3RþtWDMWHVQDPL

6WRORYiNDONXODþND

MS 10 VC

CASIO

'RVWXSQiYãW\URFKWUHQG\IDUEiFK
069&%8EOXH
069&*1JUHHQ
069&2(RUDQJH
069&5'UHG

08 kancelárska technika

08 Kancelárska
technika
Väzba krúžková plastova
Väzba krúžková drôtová
Spotrebný materiál k väzbe
Tepelná väzba
Termoobálky
Kanálová väzba
Laminovacie stroje
Studená laminácia
Laminovacie fólie
Nosiče laminovacích fólii
Laminovacie fólie špeciálne
Fólie na studené laminovanie
Skartovacie stroje
Rezačky rotačné
Rezačky pákové
Rezačky veľkokapacitné
Skladače listov
Etiketovací systém Brother
Štítkovače Brother
Kazetové pásky TZ laminované
Pásky so silnou priľnavosťou TZS
Bezpečnostné pásky
Príslušenstvo
Tlačiarne etikiet Brother
Etikety do tlačiarní Brother
Etiketovací systém Casio
Pásky do popisovačov Casio
Etiketovací systém Dymo
Samolepiace pásky D1
Pásky do DYMO Letra Tag
Permanentné pásky polyesterové
Flexibilné pásky nylonové
Flexibilné pásky vinylové
Príslušenstvo
Batérie, nabíjačky
Predlžovacie káble
Prepäťové ochrany - záložné
zdroje
Napájanie
Kalkulačky
Telefóny
Ostatné

345
348
351
352
353
353
354
357
358
358
358
359
360
368
371
372
373
374
374
376
376
376
377
377
377
378
378
379
383
383
383
383
383
383
384
386
387
388
389
394
394

08. Kancelárska technika
Väzba krúžková - plastová
Viazací stroj SAX 888

Viazací stroj Star 150

Malý, ľahko použiťeľný ručný viazač k plastovým hrebeňom.
Max.8 listov, max. veľkosť hrebeňov priemer 14mm, max.
kapacita brožovania 120 listov (80g/m2). Nastaviteľná veľkosť
papiera: A4/A5

Malé manuálne viazacie zariadenie, ideálne do domácich alebo malých kancelárií s občasným
použitím. Elegantný a pevný dizajn s možnosťou vertikálneho zloženia pre šetrenie s pracovným
miestom pri nepoužívaní.Súčasne predieruje maximálne 10 listov papiera A4 80 g. Zviaže do 150
listov 80 g papiera (priemer hrebeňa 6 až 18 mm). Kapacita dierovania: 10 listov. Max.hrúbka: 150
listov.

Základná sada ku SAX 888
Základná súprava viazaciemu stroju SAX 888. Obsahuje: viazacie
hrebene, predne a zadné strany k viazaniu

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Viazací stroj SAX 888

Ks

IC740001

39,00 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Základná sada ku SAX 888

bal.

IC740009

13,90 €

Viazací stroj Star 150

Ks

FE563050

109,00 €

Viazací stroj comBIND 100

Viazací stroj Starlet 90

Malý a ľahký model manuálneho krúžkového viazača.
Vhodný na príležitostné použitie do malej či domácej
kancelárie alebo pre študentov. Ideálny pre väzbu
neobjemných dokumentov. Sklopiteľný kryt chráni
prístroj pred usadzovaním prachu. Max. kapacita
dierovania: 8 listov alebo 1 PVC doska - Max. kapacita
viazania: 145 listov - Max.
priemer hrebeňa: 16 mm Max. šírka dokumentu: 305
mm - Formát: A5, A4 (21 dier)
a US-Letter (20 dier) - Manuálne nastaviteľný príložník
- Zásobník na odrezky
- Súčasťou štartovacie
balenie niekoľkých
hrebeňov.

Základný model novej rady viazacích strojov Fellowes pre príležitostnú väzbu.Dierovacia kapacita
až 7 listov 80 g papíru. Kapacita väzby až 90 listov.Stroj je vybavený zásobníkom na uloženie niekoľko plastových hrebeňov a integrovanou mierkou pre správny výber priemeru hrebeňa. Na čelnej
strane stroja je priezor pre jednoduchú kontrolu zaplnenia odpadového priestoru.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Viazací stroj comBIND 100

Ks

ES730100

55,80 €

Viazací stroj Starlet 90

Ks

FE563030

89,00 €

Viazací stroj DSB CB 60

Viazací stroj DSB CB 122

Jednoduchý kompaktný stroj pre viazanie dokumentov do plastových hrebeňov. Vhodný pre domáce
kancelárie na občasné použitie. Je vybavený oddelenými pákami pre dierovanie a roztiahnutie hrebeňov a mierkou veľkosti hrebeňov. Naraz presekne až 6 listov (21 otvorov) a zviaže až 95 listov.
Formát A4. Hmotnosť 1,5 kg. Rozmery (mm) 360x155x85

Stroj pre viazanie dokumentov do plastových hrebeňov. Samostatná páka pre
roztiahnutie plastového hrebeňa, obojručná pre dierovanie dokumentov. Komfort
obsluhy predurčuje tento stroj do kancelárií na vytváranie profesionálnych dokumentov. Naraz presekáva 12 listov 80 gramového papiera, zviaže max. 500 listov.
Má nastaviteľný postranný doraz a hĺbku presekávania, odpadovú zásuvku a mierku
hrebeňov. Formát: A4. Rozmery:410x270x240 mm. Hmotnost: 4 kg

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Viazací stroj DSB CB 60

Ks

DB208042

45,00 €

Viazací stroj DSB CB 122

Ks

DB202101

78,00 €

345 – 346

Viazací stroj DSB CB-180

Viazací stroj DSB CB 230

Viazač pre plastovú väzbu s inovatívnym designom a praktickými doplnkami.Nový originálny design,
ktorý dbá na vysokú mieru stability, behom operácií potrebných na dierovanie alebo viazanie.
Nastaviteľná hĺbka okraja ponúka optimálne nastavenie, integrovanú mierku veľkosti hrebeňa, doporučí správnu veľkosť.Oddelené páky pre dierovanie a viazanie. Tlačítko zámku udrží stroj v pozícii
vhodnej pre lepšie skladovanie. Dva vysaditeľné segmenty pre neštandardné formáty. Kapacita
dierovania ( 80g ): 18 listov. Viazacia kapacita ( 80g ): 450 listov. Vyraditeľné zuby: 2 ( číslo 20 a 21
). Max. formát: A4 .Nastavenie hĺbky: Áno. Bočné vystredenie: Áno. Rozmery ( mm ): 405x295x170.
Hmotnosť ( kg ): 5

Elegantný a užívateľsky komfortný stroj pre viazanie dokumentov do plastových hrebeňov a eurodierovania dokumentov. Je vybavený oddelenými pákami pre dierovanie a roztiahnutie hrebeňa,
meradlom veľkosti hrebeňa, nastaviteľnou hĺbkou okraja a postranného dorazu. Naraz presekne
až 23 listov, zviaže 500 listov a jeho konštrukcia umožňuje i náročnú prevádzku. Vlastnosti produktuviaže max. (listov 80g/m2): 500. Formát: A3, A4, letter, obálka. Presekáva (listov 80g/m2): 23.
Rozmery š x h x v (mm): 440 x 480 x 430. Váha (kg): 12,5 .

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Viazací stroj DSB CB-180

Ks

DB201807

136,00 €

Viazací stroj DSB CB 230

Ks

DB230000

228,00 €

Viazací stroj DSB CW 350

Viazací stroj DSB Tango CB-20

Elegantný kombinovaný stroj pre väzbu dokumentov do plastových a kovových hrebeňov. Je vybavený oddelenými pákami pre dierovanie a roztiahnutie hrebeňa, zavieračom kovových hrebeňov,
mierkou veľkosti hrebeňa, nastaviteľnou hĺbkou okraja a postranného dorazu. Pre kovovú väzbu
3:1 naraz presekne až 15 listov (34 otvorov) a zviaže 250 listov, do plastových hrebeňov zviaže
500 listov a presekne až 20 listov (21 otvorov). Jeho
konštrukcia umožňuje prevádzku tak v kanceláriách, ako
aj v menších copycentrách. Hmotnosť 14 kg. Rozmery
(mm) 460x430x205

Elegantný a užívateľsky komfortný stroj pre väzbu dokumentov do plastových hrebeňov, stroj je
obohatený o systém Eﬀortless Punch-systém uľahčujúci dierovanie bez veľkej námahy, je vybavený
oddelenými páčkami pre dierovanie a roztiahnutie krúžkov, meradlom veľkosti krúžku, nastaviteľnou hĺbkou okraja a postranného dorazu, naraz presekne až 20 listov, zviaže 500 listov a jeho
konštrukcia umožňuje aj náročnú prevádku, rozmery: 440x480x430mm, hmotnosť 12,5 kg.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Viazací stroj DSB CW 350

Ks

DB203528

469,00 €

Viazací stroj DSB Tango CB-20

Ks

DB020000

239,00 €

Viazací stroj RENZ Combi S

Viazací stroj Quasar 500

Silná a stabilná kovová konštrukcia viazacieho zariadenia s manuálnym dierovaním a jednoduchou
obsluhou vhodná pre maximálne vyťaženie v kancelárii. Súčasne predieruje do 25 listov papiera
A4 80 g. Zviaže až do 480 listov 80 g papiera (priemer hrebeňa 6 až 52 mm). Hmotnosť zariadenia
9,3 kg. Nastaviteľné okraje, vypínateľné všetky nože.

Silné zariadenie s manuálnym dierovaním a jednoduchou obsluhou vhodné pre stredne veľké
kancelárie v atraktívnom dizajne. Súčasne predieruje do 20 listov papiera A4 80 g. Zviaže až do
500 listov 80 g papiera (priemer hrebeňa 6 až 51 mm). Súčasťou balenia sú hrebene a obálky
na zviazanie 10 dokumentov.
Popis: manuálne. Kapacita
dierovania: 20 listov. Max.
hrúbka: 500 listov

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Viazací stroj RENZ Combi S

Ks

RZ263400

389,00 €

Viazací stroj Quasar 500

Ks

FE562080

298,00 €
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Viazací stroj comBIND 500
Profesionálny model manuálneho krúžkového viazača. Vďaka postupnému chodu dierovacích
segmentov umožňuje zviazanie objemných dokumentov bez vynaloženia väčšej sily. Vertikálne
dierovanie, horizontálne viazanie. Stupnica pre výber správneho priemeru hrebeňa, možnosť
nastavenia 2 polôh hĺbky dierovania. Súčasťou je dvojdierovač. Sklopiteľný kryt chráni prístroj
pred usadzovaním prachu. - Max. kapacita dierovania: 25 listov alebo 2 PVC dosky - Max. kapacita
viazania: 500 listov - Max. priemer hrebeňa: 51 mm - Max. šírka dokumentu: 305 mm - Formát: A5,
A4 (21 dier) a US-Letter (20 dier) - Manuálne nastaviteľný príložník - Dvojdierovač - Zásobník na
odrezky - Súčasťou je štartovacie balenie niekoľkých hrebeňov a dosiek.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Viazací stroj comBIND 500

Ks

ES730200

348,00 €

Plastové hrebene pre väzbu

Ďalšie farby:
zelená, žltá, číra
na objednávku

Plastový hrebeň
PVC hebeň pre viazanie dokumentov, balenie 50 a 100 ks

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Plastový hrebeň 6mm, biela

bal.

HR001061

2,59 €

Plastový hrebeň 22mm, biela

bal.

HR001221

7,63 €

Plastový hrebeň 6mm, čierna

bal.

HR001062

2,59 €

Plastový hrebeň 22mm, čierna

bal.

HR001222

7,63 €

Plastový hrebeň 6mm, modrá

bal.

HR001063

2,59 €

Plastový hrebeň 22mm, modrá

bal.

HR001223

7,63 €

Plastový hrebeň 6mm, červená

bal.

HR001064

2,59 €

Plastový hrebeň 22mm, červená

bal.

HR001224

7,63 €

Plastový hrebeň 8mm, biela

bal.

HR001081

3,08 €

Plastový hrebeň 25mm, biela

bal.

HR001251

8,48 €

Plastový hrebeň 8mm, čierna

bal.

HR001082

3,08 €

Plastový hrebeň 25mm, čierna

bal.

HR001252

8,48 €

Plastový hrebeň 8mm, modrá

bal.

HR001083

3,08 €

Plastový hrebeň 25mm, modrá

bal.

HR001253

8,48 €

Plastový hrebeň 8mm, červená

bal.

HR001084

3,08 €

Plastový hrebeň 25mm, červená

bal.

HR001254

8,48 €

Plastový hrebeň 10mm, biela

bal.

HR001101

3,47 €

Plastový hrebeň 28mm, biela

bal.

HR001281

10,92 €

Plastový hrebeň 10mm, čierna

bal.

HR001102

3,47 €

Plastový hrebeň 28mm, čierna

bal.

HR001282

10,92 €

Plastový hrebeň 10mm, modrá

bal.

HR001103

3,47 €

Plastový hrebeň 28mm, modrá

bal.

HR001283

10,92 €

Plastový hrebeň 10mm, červená

bal.

HR001104

3,47 €

Plastový hrebeň 28mm, červená

bal.

HR001284

10,92 €

Plastový hrebeň 12,5mm, biela

bal.

HR001121

5,47 €

Plastový hrebeň 32mm, biela

bal.

HR001321

11,90 €

Plastový hrebeň 12,5mm, čierna

bal.

HR001122

5,47 €

Plastový hrebeň 32mm, čierna

bal.

HR001322

11,90 €

Plastový hrebeň 12,5mm, modrá

bal.

HR001123

5,47 €

Plastový hrebeň 32mm, modrá

bal.

HR001323

11,90 €

Plastový hrebeň 12,5mm, červená

bal.

HR001124

5,47 €

Plastový hrebeň 32mm, červená

bal.

HR001324

11,90 €

Plastový hrebeň 14mm, biela

bal.

HR001141

6,20 €

Plastový hrebeň 38mm, biela

bal.

HR001381

12,65 €

Plastový hrebeň 14mm, čierna

bal.

HR001142

6,20 €

Plastový hrebeň 38mm, čierna

bal.

HR001382

12,65 €

Plastový hrebeň 14mm, modrá

bal.

HR001143

6,20 €

Plastový hrebeň 38mm, modrá

bal.

HR001383

12,65 €

Plastový hrebeň 14mm, červená

bal.

HR001144

6,20 €

Plastový hrebeň 38mm, červená

bal.

HR001384

12,65 €

Plastový hrebeň 16mm, biela

bal.

HR001161

8,14 €

Plastový hrebeň 45mm, biela

bal.

HR001451

14,00 €

Plastový hrebeň 16mm, čierna

bal.

HR001162

8,14 €

Plastový hrebeň 45mm, čierna

bal.

HR001452

14,00 €

Plastový hrebeň 16mm, modrá

bal.

HR001163

8,14 €

Plastový hrebeň 45mm, modrá

bal.

HR001453

14,00 €

Plastový hrebeň 16mm, červená

bal.

HR001164

8,14 €

Plastový hrebeň 45mm, červená

bal.

HR001454

14,00 €

Plastový hrebeň 19mm, biela

bal.

HR001191

10,40 €

Plastový hrebeň 51mm, biela

bal.

HR001511

16,00 €

Plastový hrebeň 19mm, čierna

bal.

HR001192

10,40 €

Plastový hrebeň 51mm, čierna

bal.

HR001512

16,00 €

Plastový hrebeň 19mm, modrá

bal.

HR001193

10,40 €

Plastový hrebeň 51mm, modrá

bal.

HR001513

16,00 €

Plastový hrebeň 19mm, červená

bal.

HR001194

10,40 €

Plastový hrebeň 51mm, červená

bal.

HR001514

16,00 €

347 – 348

Prúžky pre väzbu do plastových hrebeňov Euro

Prúžok samolepiaci

Priehľadný PVC prúžok na jednej strane predierovaný pre väzbu plastovým hrebeňom (21
otvorov na formát A4) a na strane druhej eurodierovanie pre zavesenie dokumentu do šanónu.
Balenie 100 ks.

Zakladacie prúžky na zakladanie materiálov a brožúry do zakladačov bez potreby dierovania. Dĺžka 125 a 295 mm
s možnosťou použitia aj na bežné založenie
formátu A4 do pákového zakladača.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Prúžok samolepiaci 125mm (100 ks)

bal.

LL880200

6,90 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Prúžok samolepiaci 295mm (100 ks)

bal.

LL880400

11,50 €

Prúžky pre väzbu do plastových hrebeňov Euro

bal.

RZ000003

10,20 €

Prúžok samolepiaci 295mm (50 ks)

bal.

LL880450

6,30 €

Väzba krúžková drôtová
Viazací stroj DSB CO-WR60

Viazací stroj DSB CO-WR150

Jednoduchý kompaktný stroj pre viazanie dokumentov do drôtených hrebeňov 3:1. Vhodný pre
domáce kancelárie na príležitostné použitie. Je vybavený nastaviteľným dorazom. Naraz presekne
až 6 listov ( 34 otvorov) a zviaže až 35 listov. Format A4. Hmotnosť 1,5 kg. Rozmery (mm)
360x155x85

Stroj na drôtenú väzbu 3:1 v elegantnom prevedení a vyraditeľnými segmentami. Nový originálny
design, ktorý dbá na vysokú mieru stability, behom operácií potrebných pre dierovanie alebo viazanie.Nastaviteľná hĺbka okraja ponúka optimálne nastavenie, integrovanú mierku veľkosti drôtu
doporučí správnu veľkosť.Tlačítko zámku udrží stroj v pozícii vhodnej pre lepšie skladovanie. Päť
vyraditeľných segmentov. Mikroadjustácia lisu pre správne utiahnutie hrebeňa. Kapacita dierovania
(80g): 15 listov, viazacia kapacita: 170 listov. Vyraditeľné zuby: 5 (9,12,25,34a35). Max. formát:
A4, nastavenie hĺbky: áno, lis drôtov na zadnej strane: áno, bočné vystredenie: áno, rozmery (mm ):
405 x 295 x 145. Hmotnosť (kg): 5,5.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Viazací stroj DSB CO-WR60

Ks

DB208059

67,00 €

Viazací stroj DSB CO-WR150

Ks

DB201517

169,00 €

Viazací stroj DSB CO-WR200

Viazací stroj wireBIND 300

Unikátny viazací stroj pre drôtené hrebene 3:1(34 otvorov) i 2:1(23
otvorov) s presne nastaviteľným uzavieračom hrebeňov. Na oboch
stranách viazača ukotvená
páka uľahčuje dierovanie
až 20 listov naraz. Možno
zviazať dokument až
s 250-timi stranami.
Vlastnosti produktuviaže
max. (listov 80g/m2): 250.
Formát: A4, letter, obálka.
Presekáva (listov 80g/
m2): 20. Rozmery š x h x v
(mm): 475x440x155 váha
(kg): 13,8.

