wysokiej skuteczności. Technologia czujnika pozwala 
na precyzyjne wykrycie początkowej fazy wycielenia, o 
czym zostaniesz poinformowany smsem na Twój numer 
telefonu. Pierwsze powiadomienie otrzymasz na około 4 
godziny przed wycieleniem. 

Brutto

1699 zł
TYLKO TERAZ

PROMOCJA!
1399 zł

POLECANY PRODUKT

HIT
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Gotowa, aktywna piana do stosowania 
przed udojem o silnym i natychmiastowym 
działaniu dezynfekcyjnym, na bazie 
kompleksu LSA (kwasu mlekowego i 
salicylowego). Produkt bardzo długo 
utrzymuje się na strzyku. 
Dostępne pojemności: 10 kg, 200 kg.

PREFOAM + 10kg 

Koncentrat przeznaczony do mycia i wstępnej 
dezynfekcji wymion za pomocą ściereczek 
lub ręczników jednorazowych. Zapewnia 
długotrwały efekt nawilżający i pielęgnujący 
skórę wymienia. Super wydajny – stężenie 0,5 %.
Dostępne pojemności: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 200 kg

DERMISAN + 10kg

Gotowy preparat pianowy do mycia 
i dezynfekcji strzyków przed dojem, 
stosowany przy użyciu kubka pianowego. 
Substancją dezynfekującą jest kwas 
mlekowy. Metoda mycia pianowego 
zapewnia szybkie i skuteczne rozmiękczenie 
i usuwanie zabrudzeń strzyków.
Dostępne pojemności: 5 kg, 10kg, 20 kg.

PREFOAM  10kg 

Skoncentrowany detergent w postaci piany do 
zastosowania przed udojem. Tworzy delikatną pianę, 
która dokładnie przylega do strzyków. Stosowany 
przy użyciu ręcznych lub automatycznych kubków 
pianowych. Po wytarciu pozostawia miękką skórę 
strzyków. Zawiera w swoim składzie mocznik o 
działaniu nawliżającym. Stosować w roztworze 10 %

LACTOCLEAN FC 10 kg

HYPRA’ZUR zawiera kwas nadoctowy – środek 
o silnych właściwościach dezynfekcyjnych 
i biobójczych, który nie wykazuje żadnego 
działania hamującego dla bakterii mlekowych. 
Dodatek aktywnego tlenu oraz czynnych środków 
wybielajacych, wraz z musującym działaniem 
produktu, to doskonałe usuwanie ze ściereczek 
wszelkich zabrudzeń.

HYPRA’ZUR 10 kg

H
IG

IE
N
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PR
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A

PIELĘGNACJA I HIGIENA DOJU

DOBRA
PRAKTYKA

- Stosowanie produktów o silnym działaniu czyszczącym
   i dezynfekującym;
- Dbałość o skórę wymienia poprzez stosowanie produktów  
   z dodatkami kosmetycznymi; 
- Higiena przedudojowa, jako działanie wspomagające   
   wydzielanie oksytocyny - profilaktyka wynicowania zwieracza   
   strzyku.

Brutto

259,00 zł

Brutto

239,00 zł
Brutto

209,00 zł

Brutto

569,00 zł

Brutto

369,00 zł

SUPER OFERTA

TYLKO TERAZ

GRATIS
1 ŚCIERECZKA

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!



