
W naszej ofercie posiadamy mało spotykane 
w Polsce ekologiczne ULE TRZCINOWE. 

 

 
Ule trzcinowe można u nas zamówić w następującej konfiguracji: 

 
- ul wielkopolski na 10 ramek 
- ul wielkopolski na 10 ramek na ramkę 18 cm wysokości 
- ul Ostrowskiej na 10 ramek 
- ul wielkopolski na 12 ramek 
- ul wielkopolski na 12 ramek na ramkę 18 cm wysokości 
- ul Ostrowskiej na 12 ramek 
- ul dadant na 10 ramek 
- ul dadant 1/2 na 10 ramek 
- ul Langstroth na 10 ramek 
- ul Langstroth 3/4 na 10 ramek 

 
 

                                 
 

 

       
 
 

 



1) DENNICA 
Do wyboru mamy dwa rodzaje dennic – trzcinową oraz higieniczną. Nasze dennice 
od 2022 roku są tak wykonane że w każdej chwili wkład trzcinowy można zamienić 
na wkład higieniczny i odwrotnie.  
 

    
 

     
 

2) KORPUSY I NADSTAWKI 
Nasze korpusy i nadstawki wykonane są z drewna świerkowego. Grubość 
wypełnienia trzciny to 5 cm. Góry i doły korpusów są połączone pionowymi listwami, 
które są przykręcone wkrętami, a nie zszywkami, co powoduje mocne i trwałe 
zespolenie góry z dołem korpusu. Waga korpusu wielkopolskiego 10 ramkowego to 
około 7,5 kg, a nadstawki to około 4,5 kg. 
 

     
 

    
 



3) POWAŁKA TRZCINOWA 
Pomiędzy korpusami a daszkiem nasze ule zawierają przykrycie w postaci powałki 
trzcinowej. Powałka na górze posiada wysokie listewki, co sprzyja bardzo dobrej 
wentylacji pomiędzy daszkiem a powałką. 
 

    
 
 

4) Daszek 
Daszek w pełni zrobiony jest z drewna sosnowego oraz pokryty jest specjalnie 
dopasowaną do niego blachą ocynkowaną. Waga daszku to ok. 6,5 kg. 
 

  
 
 

5) Pozostałe akcesoria 
Do naszych uli posiadamy dodatkowy osprzęt niezbędny wyposażenia ula, taki jak: 
powałka sklejkowa z trzema pajączkami w drewnianej ramie, krata odgrodowa w 
drewnianej ramie, stojak pod ul, przegonka w drewnianej ramie oraz niedługo 
dostępny będzie poławiacz pyłku (poławiacz pyłku będzie kompatybilny z dennicami 
wyprodukowanymi w 2022 roku). 
 

   
   

 
 
 

 



Cenny ula wielkopolskiego na 10 ramek i jego elementów: 
Zestaw ul wielkopolski (dennica trzcinowa, 2 x korpus, 1 x nadstawka, powałka 
trzcinowa, daszek) 

830 zł 

Zestaw ul wielkopolski na ramkę 18 cm (dennica trzcinowa, 3 x korpus, powałka 
trzcinowa, daszek) 

815 zł 

Zestaw ul Ostrowskiej (dennica trzcinowa, 3 x korpus, powałka trzcinowa, daszek) 845 zł 

    

Cenny akcesoriów do uli:   

Korpus (grubość korpusu 5 cm) 180 zł 

Nadstawka (grubość korpusu 5 cm) 150 zł 

Korpus ul Ostrowskiej (grubość korpusu 5 cm) 175 zł 

Korpus ul wielkopolski 18 cm (grubość korpusu 5 cm) 165 zł 

Dennica trzcinowa 130 zł 

Dennica zwykła higieniczna 140 zł 

Powałka trzcinowa 60 zł 

Daszek 130 zł 

stojak pod ul 50 zł 

powałka sklejkowa 3 pajączki 60 zł 

przegonka 60 zł 

krata odgrodowa pozioma w drewnianej ramie 70 zł 

wkład ze sklejki i siatki do badania osypu warrozy dla dennicy trzcinowej 65 zł 

wkład trzcinowy 50 zł 

pionowa mata trzcinowa 29 zł 
  

Cenny ula wielkopolskiego na 12 ramek i jego elementów: 
Zestaw ul wielkopolski (dennica trzcinowa, 2 x korpus, 1 x nadstawka, powałka 
trzcinowa, daszek) 

890 zł 

Zestaw ul wielkopolski na ramkę 18 cm (dennica trzcinowa, 3 x korpus, powałka 
trzcinowa, daszek) 

875 zł 

Zestaw ul Ostrowskiej (dennica trzcinowa, 3 x korpus, powałka trzcinowa, daszek) 905 zł 

    

Cenny akcesoriów do uli:   

Korpus (grubość korpusu 5 cm) 190 zł 

Nadstawka (grubość korpusu 5 cm) 160 zł 

Korpus ul Ostrowskiej (grubość korpusu 5 cm) 185 zł 

Korpus ul wielkopolski 18 cm (grubość korpusu 5 cm) 175 zł 

Dennica trzcinowa 140 zł 

Dennica zwykła higieniczna 150 zł 

Powałka trzcinowa 70 zł 

Daszek 140 zł 

stojak pod ul 60 zł 

powałka sklejkowa 3 pajączki 65 zł 

przegonka 65 zł 

krata odgrodowa pozioma w drewnianej ramie 75 zł 

wkład ze sklejki i siatki do badania osypu warrozy dla dennicy trzcinowej 70 zł 

wkład trzcinowy 55 zł 

pionowa mata trzcinowa 29 zł 



  

Cenny ula typ dadant i Langstroth na 10 ramek i jego elementów: 
Zestaw ul dadant 10 ramek (dennica trzcinowa, 1 x korpus, 2 x korpus 1/2, powałka 
trzcinowa, daszek) 

870 zł 

Zestaw ul dadant 10 ramek 1/2 (dennica trzcinowa, 3 x korpus 1/2, powałka 
trzcinowa, daszek) 

845 zł 

Zestaw ul Langstroth 2/3 (dennica trzcinowa, 3 x korpus 2/3, powałka trzcinowa, 
daszek) 

890 zł 

Zestaw ul Langstroth (dennica trzcinowa, 3 x korpus, powałka trzcinowa, daszek) 920 zł 

    

Cenny akcesoriów do uli:   

Korpus dadant (grubość korpusu 5 cm) 190 zł 

Korpus dadant 1/2 (grubość korpusu 5 cm) 165 zł 

Korpus Langstroth 2/3 (grubość korpusu 5 cm) 180 zł 

Korpus Langstroth (grubość korpusu 5 cm) 190 zł 

Dennica trzcinowa 140 zł 

Dennica zwykła higieniczna 150 zł 

Powałka trzcinowa 70 zł 

Daszek 140 zł 

stojak pod ul 60 zł 

powałka sklejkowa 3 pajączki 65 zł 

krata odgrodowa pozioma w drewnianej ramie 65 zł 

przegonka 75 zł 

wkład ze sklejki i siatki do badania osypu warrozy dla dennicy trzcinowej 70 zł 

wkład trzcinowy 55 zł 

pionowa mata trzcinowa 30 zł 

 
  

 

Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od obłożenia stolarnii. 
Rezerwacje i pytania przyjmujemy pod nr 881212109 lub mailowo pod 

adresem przyjacielpszczol@gmail.com. 
 

Pełna nasza oferta uli oraz mat trzcinowych dostepna jest na stronie 
www.argocity.pl 
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