Kompaktný drôtený viazač. Ideálny na bežné
kancelárske používanie. Systém 3:1 (34 krúžkov).
Vertikálne dierovanie, horizontálne viazanie. Sklopiteľný kryt chráni prístroj pred usadzovaním prachu.
Nízka hmotnosť dovoľuje jednoduchý prenos aj v
jednej ruke. Ľahko skladovateľný. - Max. kapacita
dierovania: 15 listov alebo 2 PVC dosky, systém
3:1. - Max. kapacita viazania: 125 listov - Max.
priemer hrebeňa: 14 mm - Max. šírka dokumentu:
305 mm - Formát: A4 (34 dier) - Súčasťou
je štartovacie balenie niekoľkých
hrebeňov a dosiek.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Viazací stroj DSB CO-WR200

Ks

DB200000

362,00 €

Viazací stroj wireBIND 300

Ks

ES740100

194,00 €
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Viazací stroj DSB Tango WR-20

Viazací stroj Quasar pre kovové hrebene

Elegantný a užívateľsky komfortný stroj, na viazanie dokumentov do drôtených hrebeňov. Stroj je obohatený o systém uľahčujúci dierovanie bez veľkej námahy. Je vybavený oddelenými
pákami na dierovanie a stlačenie drôteného hrebeňa, mierkou
veľkosti hrebeňa, nastaviteľnou hĺbkou okraja a postranného
dorazu. Naraz presekne až 20 listov, zviaže 125 listov a jeho
konštrukcia umožňuje i náročnú prevádzku. Viaže max.
(80 g/m2) 125 listov Formát
A4, letter Presekáva(80 g/
m2) 20 listov Hmotnosť
12,5 kg Rozmery (mm)
440x480x430

Štýlové a skladné zariadenie s manuálnym dierovaním a jednoduchou obsluhou na viazanie dokumentu drôtovými hrebeňmi. Vhodné pre domáce a malé kancelárie. Súčasne predieruje do 15 listov
papiera A4 80 g. Zviaže do 130 listov 80g papiera (priemer hrebeňa 6,4 až 14,3 mm). Súčasťou
balenia je materiál na zviazanie 20 dokumentov.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Viazací stroj DSB Tango WR-20

Ks

DB000020

298,00 €

Viazací stroj Quasar pre kovové hrebene

Ks

FE522410

309,00 €

Viazací stroj RENZ SRW 360

Elektrický modul pre viazacie stroje RENZ

Silná a stabilná kovová konštrukcia viazacieho zariadenia s manuálnym dierovaním
a jednoduchou obsluhou vhodná pre maximálne vyťaženie v kancelárii. Možnosť
elektrického dierovania inštalovaním voliteľného modulu RZ2610 00. Súčasne
predieruje do 22 listov papiera A4 80 g. Zviaže až do 135 listov 80 g papiera (priemer hrebeňa 5,5 až 16 mm). Pomer vzdialeností dier 3:1, rozmery dier 4 x 4 mm.
Hmotnosť zariadenia 15 kg.

Doplnkový modul k viazaciemu zariadeniu SRW60 alebo ECO S 360 na elektrické
dierovanie.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Viazací stroj RENZ SRW 360

Ks

RZ273100

475,00 €

Elektrický modul pre viazacie stroje RENZ

Ks

RZ261000

1 035,00 €

Prúžky pre väzbu do drôtových hrebeňov

Prúžky pre väzbu do drôtových hrebeňov

Priehľadný PVC prúžok na jednej strane predierovaný pre väzbu drôtovým hrebeňom
s pomerom očiek 2:1 a na strane druhej eurodierovanie pre zavesenie dokumentu do
šanónu. Balenie 100 ks

Priehľadný PVC prúžok na jednej strane predierovaný pre väzbu drôtovým hrebeňom
s pomerom očiek 2:1 a na strane druhej eurodierovanie pre zavesenie dokumentu do
šanónu. Balenie 100 ks

Popis

MJ

Prúžky pre väzbu do drôtových hrebeňov 2:1 (3,5 x 5,5 mm) bal.

katalógové číslo

cena

Popis

RZ000021

9,90 €

Prúžky pre väzbu do drôtových hrebeňov 3:1 (4 x 4 mm) bal.

MJ

katalógové číslo

cena

RZ000031

9,90 €

349 – 350

Kovové hrebene pre drôtenú väzbu
formátované (30cm) 2:1

formátované (30cm) 3:1
Drôtový hrebeň, 3:1, 34 otvorov

Drôtový hrebeň, 2:1, 23 otvorov

Dvojité kovové hrebene formátované – 30 cm
4,8 mm
na max 20 listov, balenie 100 ks
6,4 mm
na max. 35 listov, balenie 100 ks
na max. 50 listov, balenie 100 ks
8 mm
9,5 mm
na max. 65 listov, balenie 100 ks
11,1 mm
na max. 80 listov, balenie 100 ks
12,7 mm
na max.100 listov, balenie 100 ks
14,3 mm
na max. 120 listov, balenie 100 ks
16 mm
na max. 140 listov, balenie 50 ks

Dvojité kovové hrebene formátované – 30 cm
balenie
6,4 mm
100 ks
8 mm
balenie 100 ks
9,5 mm
balenie 100 ks
11,1 mm
balenie 100 ks
12,7 mm
balenie 100 ks
14,3 mm
balenie 100 ks, 20 trnov, 120 listov
16 mm
balenie 50 ks, 20 trnov, 135 listov
19 mm
balenie 50 ks, 20 trnov, 160 listov
22 mm
balenie 50 ks, 20 trnov, 190 listov
25,4 mm
balenie 50 ks, 20 trnov, 220 listov
28,5 mm
balenie 25 ks, 20 trnov, 250 listov
32 mm
balenie 25 ks, 20 trnov, 280 listov
38 mm
balenie 20 ks, 20 trnov, 340 listov

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Drôtový hrebeň, 4,8mm, 3:1, 34 otvorov, biela

bal.

HR483149

9,30 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Drôtový hrebeň, 4,8mm, 3:1, 34 otvorov, čierna

bal.

HR483101

9,30 €

Drôtový hrebeň, 6,4mm, 2:1, 23 otvorov, biela

bal.

HR642149

9,80 €

Drôtový hrebeň, 4,8mm, 3:1, 34 otvorov, modrá

bal.

HR483103

9,30 €

Drôtový hrebeň, 6,4mm, 2:1, 23 otvorov, čierna

bal.

HR642101

9,80 €

Drôtový hrebeň, 4,8mm, 3:1, 34 otvorov, červená

bal.

HR483102

9,30 €

Drôtový hrebeň, 6,4mm, 2:1, 23 otvorov, strieborná

bal.

HR642154

9,80 €

Drôtový hrebeň, 4,8mm, 3:1, 34 otvorov, strieborná

bal.

HR483154

9,30 €

Drôtový hrebeň, 7,9mm, 2:1, 23 otvorov, biela

bal.

HR082149

12,50 €

Drôtový hrebeň, 6,4mm, 3:1, 34 otvorov, biela

bal.

HR643149

9,80 €

Drôtový hrebeň, 7,9mm, 2:1, 23 otvorov, čierna

bal.

HR082101

12,50 €

Drôtový hrebeň, 6,4mm, 3:1, 34 otvorov, čierna

bal.

HR643101

9,80 €

Drôtový hrebeň, 7,9mm, 2:1, 23 otvorov, strieborná

bal.

HR082154

12,50 €

Drôtový hrebeň, 6,4mm, 3:1, 34 otvorov, modrá

bal.

HR643103

9,80 €

Drôtový hrebeň, 9,5mm, 2,1 23 otvorov, biela

bal.

HR952149

13,90 €

Drôtový hrebeň, 6,4mm, 3:1, 34 otvorov, červená

bal.

HR643102

9,80 €

Drôtový hrebeň, 9,5mm, 2,1 23 otvorov, čierna

bal.

HR952101

13,90 €

Drôtový hrebeň, 6,4mm, 3:1, 34 otvorov, strieborná

bal.

HR643154

9,80 €

Drôtový hrebeň, 9,5mm, 2,1 23 otvorov, strieborná

bal.

HR952154

13,90 €

Drôtový hrebeň, 7,9mm, 3:1, 34 otvorov, biela

bal.

HR083149

13,60 €

Drôtový hrebeň, 11,1mm, 2,1, 23 otvorov, biela

bal.

HR112149

17,30 €

Drôtový hrebeň, 7,9mm, 3:1, 34 otvorov, čierna

bal.

HR083101

13,60 €

Drôtový hrebeň, 11,1mm, 2,1, 23 otvorov, čierna

bal.

HR112101

17,30 €

Drôtový hrebeň, 7,9mm, 3:1, 34 otvorov, modrá

bal.

HR083103

13,60 €

Drôtový hrebeň, 11,1mm, 2,1, 23 otvorov, strieborná

bal.

HR112154

17,30 €

Drôtový hrebeň, 7,9mm, 3:1, 34 otvorov, červená

bal.

HR083102

13,60 €

Drôtový hrebeň, 12,7mm, 2,1 23 otvorov, biela

bal.

HR122149

18,70 €

Drôtový hrebeň, 7,9mm, 3:1, 34 otvorov, strieborná

bal.

HR083154

13,60 €

Drôtový hrebeň, 12,7mm, 2,1 23 otvorov, čierna

bal.

HR122101

18,70 €

Drôtový hrebeň, 9,5mm, 3:1, 34 otvorov, biela

bal.

HR953149

14,80 €

Drôtový hrebeň, 12,7mm, 2,1 23 otvorov, strieborná

bal.

HR122154

18,70 €

Drôtový hrebeň, 9,5mm, 3:1, 34 otvorov, čierna

bal.

HR953101

14,80 €

Drôtový hrebeň, 14,3mm, 2,1 23 otvorov, biela

bal.

HR142149

12,90 €

Drôtový hrebeň, 9,5mm, 3:1, 34 otvorov, modrá

bal.

HR953103

14,80 €

Drôtový hrebeň, 14,3mm, 2,1 23 otvorov, čierna

bal.

HR142101

12,90 €

Drôtový hrebeň, 9,5mm, 3:1, 34 otvorov, červená

bal.

HR953102

14,80 €

Drôtový hrebeň, 14,3mm, 2,1 23 otvorov, strieborná

bal.

HR142154

12,90 €

Drôtový hrebeň, 9,5mm, 3:1, 34 otvorov, strieborná

bal.

HR953154

14,80 €

Drôtový hrebeň, 16mm, 2,1 23 otvorov, biela

bal.

HR162149

15,80 €

Drôtový hrebeň, 11,1mm, 3:1, 34 otvorov, biela

bal.

HR113149

18,70 €

Drôtový hrebeň, 16mm, 2,1 23 otvorov, čierna

bal.

HR162101

15,80 €

Drôtový hrebeň, 11,1mm, 3:1, 34 otvorov, čierna

bal.

HR113101

18,70 €

Drôtový hrebeň, 16mm, 2,1 23 otvorov, strieborná

bal.

HR162154

15,80 €

Drôtový hrebeň, 11,1mm, 3:1, 34 otvorov, modrá

bal.

HR113103

18,70 €

Drôtový hrebeň, 19mm, 2,1 23 otvorov, biela

bal.

HR192149

17,90 €

Drôtový hrebeň, 11,1mm, 3:1, 34 otvorov, červená

bal.

HR113102

18,70 €

Drôtový hrebeň, 19mm, 2,1 23 otvorov, čierna

bal.

HR192101

17,90 €

Drôtový hrebeň, 11,1mm, 3:1, 34 otvorov, strieborná

bal.

HR113154

18,70 €

Drôtový hrebeň, 19mm, 2,1 23 otvorov, strieborná

bal.

HR192154

17,90 €

Drôtový hrebeň, 12,7mm, 3:1, 34 otvorov, biela

bal.

HR123149

20,70 €

Drôtový hrebeň, 22mm, 2,1 23 otvorov, biela

bal.

HR222149

22,30 €

Drôtový hrebeň, 12,7mm, 3:1, 34 otvorov, čierna

bal.

HR123101

20,70 €

Drôtový hrebeň, 22mm, 2,1 23 otvorov, čierna

bal.

HR222101

22,30 €

Drôtový hrebeň, 12,7mm, 3:1, 34 otvorov, modrá

bal.

HR123103

20,70 €

Drôtový hrebeň, 22mm, 2,1 23 otvorov, strieborná

bal.

HR222154

22,30 €

Drôtový hrebeň, 12,7mm, 3:1, 34 otvorov, červená

bal.

HR123102

20,70 €

Drôtový hrebeň, 25,4mm, 2,1 23 otvorov, biela

bal.

HR252149

25,20 €

Drôtový hrebeň, 12,7mm, 3:1, 34 otvorov, strieborná

bal.

HR123154

20,70 €

Drôtový hrebeň, 25,4mm, 2,1 23 otvorov, čierna

bal.

HR252101

25,20 €

Drôtový hrebeň, 14,3mm, 3:1, 34 otvorov, biela

bal.

HR143149

24,50 €

Drôtový hrebeň, 25,4mm, 2,1 23 otvorov, strieborná

bal.

HR252154

25,20 €

Drôtový hrebeň, 14,3mm, 3:1, 34 otvorov, čiena

bal.

HR143101

24,50 €

Drôtový hrebeň, 28,5mm, 2,1 23 otvorov, biela

bal.

HR282149

39,60 €

Drôtový hrebeň, 14,3mm, 3:1, 34 otvorov, modrá

bal.

HR143103

24,50 €

Drôtový hrebeň, 28,5mm, 2,1 23 otvorov, čierna

bal.

HR282101

39,60 €

Drôtový hrebeň, 14,3mm, 3:1, 34 otvorov, červená

bal.

HR143102

24,50 €

Drôtový hrebeň, 28,5mm, 2,1 23 otvorov, strieborná

bal.

HR282154

39,60 €

Drôtový hrebeň, 14,3mm, 3:1, 34 otvorov, strieborná

bal.

HR143154

24,50 €

Drôtový hrebeň, 32mm, 2,1 23 otvorov, biela

bal.

HR322149

27,80 €

Drôtový hrebeň, 16mm, 3,1, 34 otvorov, biela

bal.

HR163149

16,90 €

Drôtový hrebeň, 32mm, 2,1 23 otvorov, čierna

bal.

HR322101

27,80 €

Drôtový hrebeň, 16mm, 3,1, 34 otvorov, čierna

bal.

HR163101

16,90 €

Drôtový hrebeň, 32mm, 2,1 23 otvorov, strieborná

bal.

HR322154

27,80 €

Drôtový hrebeň, 16mm, 3,1, 34 otvorov, modrá

bal.

HR163103

16,90 €

Drôtový hrebeň, 38mm, 2,1 23 otvorov, biela

bal.

HR382149

28,00 €

Drôtový hrebeň, 16mm, 3,1, 34 otvorov, červená

bal.

HR163102

16,90 €

Drôtový hrebeň, 38mm, 2,1 23 otvorov, čierna

bal.

HR382101

28,00 €

Drôtový hrebeň, 16mm, 3,1, 34 otvorov, strieborná

bal.

HR163154

16,90 €

Drôtový hrebeň, 38mm, 2,1 23 otvorov, strieborná

bal.

HR382154

28,00 €

08. Kancelárska technika
Fólie pre väzbu - predná strana

Spotrebný materiál k väzbe

Fólia Prestige
priehľadné číre alebo farebné krycie dosky na väzbu, bal 100 ks
150 mic eco pack, balenie: 500 ks

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Fólia Prestige, 150mic, A4, číra

bal.

FV150001

6,89 €

Fólia Prestige, 150 mic / 500ks eco pack

bal.

FV150500

29,90 €

Fólia Prestige, 200mic, A4, číra

bal.

FV201001

9,90 €

Fólia Prestige, 200mic, A4, dymová

bal.

FV201003

11,55 €

Fólia Prestige, 200mic, A4, červená

bal.

FV201004

11,55 €

Fólia Prestige, 200mic, A4, zelená

bal.

FV201005

11,55 €

Fólia Prestige, 200mic, A4, žltá

bal.

FV201006

11,55 €

Fólia Prestige, 200mic, A4, modrá

bal.

FV201007

11,55 €

Fólia Prestige, 300mic, A4, číra

bal.

FV301001

14,50 €

Fólia Prestige, 200mic, A3, číra

bal.

FV203001

18,55 €

Delta kartón - zadná strana
Kartónové obálky delta
dosky na väzbu, imitácia kože, bal. 100 ks

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kartónové obálky delta A4, biela

bal.

FV501049

11,20 €

Kartónové obálky delta A4, čierna

bal.

FV502001

11,20 €

Kartónové obálky delta A4, tmavo modrá

bal.

FV503003

11,20 €

Kartónové obálky delta A4, červená

bal.

FV504002

11,20 €

Kartónové obálky delta A4, žltá

bal.

FV505005

11,20 €

Kartónové obálky delta A4, zelená

bal.

FV506004

11,20 €

Kartónové obálky delta A4, tabaková

bal.

FV507007

11,20 €

Kartónové obálky delta A4, slonovinová

bal.

FV508030

11,20 €

Kartónové obálky delta A4, šedá

bal.

FV509012

11,20 €

Kartónové obálky delta A3, biela

bal.

FV401049

28,50 €

Kartónové obálky delta A3, čierna

bal.

FV402001

28,50 €

Kartónové obálky delta A3, slonovinová

bal.

FV408030

28,50 €

Dosky CHROMOLUX - leštený kartón
Kartónové dosky chromolux
Dosky pre väzbu, lesklý kartón, bal. 100 ks

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kartónové dosky chromolux A4, biele

bal.

FV601049

9,50 €

Kartónové dosky chromolux A4, čierna

bal.

FV602001

13,90 €

Kartónové dosky chromolux A4, modrá

bal.

FV603003

13,90 €

Kartónové dosky chromolux A4, červená

bal.

FV604002

13,90 €

Kartónové dosky chromolux A4, zelená

bal.

FV605004

13,90 €

Kartónové dosky chromolux A4, šedá

bal.

FV606010

13,90 €

Kartónové dosky chromolux A4, žltá

bal.

FV607005

13,90 €

Kartónové dosky chromolux A3, biele

bal.