3www.sklep.phkonrad.pl                           

Gotowy do użycia dippingu aktywnego 
jodu (2500 ppm), który zapewnia skutczną 
dezynfekcję strzyków. Szczególnie zalecany 
w trudnych warunkach środowiskowych. 
Doskonały jako marker skóry strzyków.
Dostępne pojemności: 10 kg, 22 kg,  220 kg

DIP-IO 2500 10kg

HM VIR FILM + 10kg
Gęsty, nieskapujący preparat zapewniający 
długotrwałą ochronę strzyków po doju. 
Dzięki zastosowaniu innowacyjnego 
kompleksu LSA (mieszanina kwasu 
mlekowego i salicylowego), gwarantuje 
natychmiastowe działanie bakterio-, 
wiruso- i grzybobójcze. Ma działanie 
łagodzące, przeciwzapalne i pielęgnacyjne. 
Posiada w składzie repelenty oraz wyraźny, 
zielony marker.
Dostępne pojemności: 5kg, 10kg, 20kg, 
22kg, 220 kg

HM VIR GOLD 22kg
Gotowy do użycia spray do higieny 
poudojowej, zawierający w swoim składzie 
kompleks LSA (kompleks kwasu mlekowego 
i salicylowego). Zapewnia doskonałą 
dezynfekcję i najwyższy poziom ochrony 
strzyków przed uszkodzeniami, zawiera 
substancje odstraszające owady.
Dostępne pojemności: 22 kg, 60 kg, 220 kg

Gęsty, nieskapujący preparat zapewniający 
skuteczną ochronę strzyków po doju, o 
najwyższej dopuszczalnej koncentracji 
aktywnego jodu (5000 ppm). Oprócz silnych 
właściwości dezynfekcyjnych, cechuje się 
znakomitym działaniem kosmetycznym.
Dostępne pojemności: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 22 
kg,  220 kg

DIP-IO 5000 10kg

Środek na bazie jodu przeznaczony do 
dezynfekcji strzyków po udoju poprzez 
zanurzenie. Niszczy drobnoustroje 
powodujące choroby wymion. Skuteczny w 
stosunku do bakterii Gram-dodatnich, Gram-
ujemnych oraz drożdży. Zawiera glicerynę, 
zapobiega wysuszaniu oraz pękaniu strzyków.
Dostępne pojemności: 10 kg, 22 kg,  220 kg

H
IG

IE
N
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D
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A

PIELĘGNACJA I HIGIENA DOJU

DOBRA
PRAKTYKA
- Stosowanie środków o silnych    
właściwościach dezynfekcyjnych;
- Dbałość o skórę wymienia poprzez 
   stosowanie produktów z dodatkami  
   kosmetycznymi;
- Dipping (spray) o szerokim działaniu 
   biobójczym jako stały element                       
profilaktyki przeciw patogenom  
   powodującym mastitis.

Brutto

239,00 zł

Brutto

159,00 zł

Brutto

219,00 zł

Brutto

349,00 zł

Brutto

189,00 zł/10kg

Brutto

379,00 zł/21kg

HM VIR FILM + 22kg
Gęsty, nieskapujący preparat zapewniający 
długotrwałą ochronę strzyków po doju. 
Dzięki zastosowaniu innowacyjnego 
kompleksu LSA (mieszanina kwasu 
mlekowego i salicylowego), gwarantuje 
natychmiastowe działanie bakterio-, 
wiruso- i grzybobójcze. Ma działanie 
łagodzące, przeciwzapalne i pielęgnacyjne. 
Posiada w składzie repelenty oraz wyraźny, 
zielony marker.

Brutto

455,00 zł

TYLKO TERAZ

PROMOCJA!

149,00 zł

IO- BAR 10kg/ 21 KG

Ochrona i dezynfekcja strzyków po 
udoju (grupa produktowa nr 3 produkty 
dezynfekcyjne stosowane do celów 
utrzymania higieny weterynaryjnej zgodnie 
z Rozporzadzeniem (EU) 528/2012).

IO- SPRAY 21kg
Brutto

239,00 zł
FILMADINE 10 kg
Gęsty dipping o działaniu dezynfekcyjnym 
(bakteriobójczym) opartym na bazie kwasu 
mlekowego. Zapobiega podrażnieniom i 
pękaniu skóry strzyków, dzięki zawartości 
gliceryny i mleczanów anionowych. Produkt 
nie podrażnia skóry i nie pozostawia żadnych 
substancji hamujacych w mleku. Wyraźny 
pomarańczowy marker sprawia, iż środek jest 
bardzo widoczny na skórze strzyków. Zawiera 
w swoim składzie repelenty.

