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03. juli 2015

Prisliste
Kunststofkøller

Stk. pris

Kølle Nylon – standard 700 g – 80 cm alu. skaft (kan kortes af)
(rødt, sort eller hvidt hoved) - (røde køller vejer ~800 g )
Kølle Nylon – speciallavet – valgfri længde alu. skaft - ~700 g
(sort eller hvidt hoved)
DGI Krocketkølle - træ med kort skaft og gummi- og nylonskiver i enderne

250,- kr
350,- kr
350,- kr

Kunststofkugler ~ Ø80mm
Nylonkugler sort, hvid eller hjemmefarvet (~308 g ) - forskellige assor. farver
Plastikkugler lige så gode som nylon, støbt (~250 g) (15 farver)
Plastikkugler – billige men ok - støbt (~220 g) (6 farver)

150,- kr
100,- kr
50,- kr

Andet tilbehør
Kugleoptager (”krog”)
Gummiskiver til at lime på enderne af krolfkøllerne
1 plastik skilt (10*16*50 cm)
12 plastik skilte (10*16*50 cm)
1 galvaniseret jernflag uden nummer
12 galvaniserede jernflag (uden ”start”) - Numrene fås i rød, blå, sort, grøn.
1 rustfrit stålflag - pr. stk. uden nummer
12 rustfrie stålflag (uden ”start”) - Numrene fås i rød, blå, sort, grøn.
1 låg til hul uden nummer plus 1 løs ”flagstang”
12 huller med låg og nummer plus 12 ”flagstænger” - Numrene fås i rød, blå, sort, grøn.
1 sæt klistermærke numre (1-12 i sort, blå, rød eller grøn)
Hulforinger af plast pr. stk.Ø140 mm udv. – 7 cm dybe
Hulboremaskine der laver huller der er Ø140mm udv.
Skriveunderlag – A5 clipboard af plastik
Vandfast papir (1 A4 ark)
Vandfast papir (kasse med 100 A4 ark)

50,- kr
25,- kr
15,- kr
150,- kr
50,- kr
500,- kr
85,- kr
1000,- kr
112,50 kr
1250,- kr
35,- kr
20,- kr
500,- kr
30,- kr
3,- kr
280,- kr

Pakker
Spillersæt (1 kølle, 1 billig plastikkugle)
Spillersæt (1 kølle, 1 god plastikkugle)
Hyggekrolf 1 (4 køller, 6 billige kugler)
Hyggekrolf 2 (4 køller, 6 billige kugler, 12 plastikskilte)
Familiesæt 1 (4 køller, 8 billige plastikkugler, 1 underlag)
Familiesæt 2 (4 køller, 8 gode plastikkugler, 1 underlag)
Familiesæt 3 (4 køller, 4 plastikkugler, 1 underlag, 12 huller, 12 jernflag)
Familiesæt 4 (4 køller, 4 gode plastikkugler, 1 underlag, 12 huller, 12 flag)
Klubsæt 1 (10 køller, 20 billige plastikkugler, 4 underlag)
Klubsæt 2 (10 køller, 20 gode plastikkugler, 4 underlag)
Klubsæt 3 (10 køller, 20 billige plastikkugler, 4 u.lag 12 huller og stålflag)
Klubsæt 4 (10 køller, 20 gode plastikkugler, 4 u.lag, 12 huller og stålflag)
Klubsæt 5 (10 køller, 20 billige plastikkugler, 4 u.lag, 12 huller/låg/flag)
Klubsæt 6 (10 køller, 20 gode plastikkugler, 4 underlag, 12 huller/låg/flag)

300,- kr
350,- kr
1300,- kr
1450,- kr
1450,- kr
1850,- kr
1990,- kr
2190,- kr
3620,- kr
4620,- kr
4360,- kr
5360,- kr
5120,- kr
6120,- kr

Stumper/reservedele/saml selv
Hoved i løs vægt (sort eller hvid nylon)
Skaft af aluminium (valgfri længde)
Topprop til køllen (sort eller grå)
Bundprop til køllen
Vikling til kølleskaftet (mange forskellige findes)
Hul med låg og stang i løsdele

150,- kr
50,- kr
2,- kr
10,- kr
40,- kr
20 kr – 90 kr - 5 kr

Klubber der er medlem af Dansk Krolf Union (DKU), får 10% rabat som udgangspunkt, såfremt indkøbet foretages af klubbens
indkøbsansvarlige (normalt formanden) – dog max. 20%

Alle priser inkl. moms
For hver 1.000 kr man køber for, får man yderligere 2% rabat – dog max. 10%
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