FV600049

17,50 €

351 – 352

Kartón Copylux

Obálky Futura

Obal kartónový Copylux A4

Obal Futura A4

160 g kartón vhodný do kopírovacích strojov,
laserových a atramentových tlačiarní.
Obojstranný mramorový vzor.
Formát: A4. Balenie: 100 ks

Obálka A4 z polypropylénu
hrúbky 280mic. Trvácna,
nepošriabateľná a pevná bez
odrazu, bal 100ks
číry
priehľadná
farebné
nepriehľadná

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Obal Futura A4 číry

bal.

FV537650

17,50 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Obal Futura A4 biely

bal.

FV537649

19,80 €

Obal kartónový Copylux modrý A4

bal.

FV164003

19,60 €

Obal Futura A4 červený

bal.

FV537602

19,80 €

Obal kartónový Copylux okrový A4

bal.

FV164013

19,60 €

Obal Futura A4 modrý

bal.

FV537603

19,80 €

Obal kartónový Copylux slonovina A4

bal.

FV164021

19,60 €

Obal Futura A4 čierny

bal.

FV537601

19,80 €

Obal kartónový Copylux šedý A4

bal.

FV164012

19,60 €

Obal Futura A4 matný

bal.

FV537600

19,80 €

Tepelná väzba
Tepelný viazač Thermobinder

Termoviazač DSB TB 200E

Tepelný viazací stroj umožňujúci zviazať dokumenty až do hrúbky 250 mm v
priebehu 40 sekúnd. Optická a svetelná signalizácia ukončenia viazacieho procesu.
Zdroj energie: 220 V/50Hz

Termoviazač s akustickou signalizáciou ukončenia viazacieho cyklu a s odkladacou
konštrukciou pre ochladenie dokumentu.Viazač sa automaticky vypne po desaťminútovej nečinnosti.Vlastnosti produktu: viaže max. (listov 80g/m2): 250 , formát:
A4 , rozmery š x h x v (mm):
345 x 120 x 190,
váha (kg): 1,4

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Tepelný viazač Thermobinder

Ks

RC025000

46,00 €

Termoviazač DSB TB 200E

Ks

DB640002

57,00 €

Termoviazač thermoBIND 300

Termoviazač Helios 30

Elektrický termoviazač vhodný do malej aj veľkej kancelárie. Umožňuje viazať viac dokumentov
naraz. Krátky čas zahriatia. Stupnica pre voľbu vhodných dosiek. Odkladací priestor pre vychladnutie väzby. Automatický štart a znamenie signalizujúce ukončenie väzby. Ľahký prístroj. Jednoduché
prenášanie. - Max. kapacita viazania: 350 listov - Max. šírka dosiek: 35 mm - Formát: A5 a A4 Fixná teplota - Čas predhriatia: 35 – 40 sekúnd - Súčasťou je štartovacie balenie niekoľkých dosiek

Zariadenie na tepelnú väzbu v ergonomickom dizajne. Maximálna dĺžka viazaného
dokumentu 297 mm, maximálna kapacita 300 viazaných listov. Model vybavený
zvukovou a vizuálnou signalizáciou pripravenosti k viazaniu, ochranným tepelným
štítom, automatickým vypnutím pri nepoužívaní a podložkou na chladnutie
dokumentu. Kapacita viazania 300 listov - mierka výberu hrúbky termoobálky - čas
nahrievania 3 min - hmotnosť 3,6kg

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Termoviazač thermoBIND 300

Ks

ES177182

178,00 €

Termoviazač Helios 30

Ks

FE564100

176,00 €

08. Kancelárska technika
Termoobálky Prestige

Termoobálky Standing

Termoobal Prestige modrý

Termoobal Standing

Prestige – predná číra, zadná farebná imitácia kože 225 g, balenie 100 ks

STANDING – predna číra, zadný biely chromolux 250 g,balenie 100 ks

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Termoobal Prestige 1,5mm modrý

bal.

TV015003

41,00 €

Termoobal Standing 1.5 mm

bal.

TV150001

34,50 €

Termoobal Prestige 3mm modrý

bal.

TV030003

41,00 €

Termoobal Standing 3 mm

bal.

TV300001

34,50 €

Termoobal Prestige 6mm modrý

bal.

TV060003

41,00 €

Termoobal Standing 6 mm

bal.

TV600001

34,50 €

Termoobal Prestige 9mm modrý

bal.

TV090003

41,00 €

Termoobal Standing 9 mm

bal.

TV900001

34,50 €

Kanálová väzba
Viazač ImpressBIND 280
Profesionálny viazač, s ktorým iba za 15 sekúnd zviažete až 280 listov! Funguje na princípe
kanálikovej väzby, ktorá si vyžaduje iba 2 kroky: vložiť dokument do dosiek a stlačiť! Žiadne dierovanie, žiadne lepidlo, žiadne prednastavenie. Zviazaný dokument môžete znovu otvoriť pomocou
rozväzovača (ES738900). Vhodný do všetkých kancelárií na väzbu reportov, obchodných ponúk,
štúdií, výročných správ, diplomových prác a pod. Jednoduché uskladnenie. Kapacita viazania: 15 až
280 listov - Formát: A4 - Jeden prístroj na všetky typy dosiek - Dosky stačí stlačiť maximálne 2-krát
- Stupnica pre správny výber impressBIND dosiek (3,5 – 28 mm) - Súčasťou zelená kontrolka
upozorňujúca na správne zviazanie dokumentu.

Rozväzovač pre impressBIND 280
Pokiaľ chcete pridať alebo vymeniť papier v dokumente zviazanom viazačom impressBIND 280.
Dosky je možné otvoriť a uzavrieť až 3-krát.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Viazač ImpressBIND 280

Ks

ES738800

359,00 €

Rozväzovač pre impressBIND 280

Ks

ES738900

55,00 €

Viazač ImpressBIND 140
Viazač, pracujúci na princípe kanálovej väzby, s ktorým za 20 sekúnd zviažete až 140 listov. Zariadenie ideálne na viazanie diplomových prác, reprezentačných dokumentov, výročných správ a pod.
Princíp kanálovej väzby vyžaduje iba 2 kroky - vloženie dokumentu a jeho následné stlačenie. Farba
strieborná/ modrá.Leitz Detektiv 50.

Rozväzovač pre impresssBind 140
Doplnkom k viazaču impressBIND 140 je rozväzovač obálok, ktorý nie je súčasťou zariadenia. Je
potrebný, ak vo zviazanom dokumente chcete pridať alebo vymeniť listy. Obálky, do ktorých sa
dokument zviaže, sa môžu otvoriť a uzavrieť až 3-krát. Formát A4.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Viazač ImpressBIND 140

Ks

ES744700

329,00 €

Rozväzovač pre impresssBind 140

Ks

ES744800

15,90 €

353 – 354

Tvrdé obálky impressBIND
Tvrdá obálka impressBIND
Dosky na kanálikovú väzbu. Vyrobené z pevného kartónu, ktorý je potiahnutý
jemným papierom dizajnu plátna. Balenie/10 ks.
Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Tvrdá obálka impressBIND 3,5 mm modrá

bal.

ES739035

35,00 €

Tvrdá obálka impressBIND 3,5 mm čierna

bal.

ES739095

35,00 €

Tvrdá obálka impressBIND 7 mm modrá

bal.

ES739135

36,00 €

Tvrdá obálka impressBIND 7 mm čierna

bal.

ES739195

36,00 €

Tvrdá obálka impressBIND 10,5 mm modrá

bal.

ES739235

37,00 €

Tvrdá obálka impressBIND 10,5 mm čierna

bal.

ES739295

37,00 €

Tvrdá obálka impressBIND 14 mm modrá

bal.

ES739335

38,00 €

Tvrdá obálka impressBIND 14 mm čierna

bal.

ES739395

38,00 €

Tvrdá obálka impressBIND 17,5 mm modrá

bal.

ES739435

45,00 €

Tvrdá obálka impressBIND 17,5 mm čierna

bal.

ES739495

45,00 €

Tvrdá obálka impressBIND 21 mm modrá

bal.

ES739535

47,00 €

Tvrdé obálky impressBIND 21 mm čierna

bal.

ES739595

47,00 €

Tvrdá obálka impressBIND 24,5 mm modrá

bal.

ES739635

48,00 €

Tvrdá obálka impressBIND 24,5 mm čierna

bal.

ES739695

48,00 €

Tvrdá obálka impressBIND 28 mm modrá

bal.

ES739735

49,00 €

Tvrdá obálka impressBIND 28 mm čierna

bal.

ES739795

49,00 €

Na zviazanie listov:
3,5 mm
15 až 35 listov
7 mm
36 až 70 listov
10,5 mm
71 až 105 listov
14 mm
106 až 140 listov
17,5 mm
141 až 175 listov
21 mm
176 až 210 listov
24,5 mm
211 až 245 listov
28 mm
246 až 280 listov

Laminovacie stroje
Laminátor Leitz i-Lam Easy A4

Laminátor Leitz i-Lam Easy A3

Atraktívny laminátor do formátu A4 v kompaktnom vyhotovení pre malé kancelárie a domáce
použitie. •Jediné, čo potrebujete vedieť, je, ako laminátor zapnúť a vypnúť. Vybavený pokročilou
kontrolou zahrievania, ktorá automaticky nastaví teplotu laminácie. •80 mic obal s dokumentom
A4 zalaminujete za cca 45 s. •Nastavenie pre optimálnu lamináciu fotografií. •Manuálna uvoľňovacia páčka. •Hrúbka obalu 75 (150) - 125 (250) mic

Atraktívny laminátor do formátu A3 v kompaktnom vyhotovení pre malé kancelárie a domáce
použitie. •Jediné, čo potrebujete vedieť, je, ako laminátor zapnúť a vypnúť. Vybavený pokročilou
kontrolou zahrievania, ktorá automaticky nastaví teplotu laminácie.. •80 mic obal s dokumentom
A3 zalaminujete za cca 45 s. •Nastavenie pre optimálnu lamináciu fotografií. •Manuálna uvoľňovacia páčka. •Hrúbka obalu 75 (150) - 125 (250) mic

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Laminátor Leitz i-Lam Easy A4

Ks

ES747700

119,00 €

Laminátor Leitz i-Lam Easy A3

Ks

ES747600

158,00 €

Laminátor Leitz i-Lam touch A4 turbo

Laminátor Leitz i-Lam touch A3 turbo

Prvotriedny, plne automatický vysokorýchlostný laminátor do formátu A4 na intenzívne
profesionálne používanie. •Jediné, čo potrebujete vedieť, je, ako laminátor zapnúť a vypnúť.
Vybavený inteligentným snímacím senzorom, ktorý automaticky nastaví rýchlosť laminácie..
•Vysokorýchlostný, tzn. 80 mic obal s dokumentom A4 zalaminujete za cca 26 s. •Patentované
sklopné klapky pre dokonalé výsledky. •Snímače zahltenia s automatickou funkciou spätného
chodu a následného vypnutia laminátora. •Hrúbka obalu 75 (150) - 250 (500) mic. •Nízka spotreba
energie s automatickým vypnutím po 30 minútach nepoužívania.

Prvotriedny, plne automatický vysokorýchlostný laminátor do formátu A3 na intenzívne
profesionálne používanie. •Jediné, čo potrebujete vedieť, je, ako laminátor zapnúť a vypnúť.
Vybavený inteligentným snímacím senzorom, ktorý automaticky nastaví rýchlosť laminácie.
•Vysokorýchlostný, tzn. 80 mic obal s dokumentom A3 zalaminujete za cca 10 s. •Patentované
sklopné klapky pre dokonalé výsledky. •Snímače zahltenia s automatickou funkciou spätného
chodu a následného vypnutia laminátora. •Hrúbka obalu 75 (150) - 250 (500) mic. •Nízka spotreba
energie s automatickým vypnutím po 30 minútach nepoužívania.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Laminátor Leitz i-Lam touch A4 turbo

Ks

ES747500

183,00 €

Laminátor Leitz i-Lam touch A3 turbo

Ks

ES747300

329,00 €

®

AKO LAMINÁTOR ZAPNÚŤ A V YPNÚŤ.
TO JE TO JEDINÉ, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ!

Teplá laminácia - žiadne nastavovanie. Perfektný výsledok.
A3

až

10
sec

250

*

mikrónov

6x

*80μ A4

Plne automatické nič nenastavujete

A3 turbo Eur

Sklopné klapky pre perfektne hladkú
lamináciu

Snímací senzor pozná hrúbku
dokumentu

iLAM touch A3 turbo
Špičkový vysokorýchlostný laminátor pre formát A3.
Najrýchlejší prístroj na poli profesionálnej laminácie.

A3 A4

až

250

mikrónov

iLAM touch A4 turbo

26
sec
*

Špičkový vysokorýchlostný laminátor pre formát A4.
Najrýchlejší prístroj na poli profesionálnej laminácie.

4x

iLAM touch A3

*80μ A4

Plne automatický laminátor do formátu A3.

Ͽ Nepotrebujú žiadne nastavovanie - vybavené inteligentným
snímacím senzorom na určenie hrúbky dokumentu automatické nastavenie rýchlosti.
Ͽ Sklopné klapky s drážkami navádzajú dokument a pomáhajú
k dokonalej laminácii.
Ͽ Snímač zahltenia prístroja s automatickou funkciou spätného
chodu a vypnutia predchádza zaseknutiu dokumentov
v prístroji.
Ͽ Nízka spotreba energie s automatickým vypnutím po 30
minútach nepoužívania.
Súčasťou štartovacie balenie obalov!

A4 turbo Eur
touch A3 Eur

A4 A3

až

125

mikrónov

45
sec

iLAM easy A3/A4

2x

Kompaktné laminátory pre formáty A3/A4 v atraktívnom
zelenobielom dizajne. Vhodné do každej malej kancelárie
aj pre domáce použitie.

easy A3 Eur
easy A4 Eur

Ͽ Už žiadne nastavovanie - teplota laminácie sa automaticky
prispôsobí hrúbke dokumentu

Ͽ Možnosť optimálnej laminácie fotograﬁí
Ͽ Vybavené manuálnym spätným chodom valcov
Súčasťou štartovacie balenie obalov!

iLAM touch A3 turbo

iLAM touch A4 turbo

iLAM touch A3

iLAM easy A3

iLAM easy A4

Cena Eur
Číslo produktu

7473-00-00

7475-00-00

7474-00-00

7476-00-00

7477-00-00

Maximálna rýchlosť

1.900mm/min

700mm/min

700mm/min

400mm/min

400mm/min

Doba zahriatia

cca. 5 minút

cca. 5 minút

cca. 5 minút

cca. 6 minút

cca. 6 minút

Rozmery (š x v x h) mm

525 x 143 x 217

414 x 143 x 217

525 x 143 x 217

487 x 99 x 146

397 x 99 x 146

Rozmery - otvorený (š x v x h) mm

525 x 143 x 401

414 x 143 x 401

525 x 143 x 401

–

–

Hmotnosť (kg)

6,4

3,2

5,4

2,6

2,1

Spätný chod

Automatický i manuálny

Automatický i manuálny

Automatický i manuálny

Manuálny

Manuálny

Príkon

600W

300W

460W

435W

285W

Napájanie

220/240V AC

220/240V AC

220/240V AC

220/240V AC

220/240V AC

Hrúbka obalov (mic)

80 100 125 175 250

80 100 125 175 250

80 100 125 175 250

80 100 125

80 100 125

355 – 356

Laminátor DSB HQ 230

Laminátor DSB HQ 330

Jednoduchý kancelársky laminátor do formátu A4 pre laminovanie dokumentov aj farebných potlačí. Praktický úchyt umožňuje ľahké prenášanie. Plynule nastaviteľná teplota. Rýchlosť laminácie
250mm/min. Vlastnosti produktu: Maximálna vstupná šírka: 338 mm. Maximálna hrúbka laminácie:
125 mic. Vyhrievané valce: 2. Použiteľné hrúbky laminácie: 80/100/125 mic. Hmotnosť: 2.4 kg.
Rozmery: 478x190x110 mm (šxhxv)

Jednoduchý kancelársky laminátor do formátu A3 pre laminovanie dokumentov aj farebných potlačí. Praktický úchyt umožňuje ľahké prenášanie. Plynule nastaviteľná teplota. Rýchlosť laminácie
250mm/min. Vlastnosti produktu. Maximálna vstupná šírka: 338 mm. Rýchlosť laminonácie: 250
mm/min. Maximálna hrúbka laminácie: 125 mic. Vyhrievané valce: 2. Použiteľné hrúbky laminácie:
80/100/125 mic. Hmotnosť: 2.4 kg. Rozmery: 478x190x110 mm (šxhxv).