Brutto

149,00 zł

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!



4 Zadzwoń i poznaj szczegóły:  86/ 215 11 15 wew.27

PIELĘGNACJA I HIGIENA DOJU
PI
EL
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Sani Cream Green
Przeciwzapalna maść do wymion z olejkiem z japońskiej 
mięty pieprzowej. Zapobiega wysuszaniu i spękaniu skóry 
strzyków i wymienia. Dodatkowo poprawia cyrkulacje 
układu krwionośnego w wymieniu. Produkt ten ma 
działania wspomagające przy stanach zapalnych wymienia, 
stawów oraz mięśni. Dodatek glikolu propylenowego, 
dodatkowo odżywia i uelastycznia skórę, sprawiając, że
jest mniej podatna na uszkodzenia mechaniczne.

Sani Balm Blue 1 kg
Pielęgnacyjny balsam do skóry wymienia. Naturalny 
balsam do codziennej pielęgnacji wymienia krów oraz 
innych zwierząt podatnych na uszkodzenie wymienia. 
Kremowa konsystencja produktu, umożliwia łatwe jego 
rozprowadzenie po skórze wymienia i bardzo szybkie 
wchłanianie. Balsam ten utrzymuje skórę wymienia i 
strzyków wygładzoną i doskonale nawilżoną, ułatwiając 
utrzymanie higieny.

Brutto

49,00 zł

Sani Gel Orange 1kg
Przeciwobrzękowy żel do ochrony skóry 
wymienia krów będących w początkowej fazie 
laktacji oraz zasuszeniu. Preparat do codziennej 
pielęgnacji wymienia, polecany zwłaszcza dla 
krów znajdujących się w okresie początku laktacji 
oraz dla krów zasuszonych. Produkt ten tworzy 
cienką warstwę ochronną, a dodatki olejków 
eukaliptusowych oraz wyciąg z kwiatu arniki, 
gwarantuję jednoczesne działanie łagodzące i 
przyspieszające proces gojenia się podrażnień.

Brutto

55,00 zł

Enerfeed
Duża dawka żelaza wzmacnia cielaka i wpływa 
na szybszy wzrost. Preparat dostarcza szybko 
przyswajalnej energii w postaci glukozy i 
kwasów tłuszczowych. Witamina C wpływa na 
odporność i lepsze pobranie siary. 
1 tubka - 15 ml

Brutto

25,00 zł

Colofeed
Dostarcza maksymalną dawkę immunoglobulin 
w postaci siary i proszku jajecznego. Zawiera 
szybko przyswajalne dawki energii, witamin 
oraz mikroelementów. Wspomaga funkcje 
metaboliczne organizmu i poprawia odporność.
1 tubka - 60 ml

Brutto

99,00 zł

BIEGUNKI

Digesfeed
Działanie odtruwające i oczyszczające organizm 
z toksyn dzięki zawartości aktywnego węgla i 
glinki. Inulina z cykorii daje efekt prebiotyczny 
i stymulujący florę jelitową. Ochrania błonę 
śluzową jelita, poprawia odporność i apetyt. 
Łatwe i szybkie podanie – tuba.
1 tubka - 60 ml 

Brutto

55,00 zł

Brutto

80,00 zł/ 1 kg

Brutto

55,00 zł/ 0,5 kg

PROFILAKTYKA
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PREPARATY DLA BYDŁA

BO
LU

SY

BOLIFAST PHYSIOLOGIC 
(6 dawek)
Bolus przygotowujący otłuszczone 
krowy do wycielenia, stosowany w walce 
z ketozą. Wspomaga pracę wątroby. 