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Laminátor DSB HQ 230

Ks

DB000230

48,00 €

Laminátor DSB HQ 330

Ks

DB343301

66,00 €

Laminátor DSB 235-TP

Laminátor DSB 330-LCD

Kancelársky laminátor do formátu A4. Plynulé nastavenie teploty. Najnovšia technológia dotykového displaya.Systém pre úsporu energie - vypnutie v prípade 2 hod. nečinnosti.Vizuálna signalizácia
štartu laminácie. Užívateľsky prehľadné a jednoduché ovládanie. Maximálna vstupná šírka
235mm. Rýchlosť laminovania 300mm/min. Maximálna hrúbka laminácie 0.4mm. Doba ohrevu 4
- 5 min. Počet valcov: 2. Použiteľné hrúbky laminácie 80 / 100 / 125 mic. Hmotnosť: 3 kg. Rozmery
368x120x90mm(šxhxv)

Profesionálny laminátor s kontaktným výhrevom valcov do formátu A3. Vhodný do kancelárie aj prevádzok typu copyshop alebo tlačiareň. LCD Display s najnovšou technológiou dotykového displaya.
Systém pre úsporu energie - vypnutie v prípade 2 hod. nečinnosti.Vizuálna signalizácia štartu laminácie. Užívateľsky prehľadné a jednoduché ovládanie.Maximálna vstupná šírka 330mm. Rýchlosť
laminovania 480mm/min. Maximálna hrúbka laminácie 0.4mm. Doba ohrevu:
7 - 8 min. Vyhrievané valce: 4. Použiteľné hrúbky laminácie 75 - 250 mic. Hmotnosť: 7 kg. Rozmery
465x172x142mm(šxhxv)

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Laminátor DSB 235-TP

Ks

DB392352

59,00 €

Laminátor DSB 330-LCD

Ks

DB313302

212,00 €

Laminátor DSB SoGood 230S

Laminátor DSB SoGood 330S

Kvalitný poloprofesionálny laminátor DSB 230S o vstupnej šírke 230 mm, obľúbený pre svoju jednoduchú obsluhu a veľmi slušný výkon. Osvedčené v menších kopírovacích centrách, kanceláriách
i prevádzkach. Jednoduchá obsluha, výkonný motor, spätný chod, 4 nahrievané valce, rýchlosť a
kvalita laminácie podčiarkujú jeho užitkovosť. Vhodný pre lamináciu všetkých typov laminácie až
do hrúbky 250 mic. Laminovacia šírka (mm): 230. Počet valcov: 4. Max.hrúbka lamina (mic): 250.
Regulácia teploty: áno. Spätný chod: áno. Rozmery (mm): 360x160x100. Hmotnosť (kg): 3,4

Kvalitný poloprofesionálny laminátor DSB 330S so vstupnou šírkou 330 mm, obľúbený pre svoju
jednoduchú obsluhu a veľmi slušný výkon. Osvedčené v menších kopírovacích centrách, kanceláriach i prevádzkach. Jednoduchá obsluha, výkonný motor, spätný chod, 4 nahrievané valce, rýchlosť
a kvalita laminácie podčiarkujú jeho užitkovosť. Vhodný pre lamináciu všetkých typov laminácie až
do hrúbky 250 mic. Laminovacia šírka (mm): 330. Počet valcov: 4. Max.hrúbka lamina (mic): 250.
Regulácia teploty: áno. Spätný chod: áno. Rozmery (mm): 480x200x120. Hmotnosť (kg): 4,9

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Laminátor DSB SoGood 230S

Ks

DB332303

116,30 €

Laminátor DSB SoGood 330S

Ks

DB333300

159,60 €

08. Kancelárska technika

Laminátor Saturn 2 A4

Laminátor Saturn 2 A3

Nový štýlový laminátor značky Fellowes ideálny do domácností, škôl a domácich
kancelárií na príležitostné laminovanie. Vybavený technológiou HeatGuardTM s
dvojstennou izoláciou na ochranu pred možným popálením. Laminuje fotografie a
iné dokumenty bez nosiča do hrúbky fólie 125 mic. Možnosť vertikálneho skladovania a navinutie sieťového kábla. Farba metalická. Šírka vstupu: 22 cm. Rýchlosť
laminovania: 30 cm/min

Nový štýlový laminátor značky Fellowes ideálny do domácností, škôl a domácich kancelárií na
príležitostné laminovanie. Vybavený technológiou HeatGuardTM s dvojstennou izoláciou na ochranu
pred možným popálením. Laminuje fotografie a iné dokumenty bez nosiča do hrúbky fólie 125mic.
Možnosť vertikálneho skladovania a navinutie sieťového kábla. Farba metalická. Šírka vstupu:
33cm. Rýchlosť laminovania: 30 cm/min.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Laminátor Saturn 2 A4

Ks

FE570140

133,00 €

Laminátor Saturn 2 A3

Ks

FE570160

175,00 €

Laminátor RENZ 330 Dual

Laminátor Mars A4

Kvalitný 4-valcový laminátor pre pravidelné používanie v kancelárii a copyshopoch. Dva vyhrievané
valce a výhrevná doska sú zárukou perfektnej laminácie do 250 mic. Nastaviteľná teplota so
svetelnou kontrolou. Stand-by režim po 30 minutách nečinnosti. Rewind funkcia pre návrat na poslednú používanú teplotu laminácie. Kompaktná kovová konštrukcia, atraktivny design. Obľúbený
pre jednoduchú obsluhu a spoľahlivosť. Pracovná šírka 330 mm, max.hrúbka lamina 250 mic.
- Čas ohrevu cca.3 min. Lam. rýchlosť 65 cm/m, regulácia teploty áno, laminácia za studena áno,
Stand-by režim áno, typ výhrevu 2 vyhrievané valce + 2 výhrevné dosky, príkon 700 W. Rozmery
51 x 20 x 11 cm. Hmotnosť 9 kg

Laminátor s rukoväťou na príležitostné laminovanie fotografií, členských kariet a iných dokumentov
do hrúbky fólie max. 80 mic. Technológia Jam free zabraňuje uviaznutiu fólie. Jednoduché nastavenie - doba nahrievania 7 minút- systém regulácie teploty- automatické vypnutie

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Laminátor RENZ 330 Dual

Ks

RZ330000

249,00 €

Laminátor Mars A4

Ks

FE570080

57,00 €

Laminátor Mars A3

Studená laminácia
Studený laminátor Leitz CS 9
Unikátny manuálny studený laminátor so samolepiacou fóliou na kotúči, vhodný do každej kancelárie. Systém laminácie za studena umožňuje bezpečné laminovanie tepelne citlivých materiálov.
Samolepiaci povrch laminovacích fólií zaručuje kvalitný
výsledok laminácie bez bublín. Laminátor sa veľmi
ľahko obsluhuje, jeho prevádzka je maximálne
ekonomická – nevyžaduje zahriatie ani elektrický prúd. •Laminuje do šírky A4, dĺžka
je neobmedzená•Systém laminácie
pomocou samolepiacej fólie na kotúči.
•Rezací mechanizmus je možné vybrať
a používať na bežné kancelárske práce.
•Súčasťou štartovacej fólie s dĺžkou 5 m

Laminátor formátu A3 s rukoväťou na príležitostné laminovanie fotografií a iných dokumentov
do hrúbky fólie max. 80 mic. Technológia Jam free zabraňuje uviaznutiu fólie. Doba nahrievania
7 minút. Jednoduché nastavenie, systém regulácie teploty, automatické vypnutie.Doba nahrievania 7 min., 100% ochrana proti uviaznutiu fólie, rukoväť na prenos zariadenia.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Studený laminátor Leitz CS 9

Ks

ES018641

56,00 €

Laminátor Mars A3

Ks

FE570100

76,00 €

357 – 358

Laminovacie fólie lesklé

Laminovacie fólie matné

Laminovacie fólie

Laminovacie fólie matné 100mic

Štandardné (lesklé) laminovacie fólie, balené po 100 ks.

Štandardné (matné) laminovacie kapsy, hrúbka 100 mic., balené po 100 ks

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Laminovacie fólie 54x86, 80mic

bal.

LF548680

1,60 €

Laminovacie fólie 54x86, 125mic

bal.

LF548625

2,38 €

Laminovacie fólie 54x86, 175mic

bal.

LF548675

3,00 €

Laminovacie fólie 59x83, 80mic

bal.

LF598380

1,46 €

Laminovacie fólie 59x83, 125mic

bal.

LF598325

2,00 €

Laminovacie fólie 59x83, 175mic

bal.

LF598375

3,80 €

Laminovacie fólie 60x95, 80mic

bal.

LF609580

1,90 €

Laminovacie fólie 60x95, 125mic

bal.

LF609525

2,90 €

Laminovacie fólie 60x95, 175mic

bal.

LF609575

3,50 €

Laminovacie fólie 65x95, 80mic

bal.

LF659580

2,20 €

Laminovacie fólie 65x95, 125mic

bal.

LF659525

2,92 €

Laminovacie fólie 65x95, 175mic

bal.

LF659575

3,60 €

Laminovacie fólie 75x105, 80mic

bal.

LF751080

3,20 €

Laminovacie fólie 75x105, 125mic

bal.

LF751025

3,90 €

Laminovacie fólie 75x105, 175mic

bal.

LF751075

4,40 €

Laminovacie fólie 80x110, 80mic

bal.

LF801180

3,20 €

Laminovacie fólie 80x110, 125mic

bal.

LF801125

4,90 €

Laminovacie fólie 80x110, 175mic

bal.

LF801175

5,20 €

Laminovacie fólie 90x126, 125mic

bal.

LF901225

6,05 €

Laminovacie fólie 111x154 (A6), 80mic

bal.

LF111580

4,90 €

Laminovacie fólie 111x154 (A6), 100mic

bal.

LF111510

5,40 €

Laminovacie fólie 111x154 (A6), 125mic

bal.

LF111525

7,54 €

Laminovacie fólie 111x154 (A6), 175mic

bal.

LF111575

7,90 €

Laminovacie fólie 154x216 (A5), 80mic

bal.

LF152180

8,00 €

Laminovacie fólie 154x216 (A5) 100mic

bal.

LF152110

9,20 €

Laminovacie fólie 154x216 (A5) 125mic

bal.

LF152125

11,80 €

Laminovacie fólie 154x216 (A5), 150mic

bal.

LF152115

12,50 €

Laminovacie fólie 154x216 (A5), 175mic

bal.

LF152175

15,00 €

Laminovacie fólie 216x303 (A4), 80mic

bal.

LF213080

13,30 €

Laminovacie fólie 216x303 (A4), 100mic

bal.

LF213010

17,00 €

Laminovacie fólie 216x303 (A4), 125mic

bal.

LF213025

21,00 €

Laminovacie fólie 216x303 (A4), 150mic

bal.

LF213015

24,70 €

Laminovacie fólie 216x303 (A4), 175mic

bal.

LF213075

39,00 €

Laminovacie fólie 216x303 (A4), 250mic

bal.

LF213250

62,00 €

Laminovacie fólie 303x426 (A3), 80mic

bal.

LF304280

25,50 €

Laminovacie fólie 303x426 (A3), 100mic

bal.

LF304210

34,50 €

Laminovacie fólie 303x426 (A3), 125mic

bal.

LF304225

42,20 €

Laminovacie fólie 303x426 (A3), 150mic

bal.

LF304215

53,00 €

Laminovacie fólie 303x426 (A3), 175mic

bal.

LF304275

79,00 €

Laminovacie fólie 303x426 (A3), 250mic

bal.

LF342250

98,00 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Laminovacie fólie matné A5 100mic

bal.

LF101007

12,80 €

Laminovacie fólie matné A4 100mic

bal.

LF101008

26,20 €

Laminovacie fólie matné A3 100mic

bal.

LF101009

44,20 €

Nosiče laminovacích fólii
Nosič fólie
Špeciálny kartón potiahnutý silikónom
pre použitie v laminátoroch pri
laminovaní problémových materiálov.
Balenie 5 ks

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Nosič fólie A3

bal.

LF230000

24,00 €

Nosič fólie A4

bal.

LF240000

12,50 €

Laminovacie fólie špeciálne
Laminovacie fólie samolepiace 80mic
Štandardné (lesklé) samolepiace laminovacie fólie, 80 mic, balené po 100 ks.

Laminovacia fólia A4 100 mic. S EURO dierovaním
Štandardné (lesklé) laminovacie fólie s eurodierovaním na zakladanie do šanónov, 100 mic, balené
po 100 ks.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Laminovacie fólie samolepiace A5 80mic

bal.

LF400000

18,90 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Laminovacie fólie samolepiace A4 80mic

bal.

LF400100

32,00 €

Laminovacia fólia A4 100 mic. S EURO dierovaním

bal.

LF300100

24,50 €

Laminovacie fólie samolepiace A3 80mic

bal.

LF400200

71,00 €
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Fólie na studené laminovanie
Fólie na studené laminovanie 66x100mm /100ks

Fólia na studené laminovanie A4

Praktické lesklé fólie na rýchle a jednoduché ručné laminovanie bez potreby použitia laminátora.
Rozmery 66x100 mm, balenie 100 ks.

Praktické lesklé fólie na rýchle a jednoduché ručné laminovanie bez potreby použitia
laminátora. Formát A4.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Fólia na studené laminovanie A4 50ks bal

bal.

DU843519

54,00 €

Fólia na studené laminovanie 66x100mm /100ks

bal.

DU843819

18,80 €

Fólia na studené laminovanie A4 10ks bal

bal.

DU823619

12,90 €

Fólie na studené laminovanie Selfseal
225x312 A4 50ks

Fólie na studené laminovanie Selfseal
225x312 A4 10ks
Zalaminujú dokument alebo vizitku bez laminovacieho zariadenia. Formát: 225x312
mm. Balenie: 10 ks

Zalaminujú dokument alebo vizitku
bez laminovacieho zariadenia. Formát: 225x312 mm. Balenie: 50 ks

Popis

MJ

Fólie na studené laminovanie Selfseal 225x312 A4 50ks bal.

katalógové číslo

cena

Popis

LL011053

59,00 €

Fólie na studené laminovanie Selfseal 225x312 A4 10ks bal.

MJ

katalógové číslo

cena

LL011051

13,20 €

Fólie na studené laminovanie Selfseal

Fólie na kotúči pre studenú lamináciu A4

Zalaminujú dokument alebo vizitku bez laminovacieho zariadenia.

Cartridge s fóliou, ktorá je na oboch vnútorných stranách samolepiaca. Súvislá fólia na kotúči
umožňuje studenú lamináciu dokumentov akejkoľvek dĺžky až do šírky 215 mm.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Fólie na studené laminovanie Selfseal 54x86 100ks

bal.

LL011014

15,97 €

Fólie na studené laminovanie Selfseal 54 x86 / 10ks

bal.

LL011011

2,35 €

Fólie na studené laminovanie Selfseal 66x100 100ks

bal.

LL011024

18,90 €

Fólie na studené laminovanie Selfseal 66 x 100/10ks

bal.

LL011021

2,68 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Fólie na kotúči pre studenú lamináciu A4, hrúbka fólie
80 (160) mic, dĺžka 20 m

Ks

ES018646

22,80 €

Fólie na kotúči pre studenú lamináciu A4, hrúbka fólie
80 (160) mic, dĺžka 30 m.

Ks

ES018649

29,50 €

359 – 360

Skartovacie stroje
Skartátor Sencor SSK 407

Skartátor Sencor SSK 606

Skartuje 4 listy naraz. Šírka rezu 7 mm. Šírka vstupu
220 mm. Ochrana proti prehriatiu. Objem koša 12 l.
Rozmery 285x147x345 mm

Skartuje 6 listov naraz. Šírka rezu 6 mm. Šírka vstupu
223 mm. Ochrana proti prehriatiu. Objem koša 16 l.
Rozmery 324 x165x360 mm

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Skartátor Sencor SSK 407

Ks

SC102113

23,90 €

Skartátor Sencor SSK 606

Ks

SC102114

29,00 €

Skartovač Filux S 520 B

Skartovač HSM ShredStar X5 (4 x 38 mm)

Malá personálna skartovačka pre domáce kancelárie alebo pracoviská s príležitostnou potrebou
skartovania.Je vybavená prepínačom pre pohotovostný režim „stand-by“, vypnuté a spätný chod a
kôš sa vyprázdňuje ľahko odňatím skartovacej hlavy.

Vhodný na skartovanie dôverných dokumentov pre malé kancelárie a na domáce použitie. Kvôli
jeho malým rozmerom ho môžete umiestniť pod stôl, kde bude vždy po ruke. Skartuje papier
pozdĺžne aj priečne, čím zabezpečí vyšší stupeň utajenia a zároveň šetrí priestor v odpadovom koši,
ktorý dokáže absorbovať väčšie množstvo
takto zoskartovaného materiálu.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Skartovač Filux S 520 B

Ks

FX000520

41,00 €

Skartovač HSM ShredStar X5 (4 x 38 mm)

Ks

HM000508

71,00 €

Skartovač AT-12S

Skartovač DSB SC-D7

Skartovací stroj atraktivneho designu pre malé kancelárie.Vhodný pre skartovanie dokumentov so
šírkou 230 mm.Stroj je štandardne vybavený automatickým systémom štart/stop, spätným chodom, tepelnou poistkou motora,proti prehriatiu, signalizáciou preplneného
koša. Príležitostne možno skartovať zošívacie spinky a kreditné karty. Tichý chod stroja - 65 dB. Odpadná nádoba s priehľadným
okienkom s objemom 21 litrov, vstupná širka (mm):
230 rozmer rezu (mm):4 stupeň utajenia: 2
kapacita (listov 70 g/m2): 10 CD, kreditné
karty: nie, štart/stop: áno, motor (W/V):
150/230 kapacita koša (litrov): 21 váha (kg):
6,3 rozmery (mm): 380 x 275 x 435

Kancelársky skartovací stroj na papier s priečnym rezom, s možnosťou oddelenej
skartácie CD. Tichý, ale výkonný motor, kôš 18 litrov. Spätný chod, automatický stop
pri plnom koši. Rez papiera 4x23 mm,
kapacita 7 listov. Vstupný otvor na papier
220 mm, oddelený vstup na CD 128 mm.
Tichý, ale výkonný motor s výkonom
210 Wattov, automatický spätný chod a
zastavenie pri preťažení. Objem koša (l)
18. Vstupná šírka (mm) 220. Rozmer rezu
(mm) 4x35. Stupeň utajenia 3. CD a kredit
(ks) 1. Štart/stop automat. Motor (W) 210
Kapacita ( listov 70g/m2) 7. Hmotnosť
(kg) 3,5 Rozmery (mm) 440 x 200 x 385

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Skartovač AT-12S

Ks

DB000012

59,00 €

Skartovač DSB SC-D7

Ks

DB000007

69,00 €

08. Kancelárska technika

Výber vhodného typu
skartovacieho stroja
Vzhľadom k širokej ponuke skartovacích strojov a ich
rezov je dôležité, aby ste si vybrali skartovač, ktorý
zodpovedá vašim požiadavkám. Ku správnemu výberu slúži niekoľko hlavných parametrov, ktoré je treba
sledovať:

Veľkosť častíc po zoskartovaní
(šírka rezu):
Tento údaj priamo súvisí so stupňom utajenia, ovplyvňuje aj počet listov, ktoré dokáže skartovač na jedenkrát spracovať. Zoskartovaný materiál môže byť vo
forme pásikov (tzv. pozdĺžny rez) alebo vo forme obdĺžnikov (tzv. kombinovaný rez).

Stupeň utajenia:
Na stanovenie utajenia sa používa sa norma DIN
32757-1 s niekoľkými stupňami utajenia.
Stupeň 1 má najnižšie utajenie, stupeň 6 najvyššie.
Bežné skartovacie stroje skartujú na stupeň utajenia
2, čo postačuje potrebám bežných užívateľov.
Stupeň 3 má už také utajenie, že bežnými prostriedkami nie je možné skartovaný materiál zostaviť do čitateľnej podoby.
Pre potreby vysokého zabezpečenia slúži stupeň utajenia č. 4, ktorý môže byť čiastočne zostaviteľný len s
použitím špičkových technológií.
Stupeň č. 5 je stopercentne nezostaviteľný. Čím je
vyšší stupeň utajenia, tým menej papierov je možné
na jedenkrát zoskartovať.

Skartovaný materiál:
Všetky typy skartovačov HSM sú schopné skartovať
papierspolu s kancelárskymi spinkami a sponami s výnimkou

Skartovacie stroje je možné rozdeliť podľa spôsobu rezu nasledovne:
Skartovače s kombinovaným rezom

podstatne viac zoskartovaného materiálu.

Skartovače s pozdĺžnym rezom
Tieto modely rozrežú dokument súčasne pozdĺžne i priečne. Týmto spôsobom skartovania vzniknú malé obdĺžniky. Tieto modely rozrežú dokument po dĺžke. Takto vzniknú
Takéto skartovanie sa používa za účelom vyššieho stupňa pásiky široké 1,9 – 11,8 mm a dlhé v závislosti na dĺžke
utajenia. Na rozdiel od pozdĺžneho rezu sa do odpadovej skartovaného papiera.
nádoby zmestí, vďaka časticiam o dĺžke iba niekoľko cm,

361 – 362

Niečo o skartovaní

poškodiť image spoločnosti spôsobom, ktorý sa dá len ťažko kompenzovať.

Použité vnútrofiremné materiály, dokumenty a návrhy dokumentov, ale aj iný dôverný materiál ako sú diskety, CD a
DVD nosiče vás časom privedú k otázke: „Čo s tým ?“ Keď
skončia v odpadkovom koši sú len veľmi málo chránené
pred neoprávneným použitím a môžu byť ľahko zneužité.
Takéto zneužitie interných firemných informácií môže mať
za následok obrovské škody, straty na zisku a taktiež môžu

Zbavte sa dôverných dokumentov a dát uložených na
disketách, CD a DVD nosičoch profesionálnym spôsobom.
Skartovače HSM vám s tým pomôžu.
Bezpečnostná úroveň zoskartovaného materiálu sa delí
do niekoľkých kategórií podľa medzinárodnej normy DIN
32757-1.

Podľa veľkosti častíc, ktoré vzniknú po zoskartovaní
dokumentov máme šesť stupňov utajenia:
6WXSHĀXWDMHQLD
3UHEHæQÇGRNXPHQW\NWRUÇVØSRGREHH[SLU¿FLHSRYDæRYDQÇ]DQHêLWDWHüQÇ

6WXSHĀXWDMHQLD
3UHLQWHUQÇGRNXPHQW\NWRUÇVDPDMØSR]RVNDUWRYDQËVWDČQHêLWDWHüQÛPL

6WXSHĀXWDMHQLD
3UHRVREQÇDGÒYHUQÇGXNXPHQW\

6WXSHĀXWDMHQLD
3UHSUËSDGNHóXWDMHQLHGRNXPHQWRYMHGÒOHæLWÇSUHH[LVWHQFLXVSRORêQRVWL

6WXSHĀXWDMHQLD
3UHPLPRULDGQHWDMQÇGRNXPHQW\ YO¿GQHGRNXPHQW\GÒOHæLWÛYÛVNXP 

6WXSHĀXWDMHQLD
3UHPD[LP¿OQ\VWXSHĀXWDMHQLDQDMWDMQHMxËFKGRNXPHQWRY
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Skartovač DSB SC-U5

Skartovač DSB SC-D5

Personálny skartovač s designom Slim line pre úsporu miesta pod stolom s
výsuvným košom a pojazdovými kolečkami. Šírka vstupu (mm): 220. Kapacita
(listov 70g/m2): 5 alebo 1 kreditná karta.
Rozmer rezu (mm): 4x35. Stupeň utajenia:
3. Štart/stop: automat. Objem koša (l): 8
.Motor (W): 160. Rozmery v x š x h (mm):
330x120x460. Váha: 4.

Kancelársky skartovací stroj na papier s priečnym rezom, s možnosťou oddelenej
skartácie CD. Tichý, ale výkonný motor, kôš 15 litrov.
Spätný chod, automatický stop pri plnom koši. Rez
papiera 4x35 mm, kapacita 5 listov. Vstupný otvor
na papier 220 mm, oddelený vstup na CD 128 mm.
Tichý, ale výkonný motor s výkonom 210 Wattov,
automatický spätný chod a zastavenie pri preťažení.
Veľkosť: 310 x 205 x 347 mm. Hmotnosť: 3,5 kg
Vlastnosti produktu: velikosť rezu: 4 x 35 mm.
Kapacita: 5 listov. Stupeň utajenia: 3. Kapacita CD a
kredit: po 1ks. Šírka vstupu: 220 mm. Príkon motora:
210W.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Skartovač DSB SC-U5

Ks

DB000005

56,00 €

Skartovač DSB SC-D5

Ks

DB100005

69,00 €

Skartovač DSB SS-D7

Skartovač AT-12C

Kancelársky skartovací stroj na papier s
pozdĺžnym rezom, s možnosťou oddelenej
skartácie CD. Tichý, ale výkonný motor, kôš
15 litrov. Spätný chod, automatický stop
pri plnom koši. Rez papiera 6 mm, kapacita
7 listov. Vstupný otvor na papier 220 mm,
oddelený vstup na CD 128 mm. Veľkosť: 310
x 205 x 347 mm. Hmotnosť: 3,5 kg Vlastnosti
produktu: velikosť rezu: 6 mm. Kapacita:
7listov. Stupeň utajenia: 3. Kapacita CD a
kredit: po 1ks. Šírka vstupu: 220 mm. Príkon
motora: 210W.

Skartovací stroj atraktivneho designu pre malé kancelárie.Vhodný pre skartovanie dokumentov so
šírkou 230 mm. Stroj je štandardne vybavený automatickým systémom štart/stop, spätným chodom, tepelnou poistkou motora, proti prehriatiu, signalizáciou preplneného koša.
Príležitostne možno skartovať zošívacie
spinky a kreditné karty. Tichý chod stroja
- 65 dB. Odpadná nádoba s priehľadným
okienkom s objemom 21 litrov. Vstupná
širka (mm): 230, rozmer rezu (mm): 3,8
x 50, stupeň utajenia: 2, kapacita (listov
70 g/m2): 8, CD, kreditné karty: nie, štart/
stop: áno, motor (W/V): 150/230, kapacita
koša (litrov): 21, váha (kg): 6,3, rozmery
(mm): 380 x 275 x 435,

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Skartovač DSB SS-D7

Ks

DB200007

65,00 €

Skartovač AT-12C

Ks

DB000112

59,00 €

Skartovací stroj DSB AF-75

Skartovač AT-60 S

CELKOM INOVATÍVNE RIEŠENIE PRE SKARTOVANIE VÄČŠIEHO POČTU LISTOV Stroj umožňuje
postupné skartovanie až 75 listov na jedno
vloženie do podávača. Skartovač postupne
spracuje celý objem bez nutnosti dohľadu.
Možné aj jednorázové skartovanie až 6 listov.
Designovo veľmi podarený stroj bude vhodným
pomocníkom každej kancelárie. Automatický
štart a stop kontrolovaný fotobunkou - rez 3x9
mm - stupeň utajenia 4 - vstupný otvor 225 mm
- stroj umožňuje aj okamžitú skartáciu vložením
až 6-tich listov - oddelený vstup na CD 128 mm,
kreditné karty 88 mm a diskety - tichý (60dB),
ale výkonný motor s výkonom 210 Wattov spodný kôš s kontrolkou - 23 litrová kapacita
pre skartovaný materiál - automatický spätný
chod a zastavenie pri preťažení - automatický
stop pri preplnenom odpadovom koši - príkon
230 V / 50 Hz - rozmery ( v x h x š ) 492 x 265 x
370 mm - hmotnosť: 9,5 kg

Kvalitný skartovací stroj ergonomického designu je vybavený bezpečnostnou
funkciou Safe Touch, ktorá zastaví stroj pri dotyku vstupnej štrbiny rukou.
Ľahké ovládanie je zaistené dotykovým panelom. Stroj je štandardne vybavený automatickým systémom štart/stop, spätným chodom,
tepelnou poistkou motora proti prehriatiu,signalizáciou
preplneného koša. Príležitostne možno skartovať
zošívacie spinky a kancelárské sponky. Samostatný
vstup na kreditné karty alebo CD. Tichý chod
stroja-55 dB.Ľahko vyprázdniteľná odpadová
nádoba. Vstupná širka (mm): 230 Rozmer rezu
(mm):4 .Stupeň utajenia: 2. Kapacita (listov 70
g/m2): 28. CD, kreditné karty: áno. Štart/stop:
áno. Motor (W/V): 430/230. Kapacita koša (litrov):
35. Váha (kg): 23. Rozmery (mm): 440 x 290 x 730

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Skartovací stroj DSB AF-75

Ks

DB000075

219,00 €

Skartovač AT-60 S

Ks

DB000060

205,00 €

363 – 364

Skartovač AT-60 C

Skartovač AT-20S

Kvalitný skartovací stroj ergonomického designu je vybavený
bezpečnostnou funkciou Safe Touch, ktorá zastaví stroj pri dotyku
vstupnej štrbiny rukou. Ľahké ovládanie je zaistené dotykovým panelom. Stroj je štandardne vybavený automatickým
systémom štart/stop, spätným chodom, tepelnou poistkou
motora proti prehriatiu, signalizáciou preplneného koša.
Príležitostne možno skartovať zošívacie spinky a
kancelárské sponky. Samostatný vstup na kreditné
karty alebo CD. Tichý chod stroja-55 dB.Ľahko
vyprázdniteľná odpadná nádoba. Vstupná šírka
(mm): 230. Rozmer rezu (mm):3,8 x 40. Stupeň
utajenia: 3. Kapacita (listov 70 g/m2): 20. CD,
kreditné karty: áno. Štart/stop: áno. Motor (W/V):
430/230. Kapacita koša (litrov): 35. Váha (kg): 23.
Rozmery (mm): 440 x 290 x 730

Kvalitný skartovací stroj, s priaznivým pomerom cena/výkon, je vybavený bezpečnostnou funkciou Safe Touch,
ktorá zastaví stroj pri dotyku vstupnej štrbiny rukou. LCD display na kontrolu zapnutých funkcií.
Stroj je štandardne vybavený automatickým
systémom štart/stop, spätným chodom,
tepelnou poistkou motora, proti prehriatiu,
signalizáciou preplneného koša. Príležitostne možno skartovať zošívacie a kancelárske sponky. Samostatný vstup na kreditné
karty alebo CD. Tichý chod stroja-58 dB. Ľahko
vyprázdniteľná odpadná nádoba s objemom 35
l. Vstupná šírka (mm): 230. Rozmer rezu (mm):
4. Stupeň utajenia: 2. Kapacita (listov 70 g/m2):
24. CD, kreditné karty: áno. Štart/stop: áno. Motor
(W/V): 300/230. Kapacita koša (litrov): 35. Váha
(kg): 18. Rozmery (mm): 390 x 305 x 645

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Skartovač AT-60 C

Ks

DB100060

223,00 €

Skartovač AT-20 S

Ks

DB100020

199,00 €

Skartovač AT-20 C
Kvalitný skartovací stroj, s priaznivým pomerom cena/výkon, je vybavený bezpečnostnou funkciou
Safe Touch, ktorá zastaví stroj pri dotyku vstupnej štrbiny rukou. LCD display na kontrolu zapnutých
funkcií. Stroj je štandardne vybavený automatickým systémom štart/stop, spätným chodom, tepelnou poistkou motora, proti prehriatiu, signalizáciou
preplneného koša. Príležitostne možno skartovať
zošívacie a kancelárske sponky.Samostatný vstup
na kreditné karty alebo CD. Tichý chod stroja-58 dB.
Ľahko vyprázdniteľná odpadná nádoba s objemom
35 l. Vstupná širka(mm): 230. Rozmer rezu
(mm):3,8 x 40. Stupeň utajenia: 3. Kapacita (listov
70 g/m2): 17. CD, kreditné karty: áno. Štart/stop:
áno. Motor (W/V): 300/230. Kapacita koša (litrov):
35.Váha (kg): 18. Rozmery (mm): 390 x 305 x 645

Skartátor Fellowes DS-1 rez 3, 9x35
mm
Model skartátora s elektronickým senzorom okolo vstupu
na vkladanie papiera, ktorý pri dotyku rezného priestoru
automaticky vypne chod skartátora. Okrem papiera umožňuje
ničiť kancelárske spony a magnetické karty. Ľahko vyberateľná
odpadová nádoba. 4 - 5 rezacích cyklov za deň. Farba antracitová/ strieborná metalíza. Objem koša: 18 l. Kapacita 70g: 11 hárkov.
Stupeň utajenia: 3

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Skartovač AT-20 C

Ks

DB200020

218,00 €

Skartátor Fellowes DS-1 rez 3,9x35 mm

Ks

FE301010

229,00 €

Skartovač HSM MultiShred (4,0 x 30)

Skartátor P-35C rez 3,9x40 mm čierny
Malý skartátor do domácnosti alebo kancelárie na občasné použitie. Okrem papiera
umožňuje ničiť kancelárske spony a magnetické karty. Maximálny počet 10 - 20
rezacích cyklov za deň. K vyprázdneniu nádoby treba zložiť hornú časť zariadenia.
Kontinuálny chod motora 2 minúty. Mechanický štart/ stop, spätný chod, automatické zastavenie pri manipulácii s odpadovou nádobou, tepelná ochrana motora,
bezpečnostný zámok. Farba čierna.
Objem koša: 12 l. Kapacita 80g: cca 3
hárky. Stupeň utajenia: 3

Skartovač malých rozmerov určený na skartovanie CD a DVD médií, diskiet, kreditných kariet a samozrejme aj papiera. Vďaka jeho malým rozmerom ho môžete
umiestniť na stôl kde ho budete mať vždy po
ruke. Skartovač má vyberateľný zásobník, ktorý
sa dá jednoducho vyprázdniť.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Skartovač HSM MultiShred (4,0 x 30)

Ks

HM000505

142,00 €

Skartátor P-35C rez 3,9x40 mm čierny

Ks

FE321360

61,00 €
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Skartovač HSM Securio B22 5,8

Skartátor P-35C rez 3,9x40 mm biely

Komfortný model pre menšie kancelárie a domácnosti. Odnímateľná odpadová nádoba. Plynulý a
tichý chod motora. Rez 5,8 mm skartuje aj CD / DVD
/ Blu-ray disky. Automatický štart/ stop pomocou
fotobunky, automatické zastavenie pri prehltení,
priesvitný plast na odpadovej nádobe poskytuje
prehľad o stave naplnenia, nízka spotreba energie,
nulová spotreba v pohotovostnom režime, minimálna
hlučnosť. Objem koša: 33 l. Kapacita 80g: cca 17-19
hárkov. Stupeň utajenia: 2

Malý skartátor do domácnosti alebo kancelárie na občasné použitie. Okrem papiera
umožňuje ničiť kancelárske spony a magnetické karty. Maximálny počet 10 - 20
rezacích cyklov za deň. K vyprázdneniu nádoby treba zložiť hornú časť zariadenia.
Kontinuálny chod motora 2 minúty. Mechanický štart/ stop, spätný chod, automatické zastavenie pri manipulácii s odpadovou
nádobou, tepelná ochrana motora, bezpečnostný zámok. Farba biela. Objem koša: 12 l.
Kapacita 80g: cca 3 hárky. Stupeň utajenia: 3

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Skartátor P-35C rez 3,9x40 mm biely

Ks

FE333350

61,00 €

Skartovač HSM Securio B22 5,8

Ks

HM220058

408,00 €

Skartovač HSM Securio B22 3,9

Skartovač HSM Securio B22 1,9 x 15

Komfortný model pre menšie kancelárie a domácnosti.Skartuje: papier, spinky,
kreditné karty, CD/DVD. Odnímateľná odpadová nádoba.
Plynulý a tichý chod motora. Automatický štart/ stop
pomocou fotobunky, automatické zastavenie pri prehltení,
priesvitný plast na odpadovej nádobe poskytuje prehľad o
stave naplnenia, nízka spotreba energie, nulová spotreba
v pohotovostnom režime, minimálna hlučnosť. Objem
koša: 33 l. Kapacita 80g: cca 13-15 hárkov. Stupeň
utajenia: 2

Komfortný model pre menšie kancelárie a domácnosti.
Skartuje: papier, spinky, kreditné karty. Odnímateľná
odpadová nádoba. Plynulý a tichý chod motora. Automatický štart/ stop pomocou fotobunky, automatické
zastavenie pri prehltení, priesvitný plast na odpadovej
nádobe poskytuje prehľad o stave naplnenia, nízka
spotreba energie, nulová spotreba v pohotovostnom
režime, minimálna hlučnosť. Objem koša: 33 l. Kapacita
80g: cca 7-9 hárkov. Stupeň utajenia: 4

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Skartovač HSM Securio B22 3,9

Ks

HM220039

408,00 €

Skartovač HSM Securio B22 1,9 x 15

Ks

HM221915

515,00 €

Skartovač HSM Securio B22 3,9 x 30

Skartovač HSM Securio B24 1,9 x 15

Komfortný model pre menšie kancelárie a domácnosti.
Skartuje: papier, spinky, kreditné karty. Odnímateľná
odpadová nádoba. Plynulý a tichý chod motora. Automatický štart/ stop pomocou fotobunky, automatické
zastavenie pri prehltení, priesvitný plast na odpadovej
nádobe poskytuje prehľad o stave naplnenia, nízka spotreba energie, nulová spotreba v pohotovostnom režime,
minimálna hlučnosť. Objem koša: 33 l. Kapacita 80g: cca
9-11 hárkov. Stupeň utajenia: 3

Komfortný model pre menšie kancelárie a domácnosti.
Skartuje: papier, spinky, kreditné karty. Odnímateľná
odpadová nádoba. Plynulý a tichý chod motora. Automatické zastavenie pri prehltení, priesvitný plast na
odpadovej nádobe poskytuje prehľad o stave naplnenia,
multifunkčné ovládacie tlačidlo, spätný chod, nízka
spotreba energie, nulová spotreba v pohotovostnom
režime, minimálna hlučnosť. Objem koša: 34 l. Kapacita
80g: cca 9-11 hárkov. Stupeň utajenia: 4

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Skartovač HSM Securio B22 3,9 x 30

Ks

HM223930

504,00 €

Skartovač HSM Securio B24 1,9 x 15

Ks

HM241915

599,00 €

365 – 366

Skartovač HSM Securio B24 5,8

Skartovač HSM Securio B24 3,9

Komfortný model pre menšie kancelárie a domácnosti. Odnímateľná odpadová nádoba. Plynulý a
tichý chod motora. Rez 5,8 mm skartuje aj CD / DVD
/ Blu-ray disky do separátnej nádoby. Automatické
zastavenie pri prehltení, priesvitný plast na odpadovej nádobe poskytuje prehľad o stave naplnenia,
multifunkčné ovládacie tlačidlo, spätný chod, nízka
spotreba energie, nulová spotreba v pohotovostnom
režime, minimálna hlučnosť. Objem koša: 34 l. Kapacita 80g: cca 25-27 hárkov. Stupeň utajenia: 2