Brutto

480,00 zł

BOLIFLASH CALCIUM 
(6 dawek)
Wykorzystywany w walce z gorączką mleczną. 
Bolus oparty na 3 źródłach wapnia. Bardzo wysoka 
przyswajalność dzięki obecności cytrynianu.  

Brutto

480,00 zł

PRZY ZAKUPIE 
3 PUDEŁEK BOLUSÓW, 

APLIKATOR 
O WARTOŚCI 249 ZŁ

ZA 1 zł!

PROMOCJA
SPECJALNA OFERTA

BOLIFAST RUMEN
(6 dawek)
Stosowany w prewencji ketozy i kwasicy. 
Idealnie dobrana kompozycja składników 
umożliwia bezpieczny start w laktację.

Brutto

480,00 zł

BOLIFLASH FERTIL
(6 dawek)
Produkt zawierający kluczowe 
mikroelementy w postaci chelatów. 
Wyraźniejsze objawy rui i zwiększenie 
skuteczności inseminacji. 

Brutto

530,00 zł

TYLKO TERAZ

PROMOCJA!

420,00 zł

TYLKO TERAZ

PROMOCJA!

420,00 zł

TYLKO TERAZ

PROMOCJA!

420,00 zł

TYLKO TERAZ

PROMOCJA!

490,00 zł

Pistolet uniwersalny IMV
Pistolet inseminacyjny jednoczęściowy, 
zintegrowany uchwyt gwarantuje szybkie 
i pewne mocowanie osłonek na zasadzie 
zacisku. Pasuje do wszystkich rodzajów 
słomek i osłonek. 

Brutto

130,00 zł

Pistolet do inseminacji QuickLock 
(typ: rybka)
Pistolet inseminacyjny QuickLock 2000, tzw. “rybka”. 
Jednoczęściowy, zintegrowany uchwyt gwarantuje 
szybkie i pewne mocowanie osłonek na zasadzie 
zacisku. Stosunkowo prosta budowa ułatwia 
utrzymanie go w czystości. Pasuje do wszystkich 
rodzajów słomek i osłonek. Wszystkie części 
wykonane z nadającego się do sterylizacji plastiku oraz 
stali nierdzewnej. 

Brutto

130,00 zł

Żel do inseminacji 1l
Żel nawliżający, ułatwiajacy 
inseminację bydła. Pojemność 1 l.

Brutto

27,00 zł

* W celu skorzystania z promocji skontaktuj się z kierowcą              
lub zadzwoń pod nr 86/ 215 11 15 w. 26

**Istnieje możliwość zakupu aplikatora do bolusów 
   w cenie 249 zł brutto.

KONTENERY I AKCESORIA INSEMINACYJNE

AK
C
ES
O
RI
A
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KONTENERY I AKCESORIA INSEMINACYJNE

Pinceta metalowa
Pinceta do wyjmowania słomek i 
gobletek

30 cm

18 cm

Elegancki  uchwyt na jednorazowe rękawiczki 
gumowe wykonany ze stali nierdzewnej. Idealny 
do montażu w miejscach o wysokiej wilgotności. 

Wieszak ze stali nierdzewnej

Brutto

69,00 zł

Uniwersalny uchwyt na 1 lub 2 pudełka 
z rękawiczkami jednorazowymi. 

Brutto

39,00 zł

Brutto

20,00 zł

Brutto

45,00 zł

Obcinarka do słomek
Obcinarka ułatwia odcinanie słomek. Na-
ciśnięcie przycisku powoduje odcięcie 
odpowiedniej długości zaplombowanego 
końca słomki z nasieniem. Łatwa do demon-
tażu i umycia. Kolor niebieski lub biały w za-
leżności od dostępności

Brutto

39,00 zł

Osłonki cięte 50 szt
Uniwersalne osłonki nacięte  (zielone) 

Osłonki niecięte 50 szt
Uniwersalne osłonki bez nacięcia   
(niebieskie). 