Komfortný model pre menšie kancelárie a domácnosti. Odnímateľná odpadová
nádoba. Plynulý a tichý chod motora. Rez 3,9 mm
skartuje aj CD / DVD / Blu-ray disky do separátnej nádoby.
Automatické zastavenie pri prehltení, priesvitný plast na
odpadovej nádobe poskytuje prehľad o stave naplnenia,
multifunkčné ovládacie tlačidlo, spätný chod, nízka spotreba energie, nulová spotreba v pohotovostnom režime,
minimálna hlučnosť. Objem koša: 34 l. Kapacita 80g: cca
19-21 hárkov. Stupeň utajenia: 2

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Skartovač HSM Securio B24 5,8

Ks

HM240058

504,00 €

Skartovač HSM Securio B24 3,9

Ks

HM240039

504,00 €

Skartovač HSM Securio B24 4,5 x 30

Skartátor Securio C16 5,8mm

Komfortný model pre menšie kancelárie a domácnosti.
Odnímateľná odpadová nádoba. Plynulý a tichý chod
motora. Rez 4,5 × 30 mm skartuje aj CD / DVD / Blu-ray
disky do separátnej nádoby. Automatické zastavenie pri
prehltení, priesvitný plast na odpadovej nádobe poskytuje
prehľad o stave naplnenia, multifunkčné ovládacie
tlačidlo, spätný chod, nízka spotreba energie, nulová
spotreba v pohotovostnom režime, minimálna hlučnosť.
Objem koša: 34 l. Kapacita 80g: cca 14-16 hárkov. Stupeň
utajenia: 3

Zariadenie pre menšie kancelárie. Poskytuje pohodlný
prístup k vyprázdneniu odpadovej nádoby vďaka odnímateľnej hornej časti. Plynulý a tichý chod motora. Automatický štart/ stop pomocou fotobunky, automatické
zastavenie pri prehltení, priesvitný plast na odpadovej
nádobe poskytuje prehľad o stave naplnenia, nízka
spotreba energie, nulová spotreba v pohotovostnom
režime, minimálna hlučnosť.Objem koša: 25 l. Kapacita
80g: cca 15-17 hárkov. Stupeň utajenia: 2.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Skartátor Securio C16 5,8mm

Ks

HM160058

198,00 €

Skartovač HSM Securio B24 4,5 x 30

Ks

HM244530

589,00 €

Skartátor Securio C16 3,9mm

Ks

HM160039

198,00 €

Skartátory s certifikáciou NBU
Skartovač Primo 900 rez 3,9 mm

Skartovač Primo 1200 rez 4x25 mm

Malý rozmerom, veľký výkonnosťou. A ako pri všetkých
skartátoroch jemný a plynulý chod motora. Primo kvalita až po posledný detail. Automatický štart/ stop,
automatické zastavenie pri preplnenom koši, funkcia
„Stand-by“ bez spotreby energie, energeticky úsporný
motor. Certifikácia NBU - stupeň utajenia "Vyhradené".
Objem koša: 25 l. Kapacita 80g: 5 hárkov. Stupeň
utajenia: 2

Komfortný model pre kancelárie a domáce kancelárie. Vyberanie koša bez potreby zdvíhania zariadenia.
Špičkový dizajn. Automatický štart/ stop, automatické zastavenie pri preplnenom koši, funkcia „Standby“ bez spotreby energie.Certifikácia NBU - stupeň
utajenia "Dôverné". Objem koša: 24 l. Kapacita 80g: 3
hárky. Stupeň utajenia: 3

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Skartovač Primo 900 rez 3,9 mm

Ks

HM900390

158,00 €

Skartovač Primo 1200 rez 4x25 mm

Ks

HM120025

294,00 €

08. Kancelárska technika

Skartovač Primo 1401 rez 3,9 mm

Skartovač Primo 1401 rez 1,9x15 mm

Model pre kancelársku aplikáciu. Elegantný, príjemný a
výkonný, vhodný pre profesionálne požiadavky. Praktická odpadová nádoba umožňuje jednoduché vyprázdňovanie. Automatický štart/ stop, automatické zastavenie
pri prehltení, minimálna hlučnosť. Objem koša: 33 l.
Kapacita 80g: 9-11 hárkov. Stupeň utajenia: 2.

Model pre kancelársku aplikáciu. Elegantný,
príjemný a výkonný, vhodný pre profesionálne
požiadavky. Praktická odpadová nádoba umožňuje
jednoduché vyprázdňovanie. Automatický štart/
stop, automatické zastavenie pri prehltení,
minimálna hlučnosť. Certifikácia NBU - stupeň
utajenia "Tajné". Objem koša: 33 l. Kapacita 80g:
7-9 hárkov. Stupeň utajenia: 4

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Skartovač Primo 1401 rez 3,9 mm

Ks

HM140139

397,00 €

Skartovač Primo 1401 rez 1,9x15 mm

Ks

HM140115

492,00 €

Skartovač Primo 1501 rez 3,9 mm

Skartovač Primo 1501 rez 0,78x11 mm

Model pre kancelársku aplikáciu. Elegantný, príjemný
a výkonný, vhodný pre profesionálne požiadavky.
Praktická odpadová nádoba umožňuje jednoduché vyprázdňovanie. Fotobunka pre automatické spúšťanie/
zastavovanie, automatické zastavenie pri prehltení,
svetelná indikácia otvorených dvier/ preplnenia,
minimálna hlučnosť. Objem koša: 33 l. Kapacita 80g:
12-13 hárkov. Stupeň utajenia: 2

Model pre kancelársku aplikáciu. Elegantný, príjemný a výkonný, vhodný pre profesionálne požiadavky.
Praktická odpadová nádoba umožňuje jednoduché
vyprázdňovanie. Fotobunka pre automatické
spúšťanie/ zastavovanie, automatické zastavenie pri
prehltení, svetelná indikácia otvorených dvier/ preplnenia, minimálna hlučnosť. Certifikácia NBU - stupeň
utajenia "Prísne tajné". Objem koša: 33 l. Kapacita
80g: cca 3 hárky. Stupeň utajenia: 5

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Skartovač Primo 1501 rez 3,9 mm

Ks

HM150139

445,00 €

Skartovač Primo 1501 rez 0,78x11 mm

Ks

HM150111

867,00 €

Plastové vrecia pre skartovače 1401/1501

Mazací olej 250 ml

Náhradné plastové vrecia do skartátorov Primo 1401, 1501 a 1800. Balenie 100 ks.

Údržba skartovacích zariadení najmä s priečnym rezom spočíva
v pravidelnom olejovaní rezacej jednotky špeciálnym olejom.
Objem: 250 ml

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Plastové vrecia pre skartovače 1401/1501

bal.

HM180090

37,00 €

Mazací olej 250 ml

Ks

HM000599

7,50 €

367 – 368

Rezačky rotačné
Rezacie pravítko DAHLE 370

Rezačka AT 330 rotačná

Ekonomické rezacie pravítko na rovný rez.Rotačný nôž
v plastovom kryte,ručný prítlak.Súčasťou balenia sú
dve hlavy na perforovaný rez a cik-cak rez.

Kotúčová rezačka s brúseným kolečkom na profilovanej tyči s dĺžkou rezu 330mm.
Pracovný stol je vybavený natlačenými mierkami a uhlami a prítlačnou lištou z priehľadného plastu. Rezačka vďaka svojej konštrukcii odreže bez problémov 10 listov
papiera. Vlastnosti produktu: dĺžka rezu (mm): 330. Výška rezu (listov 70 g*/m2: 10.
Rozmer stola (mm): 170 x 440. Prítlak: automatický

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Rezacie pravítko DAHLE 370

Ks

DA370000

11,90 €

Rezačka AT 330 rotačná

Ks

DB000330

23,00 €

Rezačka AT 460 rotačná

Rezačka DSB TM-20 rotačná

Kotúčová rezačka s brúseným kolečkom na
profilovanej tyči s dĺžkou rezu 460 mm. Pracovný stol je vybavený natlačenými mierkami
a uhlami a prítlačnou lištou z priehľadného
plastu. Rezačka vďaka svojej konštrukcii
odreže bez problémov 10 listov papiera.
Vlastnosti produktu: dĺžka rezu (mm): 460.
Výška rezu (listov 70g/m2): 10. Rozmer stolu
(mm): 170 x 580. Prítlak: automatický.

Kotúčová rezačka 5 v 1 vhodná na kancelárske i domáce použitie. Jednoduchým
otáčaním kolečka priehľadnej rezacej hlavy sa mení typ rezu na rovný, vlnkový,
dierkovaný (perforácia), alebo možno aj ryhovať. V stabilnej konštrukcii stola
rezačky je vstavaný jednoduchý zaoblovač rohov.Plocha rezačky je potlačená
mierkou a formátmi papiera.Vďaka výsuvnému meradlu možno rezať formát A4
horizontálne i vertikálne. Vytvorenie vlastnej "retro" fotografie nebolo nikdy jednoduchšie! Dĺžka rezu 320 mm - Priamy rez
5 listov papiera - Perforácia 3 listy papiera
- Vlnkový rez 3 listy papiera - Ryhovanie
3 listy papiera - Zaoblenie rohu 1 list
papiera - Hmotnosť 0,94 kg - Rozmery
460x200x90 mm

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Rezačka AT 460 rotačná

Ks

DB000460

29,00 €

Rezačka DSB TM-20 rotačná

Ks

DB300020

43,00 €

Rezačka DAHLE 507 rotačná

Rezačka DAHLE 508 rotačná

Rezačka s kruhovým nožom a kovovou základňou. Rotačný nôž v plastovom kryte, automatický
prítlak, mierky v cm a DIN formátoch. Vhodná na rezanie papiera, etikiet, fotiek a filmov.K rezačke
je možné doobjednať sadu 3 rezných hláv na perforovaný rez, cik-cak rez a vyrobenie ručného
okraja. Dĺžka rezu: 320 mm. Kapacita: 8 listov

Rezačka s kruhovým nožom a kovovou základňou. Rotačný nôž v plastovom kryte, automatický
prítlak, mierky v cm a DIN formátoch. Vhodná na rezanie papiera, etikiet, fotiek a filmov. Dĺžka rezu:
460 mm Kapacita: 6 listov Prítlak: ručný

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Rezačka DAHLE 507 rotačná

Ks

DA507000

32,00 €

Rezačka DAHLE 508 rotačná

Ks

DA508000

41,00 €

Sada rezných hláv k rezačke Dahle 507

Rezačka DAHLE 505 hobby

Sada 3 rezných hláv na perforovaný rez, cik-cak rez a vyrobenie ručného okraja k
rezačke DAHLE 507.

Rezačka s kruhovým nožom a kovovou základňou na klasický rovný rez. Rotačný
nôž v plastovom kryte, automatický prítlak. Súčasťou balenia štyri doplnkové hlavy
na rez perforovaný, vlnkový, rez „blesk“ a rez tvaru ručného okraja. Dĺžka rezu: 320
mm. Kapacita: 8 listov

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Sada rezných hláv k rezačke Dahle 507

Ks

DA960000

23,00 €

Rezačka DAHLE 505 hobby

Ks

DA505000

54,00 €
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Rezačka DAHLE 550 rotačná

Rezačka DAHLE 552 rotačná

Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier).
Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž
- oba nože z tvrdenej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/
inch. Na pracovnom stole sú vyznačené formáty
DIN. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 360
mm Kapacita: 20 listov Prítlak: automatický

Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier).
Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž
- oba nože z tvrdenej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/
inch. Na pracovnom stole sú vyznačené formáty
DIN. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 510
mm Kapacita: 20 listov Prítlak: automatický

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Rezačka DAHLE 550 rotačná

Ks

DA550000

97,00 €

Rezačka DAHLE 552 rotačná

Ks

DA552000

112,00 €

Rezačka DAHLE 554 rotačná

Rezačka DAHLE 440 rotačná

Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier).
Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž
- oba nože z tvrdenej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/
inch. Na pracovnom stole sú vyznačené formáty
DIN. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 720
mm Kapacita: 20 listov Prítlak: automatický

Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier).
Kvalita na dosiahnutie najvyššej presnosti - automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľný zadný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených orientačných DIN formátov.
Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte
sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba nože z
tvrdenej ocele). Mierka v cm/inch. Možnosť montáže na
stenu. Dĺžka rezu: 360 mm Kapacita: 35 listov Prítlak:
automatický

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Rezačka DAHLE 554 rotačná

Ks

DA554000

125,00 €

Rezačka DAHLE 440 rotačná

Ks

DA440000

139,00 €

Rezačka DAHLE 442 rotačná

Rezačka DAHLE 444 rotačná

Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier).
Kvalita na dosiahnutie najvyššej presnosti - automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľný zadný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených orientačných DIN formátov.
Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte
sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba nože z
tvrdenej ocele). Mierka v cm/inch. Možnosť montáže na
stenu. Dĺžka rezu: 510 mm Kapacita: 35 listov Prítlak:
automatický

Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier).
Kvalita na dosiahnutie najvyššej presnosti - automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľný zadný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených orientačných DIN formátov.
Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte
sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba nože z
tvrdenej ocele). Mierka v cm/inch. Možnosť montáže na
stenu. Dĺžka rezu: 670 mm Kapacita: 30 listov Prítlak:
automatický

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Rezačka DAHLE 442 rotačná

Ks

DA442000

153,00 €

Rezačka DAHLE 444 rotačná

Ks

DA444000

168,00 €

Rezačka DAHLE 446 rotačná

Rezačka DAHLE 448 rotačná

Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier).
Kvalita na dosiahnutie najvyššej presnosti - automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľný zadný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených orientačných DIN formátov.
Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte
sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba nože z
tvrdenej ocele). Mierka v cm/inch. Možnosť montáže na
stenu. Dĺžka rezu: 920 mm Kapacita: 25 listov Prítlak:
automatický

Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier).
Kvalita na dosiahnutie najvyššej presnosti - automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľný zadný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených orientačných DIN formátov.
Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte
sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba nože z
tvrdenej ocele). Mierka v cm/inch. Možnosť montáže na
stenu. Dĺžka rezu: 1300 mm Kapacita: 20 listov Prítlak:
automatický

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Rezačka DAHLE 446 rotačná

Ks

DA446000

183,00 €

Rezačka DAHLE 448 rotačná

Ks

DA448000

208,00 €

369 – 370

Stojan k DAHLE

Rezačka DAHLE 556 rotačná

Stojan so zachytávačom odpadu k
rezačke DAHLE 446, 448.

Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier).
Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž
- oba nože z tvrdenej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, zadný doraz. Mierka v
cm/inch. Na pracovnom stole sú vyznačené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu:
960mm Kapacita: 10 listov Prítlak: automatický

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Stojan k DAHLE 446

Ks

DA796000

375,00 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Stojan k DAHLE 448

Ks

DA798000

411,00 €

Rezačka DAHLE 556 rotačná

Ks

DA556000

152,00 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Stojan k DAHLE 556

Ks

DA696000

347,00 €

Rezačka DAHLE 558 rotačná

Stojan k DAHLE

Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické
účely (filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom
kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž - oba nože z tvrdenej ocele.
Automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/inch.
Na pracovnom
stole sú vyznačené
formáty DIN. Možnosť montáže na
stenu. Dĺžka rezu:
1300 mm Kapacita:
7 listov Prítlak:
automatický

Stojan k rezačke Dahle 556 a 558

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Stojan k DAHLE 558

Ks

DA698000

372,00 €

Rezačka DAHLE 558 rotačná

Ks

DA558000

189,00 €

Rezná hlava pre Dahle 558

Ks

DA648000

15,90 €

Rezačka DAHLE 564 páková

Rezačka DAHLE 565 páková

Rezačka s neohýbateľnou drevenou základňou na rezanie papiera, kartónu, kože, plastu. Inovovaná
technológia s laserovým lúčom, indikujúcim reznú líniu. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej
nožiarskej ocele Solingen, rotujúci kryt okolo ostria. Presná mierka v cm/inch a DIN formátoch.
Výrez na spodnej časti na pohodlné prenášanie. Veľkosť stola 475 × 310 mm. Dĺžka rezu: 360 mm
Kapacita: 45 listov
Prítlak: ručný

Páková rezačka z pevného oceľového plechu. Základný vrchný a základný spodný brúsený nôž
vyrobený z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen. Rotujúci kryt okolo ostria chráni prsty pred náhodným porezaním. Presná mierka v cm/inch a DIN formátoch. Automatický prítlak. Model s výrezmi
na pohodlné prenášanie,
navyše vybavený predným
dorazom, vysúvateľným
do 170/185 mm. Dĺžka
rezu: 390 mm Kapacita: 40
listov Prítlak: automatický

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Rezačka DAHLE 564 páková

Ks

DA564000

379,00 €

Rezačka DAHLE 565 páková

Ks

DA565000

338,00 €

08. Kancelárska technika
Rezačky pákové
Rezačka AT 530 páková

Rezačka KW trio 13500 páková

Páková rezačka A4 s kovovým stolom, ktorá vďaka inovovanej
konštrukcii dokonale odreže nebrúseným nožom o reznú hranu
až 8 listov papiera. Stôl je vybavený natlačenými dierkami, fotoformátmi a uholníkom. Vlastnosti produktu: dĺžka rezu (mm):
325, výška rezu (listov 70g/m2): 8, rozmer stola (mm): 420 x
180, maximálny formát: A4, prítlak: ručný, váha (kg): 1,6

Výkonná páková rezačka A4 s kovovým stolom a plastovým
ochranným krytom. Na stole je lišta s mierkou, zadným dorazom
a sú na ňom vyznačené bežné DIN formáty. Dĺžka rezu je 343mm
a maximálna kapacita 20 listov (70g/m). Vhodná pre kancelárie
a na úpravu fotiek z dovolenky. - dĺžka rezu (mm): 343 - výška
rezu (listov70g/m2): 20 - rozmer stolu (mm): 337 x 473 - maximálny formát: A4 - prítlak: ručný.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Rezačka AT 530 páková

Ks

DB000530

34,00 €

Rezačka KW trio 13500 páková

Ks

KW013500

62,00 €

Rezačka KW trio 13502 páková

Rezačka DAHLE 502 páková

Výkonná páková rezačka A3 s kovovým stolom a plastovým
ochranným krytom. Na stole je lišta s mierkou, zadným
adným dorazom
a sú na ňom vyznačené bežné DIN formáty. Dĺžkaa rezu je 449 mm
a maximálna kapacita 20 listov (70g/m). Vhodnáá pre kancelárie
aj na úpravu fotiek z dovolenky. Dĺžka rezu (mm):
): 449. Výška
rezu (listov70g/m2): 20. Rozmer stolu (mm) :5766 x 323. Maximálny formát: A4. Prítlak: ručný