Brutto

8,90 zł

Rękawice z naramiennikiem
Ochronne rękawice inseminacyjne 
z naramiennikiem. Opakowanie: 50 szt.
Kolor: zielony  Długość: 90 cm.

Brutto

51,00 zł

Brutto

39,00 zł

Osłonki do inseminacji ALFA 50 szt

Brutto

29,00 zł

Wieszaki uniwersalne na rękawice

Gładko zakończona główka z dwoma otworami. 
Zapobiegają one jakimkolwiek uszkodzeniom 
i zadrapaniom szyjki macicy. Umożliwiają 
natomiast łatwiejsze przejście przez szyjkę 
macicy (zwłaszcza u jałówek) i rozprowadzenie 
nasienia na dwie strony, jednocześnie 
zapobiegając cofaniu nasienia. 
Osłonka Alfa może być używana ze słomkami 
mini i midi.

SUPER CENA!SUPER CENA!

Termometr CITO
Termometr  wielokrotnego użytku. 
Niezbędne narzędzie w metodzie 
rozmrażania ciepłą wodą, dostosowując 
temperaturę wody do momentu, gdy liczba 
jest koloru zielonego w strefie bezpiecznej.

Brutto

35,00 zł

Rozmrażacz nasienia
Rozmrażarka do nasienia. Solidna obudowa i 
niezawodne działanie w każdych warunkach.

Brutto

480,00 zł

Termometr dla bydła
Termometr elektroniczny z elastyczną 
końcówką, wyświetlacz LCD.

Brutto

25,00 zł
8 L

Brutto

2399,00 zł

Brutto

2499,00 zł

Brutto

2399,00 zł

12 L

20 L

Kontener YSD 20L
Kontener do przechowywania 
nasienia. Gwarancja 2 lata 

20 L
Brutto

1799,00 zł

Kontenery Spectrum
Kontener do przechowywania 
nasienia. Gwarancja 3 lata 
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HIGIENA

INO GRIF 10kg

Silnie skoncentrowany środek do 
dezynfekcji aparatów udojowych i 
linii udojowej. Stosowany w stężeniu  
0,3-0,5% ma działanie bakterio, wiruso- 
i grzybobójcze.  Minimalizuje ryzyko 
przenoszenia pomiędzy krowami 
patogenów wywołujących mastitis.

 

Brutto

189,00 zł

FUMAGRI EFFISAFE 5 kg
Skoncentrowany środek dezynfekujący 
do zabijania bakterii, wirusów, grzybów, 
pleśni, drożdży, na powierzchniach i 
sprzęcie w budynkach inwentarskich 
oraz przy dezynfekcji pojazdów 
przeznaczonych do przewozu zwierząt.

Brutto

269,00 zł

HYPRED FORCE 7 10kg
Silnie skoncentrowany środek do dezynfekcji 
pomieszczeń hodowlanych, urządzeń,  
wyposażenia oraz środków transportu dla 
zwierząt. Oparty na aldehydzie glutarowym, 
posiada właściwości bakterio-, grzybo- i 
wirusobójcze (skuteczny na wirusa ptasiej grypy 
oraz wirusa ASF).
Dostępne pojemności: 5 kg, 10 kg, 20 kg 

Brutto

399,00 zł

GERMICIDAN 
HIGIENESTRAU 25 kg
Skoncentrowany środek dezynfekujący 
do zabijania bakterii, wirusów, grzybów, 
pleśni, drożdży, na powierzchniach i 
sprzęcie w budynkach inwentarskich 
oraz przy dezynfekcji pojazdów 
przeznaczonych do przewozu zwierząt.

Brutto

179,00 zł

Płynny, alkaliczny środek do mycia 
robotów udojowych o dużej sile 
rozpuszczania tłuszczy. Zapobiega 
osadzaniu się kamienia. Kompatybilny 
ze stalą nierdzewną, silikonem i innymi 
częściami gumowymi. Produkt nie zawiera 
w swoim składzie chloru.

Brutto

159,00 zł

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

TOP ACID-P 10kg
Kwaśny produkt w postaci proszku - 
rozpuszcza w szczególności ciężkie osady 
wapienne i kamień mleczny, nie pieni 
się i jest łatwy do spłukania. Ma dobry 
efekt czyszczący, zapewnia wysokie 
bezpieczeństwo produkcji. Stosować w 
roztworze 0,5-1% w temperaturze 40-60°C.
 

Brutto

169,00 zł

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

MANO CELAN 10kg
Koncentrat do ręcznego mycia konwi, urządzeń 
chłodniczych i sprzętu gospodarczego. Bardzo 
dobrze odtłuszcza powierzchnie, usuwa 
zabrudzenia, pozostawia umyte powierzchnie 
błyszczące bez uporczywych zacieków 
wodnych. Jest wydajny (zalecany 0,5-1% 
roztwór) i zupełnie bezpieczny w użyciu. 
Może być użytkowany w letniej wodzie.

 

Brutto

109,00 zł

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

ROBOLIN 25kg

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

Płynny kwaśny środek myjący do robotów 
udojowych na bazie kwasu fosforowego 
(nie zawiera innych kwasów mineralnych 
lub organicznych). Kompatybilny ze stalą 
nierdzewną, silikonem i innymi gumowymi 
częściami. Produkt nie pieni się podczas 
użytkowania i jest łatwy do spłukania.

 

Brutto

189,00 zł

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

ROBOCID 25kg

U
RZ
ĄD
ZE
Ń

KONTENERY I AKCESORIA INSEMINACYJNE
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RACICE

Nóż do usuwania bandaży - 55 cm
Brutto

189,00 zł

Bandaże do racic 
9 cm x 6 m 12 SZT.
Elastyczny, samoprzylepny bandaż dla zwierząt hodowlanych. 
Założenie opatrunku jest niezwykle szybkie. Dobrze podtrzymuje, 
zapewniając jednocześnie przepływ krwi. Doskonała odporność na 
rozdarcie, rozciągnięcie.

Brutto

89,00 zł

Brutto

7,00 zł

Najwyższej jakości blok racic z drewna bukowego, może być 
stosowanay jako prawy i lewy but.

Klocek do racic

Nóż z podwójnym brzegiem 
do racic
Nóż do racic z podwójnym ostrzem.

Brutto
49,00 zł

Nóż z krótkim trzonkiem do usuwania bandaża. Ostre ostrze ze stali 
nożowej. Długość wraz z nożem 55 cm.

Nóż z pętelką i podwójnym 
ostrzem

Brutto

109,00 zł

TYLKO TERAZ

PROMOCJA!
45,00 zł

Nóż do usuwania bandaży - 150 cm Brutto

219,00 zł

Nóż z długim trzonkiem do usuwania bandaża. Ostre ostrze ze stali 
nożowej. Długość wraz z nożem 150 cm.

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

Korekcja racic jest jednym ze 
sposobów zapobiegania kulawiznom 
bydła. Jednak nieprawidłowo 
przeprowadzony zabieg może przynieść 
więcej szkód niż korzyści, a zwierzęciu 
przysporzyć niepotrzebnych cierpień. 
Dlatego warto do zabiegu używać 
sprawdzonych i bezpiecznych 
narzędzi oraz preparatów 
przeznaczonych do tego celu. 

DOBRA
PRAKTYKA
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PODOCUR SV 12kg
Silny koncentrat do profilaktyki i zwalczania chorób racic. Dzięki zawartości 
siarczanów: glinu, cynku i miedzi, wzmacnia i utwardza puszkę rogową, 
przyspiesza proces gojenia się ran i minimalizuje ryzyko powstawania nowych 
uszkodzeń mechanicznych. Ma działanie dezynfekujące dzięki zawartości  
glutaraldehydu.
Dostępne pojemności: 6 kg, 12 kg, 24 kg

Brutto

339,00 zł

Końcówki do kleju 
EXTREME 200 ml/ 8 szt.
Solidna końcówka, która się nie psuje. 
Jest nieco dłuższa co sprawia, że klej 
lepiej się miesza. Długość:16,5 cm.