Nôž z lisovaného oceľového plechu zabezpečuje bezpečné rezanie aj bez krytu.
Ručný prítlak. Na pracovnom stole sú zobrazené fotoformáty a centimetrová mierka.
Farba modrá. Dĺžka rezu: 320 mm Kapacita: 8 listov Prítlak: ručný

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Rezačka KW trio 13502 páková

Ks

KW013502

76,00 €

Rezačka DAHLE 502 páková

Ks

DA502000

39,00 €

Rezačka DAHLE 533 páková

Rezačka DAHLE 534 páková

Rezačka z pevného oceľového plechu vhodná na rezanie papiera, kartónu, kože, plastu. Vrchný a
spodný rovný nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, ručný prítlak s ochranu na prsty.
Presná mierka v cm a DIN formátoch, zadný doraz, na spodnej časti výrezy na pohodlné prenášanie.
Dĺžka rezu: 340 mm Kapacita: 15 listov Prítlak: ručný

Rezačka z pevného oceľového plechu vhodná na rezanie papiera, kartónu, kože, plastu. Vrchný a
spodný rovný nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, ručný prítlak s ochranu na prsty.
Presná mierka v cm a DIN formátoch, zadný doraz, na spodnej časti výrezy na pohodlné prenášanie.
Dĺžka rezu: 460 mm Kapacita: 15 listov Prítlak: ručný

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Rezačka DAHLE 533 páková

Ks

DA533000

84,00 €

Rezačka DAHLE 534 páková

Ks

DA534000

119,00 €

Rezačka DAHLE 560 páková

Rezačka DAHLE 561 páková

Páková rezačka z pevného oceľového plechu. Základný vrchný a základný spodný brúsený nôž
vyrobený z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, priehľadný ochranný kryt ostria, ručný prítlak, zadný
doraz. Presná mierka v cm/inch a DIN formátoch, na spodnej časti výrezy na pohodlné prenášanie.
Dĺžka rezu: 340 mm Kapacita: 25 listov Prítlak: ručný

Páková rezačka z pevného oceľového plechu. Základný vrchný a základný spodný brúsený nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen. Rotujúci kryt okolo ostria chráni prsty pred náhodným
porezaním. Presná mierka v cm/inch a DIN formátoch. Automatický prítlak. Model s výrezmi na
pohodlné prenášanie. Dĺžka rezu: 360 mm Kapacita: 35 listov Prítlak: automatický

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Rezačka DAHLE 560 páková

Ks

DA560000

133,00 €

Rezačka DAHLE 561 páková

Ks

DA561000

209,00 €

371 – 372

Rezačka DAHLE 867 páková

Podporný stôl k rezačke 867

Páková rezačka z pevného oceľového plechu. Základný vrchný a základný spodný brúsený nôž
vyrobený z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen. Rotujúci kryt okolo ostria chráni prsty pred náhodným porezaním. Presná mierka v cm/ inch a DIN formátoch, čiary umožňujúce rezanie uhlových
rezov. Automatický prítlak. Výrez na spodnej časti na pohodlné prenášanie.K rezačke je možné
objednať podporný
stôl so zariadením na
rezanie tenkých prúžkov
a zariadenie umožnujúce
vytvoriť laserový lúč,
indikujúci reznú líniu.
Dĺžka rezu: 460 mm Kapacita: 35 listov Prítlak:
automatický

Podporný stôl so zariadením na rezanie tenkých prúžkov k rezačke DAHLE 867

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Rezačka DAHLE 867 páková

Ks

DA867000

375,00 €

Podporný stôl k rezačke 867

Ks

DA794000

81,00 €

Rezačky veľkokapacitné
Rezačka DAHLE 567 páková

Rezačka DAHLE 569 páková

Páková rezačka z pevného oceľového plechu na rezanie papiera, kartónu, kože, plastu. Brúsený
vrchný a spodný nôž z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, automatický ochranný kryt, rotujúci
okolo ostria, predný doraz roztiahnuteľný do 210 mm, prítlak pomocou prítlačnej páky, 2 bočné
dorazy. Presná mierka v cm/
inch a DIN formátoch. Veľkosť
stola 600 × 365 mm. Dĺžka
rezu: 550 mm Kapacita: 35
listov Prítlak: ručný

Páková rezačka z pevného oceľového plechu na rezanie papiera, kartónu, kože, plastu. Brúsený
vrchný a spodný nôž z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, automatický ochranný kryt, rotujúci
okolo ostria, uzamykateľný nôž, predný doraz vysúvateľný do 210 mm, prítlak pomocou prítlačnej
páky, 2 bočné dorazy. Presná mierka v cm/inch a DIN formátoch. Veľkosť stola 750 × 550 mm.
Vhodný doplnok stojan. Dĺžka rezu: 700
mm Kapacita: 35 listov Prítlak: ručný

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Rezačka DAHLE 567 páková

Ks

DA567000

625,00 €

Rezačka DAHLE 569 páková

Ks

DA569000

979,00 €

Stojan k DAHLE 569

Rezačka DAHLE 846 páková

Vhodný doplnok k technickej rezačke DAHLE 569. Stojan, ktorý zabraňuje bolesti chrbta počas
rezania. Výška 74 cm.

Silná veľkokapacitná rezačka veľkej presnosti, rýchlosti
a praktickej funkčnosti, vybavená vysokým stupňom
bezpečnosti. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej
nožiarskej ocele Solingen, priehľadný bezpečnostný
ochranný kryt, zverák papiera, bočný a zadný
doraz, ovládaný kľukou. Minimálny rez 40 mm,
automatický prítlak. Mierka v cm/inch a DIN
formátoch. Voliteľné príslušenstvo stojan.
Dĺžka rezu: 430 mm Kapacita: 600 listov

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Stojan k DAHLE 569

Ks

DA619000

199,00 €

Rezačka DAHLE 846 páková

Ks

DA846000

1 124,00 €

08. Kancelárska technika

Rezačka DAHLE 585 páková

Rezačka DAHLE 842 páková

Páková rezačka so stabilnou pracovnou doskou a pevne spojený stojan.
Horný a spodný nôž z ocele Solingen,priehľadná ochrana noža,stabilný
kovový zadný doraz vo vodiacich drážkach,sklápací predný stôl s
vodiacimi drážkami,2 uhlové príložníky k upevneniu zadného
dorazu,uzamykateľná.výška rezu: 4mm,dížka rezu:
1100mm,rozmer prac.dosky: 1165x760mm

Silná veľkokapacitná rezačka veľkej presnosti,
rýchlosti a praktickej funkčnosti, vybavená vysokým
stupňom bezpečnosti. Brúsený vrchný a spodný
nôž z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen,
kovový bezpečnostný ochranný kryt, zverák
papiera, bočný a zadný doraz. Minimálny
rez 35 mm, automatický prítlak. Mierka
v cm/inch a DIN formátoch. Voliteľné
príslušenstvo stojan. Dĺžka rezu: 430 mm
Kapacita: 200 listov

Laserový lúč, indikujúci rez.
Zariadenie umožňujúce vytvoriť laserový lúč
indikujúci reznú líniu k rezačke DAHLE 580
a 585
Zariadenie na rezanie tenkých prúžkov
Zariadenie na rezanie tenkých prúžkov k
rezačke DAHLE 580 a 585

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Rezačka DAHLE 585 páková

Ks

DA585000

1 495,00 €

Laserový lúč, indikujúci rez.

Ks

DA797000

58,00 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Zariadenie na rezanie tenkých prúžkov

Ks

DA793000

48,00 €

Rezačka DAHLE 842 páková

Ks

DA842000

820,00 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Stojan k DAHLE 842/846

Ks

DA712000

147,00 €

Rezačka DAHLE 852 páková

Stojan k DAHLE 842/846

Silná veľkokapacitná rezačka vybavená priehľadným bezpečnostným ochranným krytom a technológiou s laserovým lúčom,
indikujúcim reznú líniu. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej
nožiarskej ocele Solingen, zadný doraz, automatický prítlak.
Mierka v cm/inch a DIN formátoch. Voliteľné príslušenstvo
stojan. Dĺžka rezu: 435 mm Kapacita: 200 listov

Stojan k veľkokapacitným rezačkám DAHLE 842/846.

Stojan k DAHLE 852
Stojan k veľkokapacitnej rezačke DAHLE 852 s laserovým lúčom.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Rezačka DAHLE 852 páková

Ks

DA852000

1 139,00 €

Stojan k DAHLE 852

Ks

DA752000

279,00 €

Skladače listov
Skladač listov DAHLE 10550

Skladačka listov IDEAL 8305

Elektrický skladač listov so skladaním formátu A4 na
niekoľko typov skladov: na polovicu, na tretiny smerom
k sebe, na tretiny typu harmonika a na štvrtiny. Kapacita
skladania 20 listov 80 g papiera súčasne. Rýchlosť skladania 2000 listov za hodinu. Hmotnosť 8,6 kg. Kapacita:
20 hárkov Rozmery: 555x345x460 mm

Výkonná stolová skladačka s pásovým vykladačom. Vhodná pre formáty A4 (najmenšia veľkosť
100x105 mm). Ideálna pre skladanie obežníkov, faktúr a dodacích listov. Použiteľné gramáže
papiera od 60–120 g/m2. Vysoká rýchlosť skladania až 7000 skladov za hodinu. Podávací stôl s
nastavením dorazov a kapacitou až 150 listov. Jednoduchá obsluha i nastavenie typov skladov,
digitálny display s indikaciou chybových hlásení.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Skladač listov DAHLE 10550

Ks

DA105500

419,00 €

Skladačka listov IDEAL 8305

Ks

ID830500

529,00 €

373 – 374

Etiketovací systém Brother

Štítkovače Brother
Tlačiareň štítkov Brother PT 1090

Tlačiareň štítkov Brother PT-1290

Jednoduché príručné zariadenie pre použitie v domácnostiach a malých kanceláriách. Pomáha udržiavať poriadok a organizáciu vo vašich veciach. 9 fontov,8 štýlov tisku,5 veľkostí tlače,vertikálna
tlač,5 typov okrajov,rychlost tlače až 10mm za sekundu, 2 riadky tlače,klávesnica ABCD,1 řiadkový
2 znakový displej,pamäť na 1800 znakov,ručný odstrih pásky,
šírky pásky 3.5, 6, 9 a 12 mm,balenie obsahuje: popisovač,
pásku TZ231(len 4m štartovacia)

Popisovač štítkov Brother PT-1290 je ideálnym pomocníkom pre zhotovenie jednoduchých trvanlivých samolepiacich štítkov. Využíva profesionálne kazety TZ so zalaminovanými štítkami, ktoré
zaručujú tú najvyššiu odolnosť a trvanlivosť výsledných štítkov. Popisovač PT-1290 dokáže vytlačiť
štítky v šírkach 6, 9 a 12 mm. Výška písma môže byť až 6 mm. Tento štítkovač je vhodný napríklad
pre kancelárie. Napájanie batériami (6 x AAA) alebo sieťovým adaptérom. - tlač štítkov šírky 6, 9 a
12 mm - rozlíšenie 180 dpi - tlač až 2 riadkov - opakovaná tlač až 9 kópií - automatické
číselné rady 1-9 - pamäť na 720 znakov 2 fonty - 8 štýlov písma - 5 veľkostí písma manuálny odstrih pásky - QWERTZ klávesnica
- rozmery 159 x 157 x 62 mm - váha 485g
- rýchlosť tlače 10 mm / s - 15-miestny
LCD displej

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Tlačiareň štítkov Brother PT 1090

Ks

BR109000

47,00 €

Tlačiareň štítkov Brother PT 1290

Ks

BR129000

55,00 €

Tlačiareň štítkov Brother PT 2030 VP

Tlačiareň štítkov Brother PT 2730 VP

Zariadenie na sprehľadnenie a organizáciu každej kancelárie, skladu alebo
výroby. Používa kazetové pásky TZ v šírkach 6, 9, 12 a 18 mm. Patentovaná
technológia laminovania pások zabezpečuje dlhodobú ochranu a vysokú
odolnosť štítkov. Napájanie na 6 tužkových batérií (veľkosť AAA/ LR3) alebo
AC adaptér. Model je dodávaný v praktickom
kufríku spolu s adaptérom a jednou TZ páskou.
Technické parametre: 2-riadkový 16-znakový
LCD displej, QWERTY klávesnica, 462 znakov
a 253 symbolov vrátane €, 7 veľkosti písma
(max. 15,8 mm), 10 štýlov písma, 16 druhov
rámčekov, 4 fonty, tlač maximálne 5 riadkov na
páske, zvislá tlač, textová pamäť 1800 znakov,
tlač čiarových kódov (9 typov), zrkadlová tlač,
kópiová tlač 1 - 9-krát, rýchlosť tlače 1 cm/ s,
manuálny odstrih pásky.

Profesionálny stolový kancelársky model na priemyselné, obchodné, prevádzkové
a kancelárske potreby značenia. Prehľadný displej umožňuje pohodlné zadávanie
textu a opravu chýb. Napájanie batériami alebo AC adaptérom. P-touch 2730 VP
používa kazetové pásky TZ v šírkach 6, 9, 12, 18 a 24 mm. V cene adaptér, praktický prenosný kufrík, laminovaná TZ páska šírky 24 mm, USB kábel na pripojenie
k PC a editovací soﬅvér na platforme Windows,
umožňujúci použiť všetky fonty inštalované
vo Windows. Technické parametre:3-riad.
16-znakový podsvietený displej, QWERTY
klávesnica, 462 znakov a 253 symbolov vrátane
€, 8 veľkostí písma, 10 štýlov písma, 20 druhov
rámčekov, 8 fontov, tlač maximálne 7 riadkov na
páske, zvislá tlač, textová pamäť 2800 znakov,
tlač čiarových kódov (9 typov), zrkadlová tlač,
kópiová tlač 1 - 99-krát, rýchlosť tlače 1 cm/ s,
automatický odstrih pásky.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Tlačiareň štítkov Brother PT 2030 VP

Ks

BR203000

103,00 €

Tlačiareň štítkov Brother PT 2730 VP

Ks

BR273000

175,00 €

Tlačiareň štítkov Brother PT 3600

Tlačiareň štítkov Brother PT 7100 VP

Univerzálny model s klávesnicou a možnosťou pripojenia k počítaču. Súčasťou dodávky je kábel
pre pripojenie k PC a editovací soﬅware pod Windows, umožňujúci voliť všetky fonty inštalované vo
Windows a plynule meniť ich veľkosť, vrátane možnosti importu grafiky. Možnosť tlače čiarových
kódov a údajov z databázy. Vhodné pásky: TZ - 6,9,12,18,24 a 36 mm. Technické parametre:rozlíšenie 360 dpi, QWERTY klávesnica, 605 znakov a symbolov, 12 štýlov písma, 4 šírky písma, 30 druhov
rámčekov, 10 fontov, 59 kláves, tlač čiarových kódov (9 formátov), tlač maximálne 16 riadkov na
páske, zvislá tlač, textová pamäť do 10240 znakov, kópiová tlač 1 - 999-krát, rýchlosť tlače 2 cm/ s,
napájanie cez sieť 230 V. Odstrih pásky: automatický. Pripojenie k PC: áno

Ručný popisovač pre remeselníkov, pásky TZ 3,5/6/9/12mm. lač štítkov šírky 6, 9 a
12 mm, rozlíšenie 180 dpi, tlač až 2 riadkov, opakovanú tlač až 9 kópií, automatická
číselná rada (1-9), pamäť na 9 štítkov (720 znakov), výber zo 107 symbolov, obsahuje elektrikárske symboly, funkcia tabulátorov, 3 veľkosti
a 3 šírky písma, 1 font, 9 štýlov písma, manuálny odstrih
pásky, napájanie batériami (6xAA) alebo adaptérom (je v
cene), ABC klávesnica, rozmery 107 x 203 x 57 mm, váha
365g, možnosť automatického vloženia aktuálneho času a
dátumu do štítku, rýchlosť tlače 10 mm / s, LCD displej ,1
riadok, 12 znakov.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Tlačiareň štítkov Brother PT 3600

Ks

BR360000

459,00 €

Tlačiareň štítkov Brother PT 7100 VP

Ks

BR710000

62,00 €

08. Kancelárska technika

Tlačiareň štítkov Brother PT 7500 VP

Tlačiareň štítkov Brother PT 7600 VP

Ručný popisovač Brother PT-7500 je vhodný predovšetkým pre profesionálne značenie v teréne.
Umožňuje tlač predvolených štítkov a jeho prednosťou je pamäť na 2000 znakov. Popisovač štítkov
PT-7500 tlačí na pásky 6, 9, 12, 18 a 24 mm. Napájanie batériami, sieťovým adaptérom alebo
dobíjacím batériovým blokom. - 2-riadkový 16-miestny LCD displej - klávesnica ABCD - 7 veľkostí
písma - -sedem riadková tlač - tlač čiarových kódov - manuálny odstrih - číselné rady 1 - 99 opakovanie tlače až 99 x - pamäť na 2000 znakov- rýchlosť tlače 1 cm / s - rozmery 113 x 79 x 235
mm - váha 540 g -

Popisovač Brother PT-7600VP je určený pre profesionálny popis do terénu. Je pripojiteľný k PC a užívateľ
teda získava možnosť prenosu dát z PC do popisovača a naopak (napr. import grafických súborov - loga
apod) - jednoducho teda vytvoríte štítok vo Vašom počítači a nahráte do popisovača pre neskoršie použitie. Ďalšou výhodou popisovača Brother PT-7600 je možnosť vytvorenia databázy až s 999 záznamami.
Pre zjednodušenie popisu káblov sú v popisovačmi prednastavené formáty štítkov (zástavka, obmotávací
štítok a pod), kedy stačí len zadať priemer vodiča. Rovnako tak sú k dispozícii formáty štítkov pre opis
panelov a portov. Popisovač Brother PT-7600 je napájaný dobíjacím batériovým blokom, čo ďalej prispieva
k užívateľskému komfortu - už nemusíte meniť batérie ani používať adaptér v teréne. PT-7600VP je
dodávaný v plastovom kufríku. K popisovaču ďalej dostanete zadarmo dve pásky
(TZ-S231 a TZ-FX251) a adaptér. V cene je aj soﬅware a USB kábel. tlač
štítkov šírky 6, 9, 12, 18 a 24 mm. • rozlíšenie 180 dpi • pripojiteľný k
PC cez USB port • soﬅvér PT-Editor v cene prístroja • funkcia pre popis
patch panelov, portov a vodičov • kufrík (dodávaný s prístrojom) •
tlač až 7 riadkov • opakovaná tlač až 99 kópií • automatické číselné
rady • pamäť na 2000 znakov • tlač čiarových kódov (6 typov) •
1 font • 6 štýlov písma • 7 veľkostí písma • elektro a dáta
symboly • napájanie dobíjacím batériovým blokom • prevádzka s adaptérom • ABC klávesnica • rozmery 134 x 235
x 78 mm • váha 610g • 2-riadkový 16-miestny LCD displej