Brutto
41,00 zł

Klej do racic 
EXTREME 200 ml
Klej do nakładania na drewno lub gumę.
Czas wiązania 6-8 sekund, czas utwardzania 2 
minuty.

Brutto
149,00 zł

Kupując 2 KLEJE 
STANDARD

Pistolet do kleju 200 ml
Pistolet na klej 2-składnikowy. Pasuje 
do Bovi Glue & Bovi Glue EXTREME  
200 ml. Lekki pistolet do klejenia, łatwy w 
użyciu.

Brutto

209,00 zł

SUPER OFERTA

TYLKO TERAZ

OTRZYMASZ
8 szt końcówek

 za 1 ZŁ

+

Końcówki do kleju 
200 ml/ 8 szt.
Solidna końcówka, która się nie psuje. Jest nieco 
dłuższa co sprawia, że klej lepiej się miesza. 
Długość:16,5 cm.

Brutto
49,00 zł

RACICE

Klej do racic 
STANDARD 200 ml
Klej do nakładania na drewno lub 
gumę. Czas wiązania 30 sekund, czas 
utwardzania 2 minuty.

Brutto
119,00 zł

RACICE

Brutto

239,00 zł
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ODZIEŻ I AKCESORIA

Polar w kolorze granatowym, świetny na 
chłodne dni. Posiada 2 kieszenie. 

Ogrodniczki męskie
SZWED PLUS
Bardzo mocne i wytrzymałe spodnie 
robocze typu ogrodniczki. Wysoka 
odporność na zabrudzenia i przetarcia. 

Brutto

89,00 zł

Czapka z LED

Logowana bawełniana czapka z daszkiem i logo. 
Wbudowana latarka 5 led pomocna zwłaszcza podczas 
pracy po zmroku. 

Brutto

29,00 zł

Czapka zabezpieczająca włosy i 
redukująca przenikanie zapachów. 
Dopasowuje się do kształtów głowy i 
fryzury. Wiatroszczelna 
i wododporna dzianina wielowarstwowa. 
Dostępna w różnych rozmiarach i 
kolorach.

Czapka do dojenia

Brutto

149,00 zł

Kalosze PUROFORT +
Kalosze ochronne Purofort firmy Dunlop 
o klasie ochrony S5. Buty robocze 
posiadają antypoślizgową podeszwę, 
stalowy podnosek oraz antybakteryjną 
podszewkę. Rozmiary od 39 do 46.

Brutto

360,00 zł

Polar męski lub damski logo

Brutto

79,00 zł

Bezrękawnik z logo
Powłoka odporna na wodę, zapinany na 
zamek błyskawiczny z dodatkową zakładką 
na rzepy, kołnierz w formie stójki ocieplany 
polarem. Cztery kieszenie zapinane na rzep, 
w tym jedna z dodatkową kieszonką na 
telefon kieszeń wewnętrzna.

Brutto

129,00 zł

POLECANY PRODUKT
HIT

Czapka z daszkiem logo

Bawełniana czapka z daszkiem i logo. 

Brutto

12,00 zł

Czapka
GRATIS!

SUPER OFERTA

TYLKO TERAZ

KOMBINEZON 
WODOOCHRONNY
Kombinezon z kapturem i wiatrołapami 
w rękawach i nogawkach.  Model z 
wodoochronnej tkaniny przeznaczonej do 
użytku w kontakcie z wodą.

Brutto

199,00 zł

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

Fartuch ochronny z trzywarstwowego PVC. 
Wyściółka nylonowa. Fartuch jest odporny 
na większość chemikaliów.
Regulowany pasek. Uniwersalny rozmiar. 

Fartuch ochronny PVC 120 cm

Brutto

99,00 zł

Komplet składający się z kurtki zapinanej pod 
szyją z kapturem i wiatrołapami w rękawach 
oraz spodni ogrodniczek z regulowanymi 
szelkami z elastycznej szerokiej gumy. Model 
produkowany z wodoochronnej, wytrzymałej 
tkaniny Plavitex Heavy Duty. Zapewnia 
skuteczną ochronę przed wiatrem i deszczem. 
Rozmiary S- 4XL

KOMPLET WODOODPORNY
Brutto

280,00 zł
NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

O
D
ZI
EŻ
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ODZIEŻ I AKCESORIA

Wytrzymałe i nie zostawiające smug ścierki z mikrofibry. 
Idealne do czyszczenia akcesoriów udojowych i nie tylko.

Ściereczki wielokrotnego użytku 
Blue Lavette 25szt

Brutto

69,00 zł

Sonda do karmienia cieląt z elastycznym wężem o 
długości 105 cm. Sonda posiada zawór regulujący 
przepływ mleka. 
Dostępne pojemności: 2 l, 4 l

Sonda do karmienia

Brutto

119,00 zł - 2L

Specjalna konstrukcja zabezpiecza 
przed przedostaniem się zabrudzeń do 
substancji dezynfekującej, a wyjątkowy 
trwały silikonowy zbiorniczek płynu 
pozostaje miękki i łatwy w użyciu nawet w 
niskich temperaturach.

Kubek do dippingu
Dzięki specjalnemu zaworowi jest bardzo 
ekonomiczny, a silikonowy zbiorniczek 
płynu pozostaje miękki i łatwy w użyciu 
nawet w niskich temperaturach. Uwaga! 
Należy myć i dezynfekować górną część 
kubka każdorazowo po doju.

Kubek pianowy

Brutto

49,00 zł

Brutto

59,00 zł

Brutto

159,00 zł - 4L

TYLKO TERAZ

PROMOCJA!

99,00 zł 129,00 zł

Pompka
Pompka do kanistra 25 litrów

Brutto

25,00 zł

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

Wiadro do pojenia cieląt
Wiadro do pojenia/karmienia cieląt. 
Pojemność 8 litrów, zawór plus smoczek.

Wymienny ssak do wiadra

Wymienna zakrętka 
ze ssakiem

Butelka do pojenia cieląt
Butelka ze smoczkiem ułatwiająca 
pojenie cieląt, wyposażona w wygodny 
uchwyt. Pojemność 2,5 l.

Brutto

155,00 zł

Brutto

39,00 zł

Zawór wymienny do wiadra

Brutto

8,90 zł

Brutto

69,00 zł

Brutto

8,90 zł

Ręcznik papierowy, super chłonny i 
wytrzymały, wielowarstwowy. 
Długość: 368 listków.

Ręcznik papierowy

Brutto

35,00 zł

Uchwyt do wiadra 1 szt.

Brutto

15,99 zł

POLECANY PRODUKT
HIT

AK
C
ES
O
RI
A



JAK ZAMAWIAĆ PRODUKTY?

ZAMÓW U KIEROWCY Z DARMOWĄ DOSTAWĄ 
ORAZ MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI CENY

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE ONLINE, ODWIEDZAJĄC NASZ SKLEP

www.sklep.phkonrad.pl

LUB ZADZWOŃ POD NR TELEFONU

86/ 215 11 15 w. 26

ZAPRASZAMY  DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ, 
KTÓRA DOSTĘPNA JEST W NASZYM 

SKLEPIE INTERNETOWYM
WWW.SKLEP.PHKONRAD.PL

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY KLIENTÓW DETALICZNYCH 
I HURTOWYCH. 