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Tlačiareň štítkov Brother PT 7500 VP

Ks

BR750000

128,00 €

Tlačiareň štítkov Brother PT 7600 VP

Ks

BR760000

203,00 €

Tlačiareň štítkov Brother PT-9700 PC

Tlačiareň štítkov Brother PT 9800 PCN

Popisovač štítkov Brother PT-9700PC je vysoko profesionálny popisovač pre tlač zalaminovaných
odolných štítkov. Táto tlačiareň štítkov sa hodí do priemyselného prostredia aj pre tie najnáročnejšie aplikácie. Pre tvorbu štítku je užívateľovi k dispozícii výkonný soﬅware PT-Editor. Pomocou neho
možno ľahko a bez obmedzenia vytvoriť štítky obsahujúce grafiku, symboly, text aj čiarové kódy.
PT-Editor naviac umožňuje tlač dát priamo z databázových súborov vo Vašom počítači (napr. súbory
vytvorené v Exceli, Acces, csv súbory a ďalšie). Popisovač štítkov Brother PT-9700PC je štandardne
vybavený USB portom pre pripojenie k počítaču. Tlačiareň však ponúka aj sériový port, vďaka
ktorému je možné ovládať tlač pomocou ESC / P sekvencií alebo ASCII dát. To možno využiť na
pripojenie tlačiarne a tlače priamo z externých zariadení ako napr zdravotnícke prístroje, kalibračné
prístroje, ručné terminály, čítačky čiarových kódov a podobne. • tlač štítkov šírky 6, 9, 12, 18, 24
a 36 mm • rozlíšenie 360 dpi (až 360x720 dpi) • pripojenie k PC cez USB port alebo sériový port •
možnosť ovládania tlačiarne pomocou čítačky čiarových kódov • možnosť pripojenia k externému
zariadeniu pomocou sériového portu • distribuovaná tlač - automatické rozdelenie tlačové úlohy
medzi viac tlačiarní • vnútorná pamäť 2 MB • kompatibilný s Windows a Mac • tlač textov, symbolov, grafiky z Vášho PC • 16 typov čiarových kódov • soﬅvér PT-Edit v cene prístroja • import a tlač
dát z databáz • automatický odstrih pásky • funkcia nastrihnutia pásky - uľahčuje oddelenie pásky
od podkladovej vrstvy a výrazne znižuje spotrebu pásky • napájanie adaptérom (je v cene prístroja)
• rozmery 116 x 193 x 140 mm • váha 1,57 kg • rýchlosť tlače štandardne 2 cm / s (až 8 cm / s pri
použití špeciálnej HG pásky)

Popisovač štítkov Brother PT-9800PCN má podobné vlastnosti ako popisovač Brother PT-9700PC.
Je však naviac vybavený sieťovou kartou a je teda možné ho pripojiť do siete a mať k dispozícii
pre viac užívateľov. Pre tlač vysoko odolných zalaminovaných štítkov je s tlačiarňou dodávaný
profesionálny soﬅvér pre tvorbu štítkov PT-Editor. Je možné tlačiť štítky s grafikou, texty, symboly
i čiarovými kódmi. Samozrejmosťou je tlač dát priamo z databáz vytvorených napríklad v programoch Excel či Acces. Popisovač štítkov Brother PT-9800PCN je štandardne vybavený USB portom
pre pripojenie k počítaču. Tlačiareň však ponúka aj sériový port, vďaka ktorému je možné ovládať
tlač pomocou ESC / P sekvencií alebo ASCII dát. To možno využiť na pripojenie tlačiarne a tlače
priamo z externých zariadení ako napr zdravotnícke prístroje, kalibračné prístroje, ručné terminály,
čítačky čiarových kódov a podobne. Tlačiareň Brother PT-9800N má vlastnú vnútornú pamäť, do
ktorej možno uložiť šablóny štítkov vytvorené v počítači. Z týchto šablón možno potom tlačiť štítky
aj bez pripojenia k PC za pomocou čítačky čiarových kódov. • Tlač štítkov šírky 6, 9, 12, 18, 24 a
36 mm • Rozlíšenie 360 dpi (až 360x720 dpi) • Pripojenie k PC cez USB port, sériový port, Ethernet
• Možnosť pripojenia tlačiarne do siete • Možnosť ovládania tlačiarne pomocou čítačky čiarových
kódov • Možnosť pripojenia k externému zriadeniu pomocou sériového portu • Distribuovaná tlač
- automatické rozdelenie tlačové úlohy medzi viac tlačiarní • Vnútorná pamäť 7 MB • Kompatibilný s Windows a Mac • Tlač textov, symbolov, grafiky z Vášho PC • 16 typov čiarových kódov •
Soﬅvér PT-Edit v cene prístroja • Import a tlač dát z databáz • Automatický odstrih pásky • Funkcia
nastrihnutia pásky - uľahčuje oddelenie pásky od podkladovej vrstvy a výrazne znižuje spotrebu
pásky • Napájanie adaptérom (je v cene prístroja) • Rozmery 116 x 193 x 140 mm • Váha 1,57 kg •
Rýchlosť tlače štandardne 2 cm / s (až 8 cm / s pri použití špeciálnej HG pásky)

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Tlačiareň štítkov Brother PT 9700 PC

Ks

BR970000

359,00 €

Tlačiareň štítkov Brother PT 9800PCN

Ks

BR980000

549,00 €

375 – 376

Kazetové pásky TZ laminované
Laminované pásky TZ sú vhodné pre všetky tlačiarne štítkov Brother. Odolávajú teplotám od -50 do
300 °C, sú odolné voči slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškriabaniu, prachu a iným
nečistotám a olejovým kvapalinám. Dĺžka pásky 8 m.
Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Páska TZ-211 6mm biela/čierne

Ks

TZ211

14,20 €

Páska TZ-611 6mm žltá/čierne

Ks

TZ611

14,20 €

Páska TZ-521 9mm modrá/čierne

Ks

TZ521

16,20 €

Páska TZ-325 9mm čierna/biele

Ks

TZ325

16,20 €

Páska TZ-121 9mm priehľadná/čierne

Ks

TZ121

16,20 €

Páska TZ-221 9mm biela/čierne

Ks

TZ221

16,20 €

Páska TZ-421 9mm červená/čierne

Ks

TZ421

16,20 €

Páska TZ-621 9mm žltá/čierne

Ks

TZ621

16,20 €

Páska TZ-721 9mm zelená/čierne

Ks

TZ721

16,20 €

Páska TZ-131 12mm priehľadná/čierne

Ks

TZ131

16,10 €

Páska TZ-231 12mm biela/čierne

Ks

TZ231

17,50 €

Páska TZ-232 12mm biela/červene

Ks

TZ232

17,50 €

Páska TZ-335 12mm čierna/biele

Ks

TZ335

20,90 €

Páska TZ-431 12mm červená/čierne

Ks

TZ431

17,50 €

Páska TZ-531 12mm modrá/čierne

Ks

TZ531

17,50 €

Páska TZ-631 12mm žltá/čierne

Ks

TZ631

17,50 €

Páska TZ-731 12mm zelená/čierne

Ks

TZ731

17,50 €

Páska TZ-241 18mm biela/čierne

Ks

TZ241

21,50 €

Páska TZ-141 18mm priehľadná/čierne

Ks

TZ141

21,50 €

Páska TZ-345 18mm čierna/biele

Ks

TZ345

21,50 €

Páska TZ-641 18mm žltá/čierne

Ks

TZ641

21,50 €

Páska TZ-251 24mm biela/čierne

Ks

TZ251

24,90 €

Páska TZ-451 24mm červená/čierne

Ks

TZ451

24,90 €

Páska TZ-551 24mm modrá/čierne

Ks

TZ551

24,90 €

Páska TZ-651 24mm žltá/čierne

Ks

TZ651

24,90 €

Páska TZ-751 24mm zelená/čierne

Ks

TZ751

24,90 €

Páska TZ-261 36mm biela/čierne

Ks

TZ261

32,00 €

Páska TZ-661 36mm žltá/čierne

Ks

TZ661

32,50 €

Pásky so silnou priľnavosťou TZS
Páska TZ-S211
Účinné najmä pre nerovné povrchy a polypropylén. V porovnaní s obyčajnou páskou
je o 35 % silnejšia na nehrdzavejúcej oceli a o 300 % silnejšia na polypropyléne. V
priemere je o 50 % silnejšia. Dĺžka pásky 8 m.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Páska TZ-S211 6mm biela/čierne

Ks

TZS211

16,80 €

Páska TZ-S221 9mm biela/čierne

Ks

TZS221

18,20 €

Páska TZ-S231 12mm biela/čierne

Ks

TZS231

19,90 €

Páska TZ-S631 12mm žltá/čierne

Ks

TZS631

19,90 €

Páska TZ-S241 18mm biela/čierne

Ks

TZS241

22,90 €

Páska TZ-S251 24mm biela/čierne

Ks

TZS251

25,90 €

Bezpečnostné pásky
Páska TZ-SE4 bezpečnostná 18mm biela/
čierne
Páska, po strhnutí ktorej sa text šachovnicovo deštruuje a neumožní už jej opätovné
nalepenie. Dĺžka pásky 8 m. Šírka: 18 mm.Farba pásky/písma: biela/čierna. Dĺžka:
8m

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Páska TZ-SE4 bezpečnostná 18mm biela/čierne

Ks

TZSE4

35,90 €

08. Kancelárska technika
Príslušenstvo
Adaptér BROTHER typ G (Model-AD24S 2PIN) 9,5v

Adaptér BROTHER typ H (Model-AD18ES 2PIN) 7,2v

Sieťový adaptér Brother 9,5V pre zariadenia
P-Touch PT-1000/1010/1090/1230PC/1280/1280VP/1280DT/1290/1290DT/1830/1830VP, PT-2100/2430PC/2700/7100VP, PT2460/2480/2450/2420PC/7600

Sieťový adaptér Brother 7,2V pre zariadenia P-Touch
PT-2470, PT-18R, PT-7500, PT-7600VP

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Adaptér BROTHER typ G (Model-AD24S 2PIN) 9,5v

Ks

BR240000

18,30 €

Adaptér BROTHER typ H (Model-AD18ES 2PIN) 7,2v

Ks

BR180000

22,90 €

Etikety do tlačiarní Brother
Široká páska
Etikety do elektronických tlačiarní QL 570 a QL 650 TD a QL 1060 sú navinuté v rolkách v rôznych
formátoch alebo bez formátovania. Materiál termopapier. Farba: biela
Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Štítok adresový 29x90 mm

bal.

DK11201

12,38 €

Štítok adresový malý 29x62 mm

bal.

DK11209

15,65 €

Štítok adresový veľký 38x90mm

bal.

DK11208

15,65 €

Štítok multifunkčný 17x54 mm

bal.

DK11204

7,85 €

Štítok čiarové kódy 102x51 mm

bal.

DK11240

40,80 €

Štítok zasielateľský102x152mm

bal.

DK11241

40,80 €

Stredná páska 29mmx30,48 m

Ks

DK22210

12,40 €

Široká páska 62mmx30,48 m

Ks

DK22205

20,60 €

Tlačiarne etikiet Brother
Tlačiareň štítkov Brother QL-570

Tlačiareň štítkov Brother QL-1060

Tlačiareň na papierové samolepiace štítky alebo filmové úlohy. Balenie obsahuje: soﬅvér, štartovaciu rolku,
AC adaptér, USB kábel a 50 spôsobov ako použiť popisovacie štítky. Špecifikácie: Kvalita tlače: Maximálne
rozlíšenie 300 x 300 DPI. Rýchlosť tlače 68 LPM, 90 mm / sec. Tlačová technológia Direct thermal. Možnosti
pripojenia: pripojenie pc. Rozhranie USB. Hmotnosť a rozmery: Šírka 146 mm.Hĺbka 196 mm.Výška 152
mm. Hmotnosť 1140 g. Systémové požiadavky: Kompatibilné operačné systémy Microsoﬅ Windows ® 2000
Professional / Windows XP ® / Windows Vista ® / Mac OS X 10.3.9 to 10.5.1. Technické detaily: Maximálna
dĺžka štítku 1 mMaximálna šírka štítku 62 mm. Source data-sheet ICEcat.biz. Štítky: DK-11201 Papierové
štítky na štandardné adresy DK-11202 ,DK-11203 ,DK-11204, DK-11207, DK-11208, DK-11209,DK-2113
,DK-22205 ,DK-2210, DK-22212 ,DK-22214 ,DK-22606, DK-44205 ,DK-44605 ,DK-BU99 ,DK -CL99

Rýchla a všestranná 12nická tlačiareň, predstavujúca novú úroveň tlačenie etikiet vysokej kvality
cez PC. Ponúka široký výber etikiet a pások. Vhodná aplikácia napr. na tlač adries, upútaviek,
prerpavných etikiet a tituliek. Tlačiareň používa rolky s etiketami rôznych formátov alebo bez
formátovania. Pri použití rolky bez formátovania môžete vytlačiť etiketu dĺžky 62 mm až do 1 m.
Súčasťou balenia tlačiarne sú dve štartovacie rolky, užívateľská príručka, CD-ROM, sieťový kábel a
USB kábel. Možnosť tlačenia etikiet aj bez PC.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Tlačiareň štítkov Brother QL-570

Ks

BR570000

119,00 €

Tlačiareň štítkov Brother QL-1060

Ks

BR106000

362,00 €

377 – 378

Tlačiareň štítkov Brother QL-650 TD

Tlačiareň štítkov Brother QL-700

Elektronická tlačiareň rovnakého využitia a parametrov ako QL 550, navyše zobrazovanie času a
dátumu na displeji a ich tlač na štítky. Pripojenie k PC cez USB/Serial. Možnosť tlačenia etikiet aj
bez PC. Šírka: 12-62 mm. Odstrih pásky: automatický. Pripojenie k PC: áno

Profesionálna tlačiareň štítkov QL700 ponúka jednoducho použiteľný soﬅvér a integráciu s
aplikáciami Microsoﬅ Oﬃce- ideálne riešenie pre všetky potreby značenia. Rýchlosť tlače 150 mm/
sekundu. zabudovaný P-touch Editor Lite soﬅvér - bez inštalácie. Trvácny automatický orezávač.
USB rozhranie.DK pásky: 12 / 29 / 38 / 50 / 54 / 62 mm

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Tlačiareň štítkov Brother QL-650 TD

Ks

BR650000

226,00 €

Tlačiareň štítkov Brother QL-700

Ks

BR700000

128,00 €

Etiketovací systém Casio
Popisovač štítkov Casio KL 60

Popisovač štítkov Casio KL 120

Tlačiareň štítkov, Tlač na pásku 6-12 mm, max. 2 riadky, QWERTY klávesnica, 6 veľkostí písma, 3
efekty písma, 1 riadkový displej, rozlíšenie 160dpi, znaky pre 14 jayzkov, horizontálna tlač, automatické vypnutie, napájanie 6xLR06

Tlačiareň štítkov, Tlač na pásku 6-18 mm, 2-riadkový displej so 16 znakmi, max. 2-riadková tlač,
rozlíšenie 200 dpi, QWERTY klávesnica, 24 veľkostí písma, XR 12WE v balení, znaky pre 14 jazykov,
horizontálna tlač, automatické vypnutie, tlačový náhľad, napájanie 6xLR06

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popisovač štítkov Casio KL 60

Ks

CS100221

29,00 €

Popisovač štítkov Casio KL 120

Ks

CS102199

58,00 €

Popisovač štítkov Casio KL 7400

Pásky do popisovačov CASIO

Tlačiareň štítkov, Tlač na pásku 6-24 mm, 4-riadkový displej so 16 znakmi, max. 3-riadková tlač,
rozlíšenie 200 dpi, 5 fontov písma, QWERTY klávesnica, 20 veľkostí písma, znaky pre 14 jazykov, 60
predinštalovaných log, horizontálna tlač, automatické vypnutie, tlačový náhľad, plný a polovičný
strih, číslovanie, kopírovanie a vloženie, napájanie 8xLR06, sieťový adaptér v balení

Základná farbiaca páska Casio., dĺžka 8m

Popis (farba písma/fabra pásky)

MJ

katalógové číslo

cena

Páska Casio 6mm čierne / žltá

Ks

CS001042

14,95 €

Páska Casio 6mm čierne / biela

Ks

CS000321

14,95 €

Páska Casio 6mm čierne / červená

Ks

CS000273

14,95 €

Páska Casio 6mm čierne / priehľadná

Ks

CS000339

14,95 €

Páska Casio 6mm čierne / zelená

Ks

CS001863

14,95 €

Páska Casio 9mm čierne / zelená

Ks

CS000332

17,20 €

Páska Casio 9mm čierne / biela

Ks

CS000318

17,20 €

Páska Casio 9mm čierne / priehľadná

Ks

CS000319

17,20 €

Páska Casio 9mm čierne / žltá

Ks

CS000320

17,20 €

Páska Casio 9mm čierne / červená

Ks

CS000326

17,20 €

Páska Casio 9mm čierne / modrá

Ks

CS000328

17,20 €

Páska Casio 12mm čierne / zelená

Ks

CS000330

18,50 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Páska Casio 12mm čierne / biela

Ks

CS000325

18,50 €

Popisovač štítkov Casio KL 7400

Ks

CS102339

119,00 €

Páska Casio 12mm čierne / žltá

Ks

CS000317

18,50 €
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Pásky do popisovačov CASIO
Základná farbiaca páska Casio., dĺžka 8m

Popis (farba písma/fabra pásky)

MJ

katalógové číslo

cena

Páska Casio 12mm čierne / modrá

Ks

CS000335

18,50 €

Páska Casio 12mm čierne / priehľadná

Ks

CS000334

18,50 €

Páska Casio 12mm čierne / červená

Ks

CS000337

18,50 €

Páska Casio 18mm čierne/ žltá

Ks

CS000323

21,50 €

Páska Casio 18mm čierne / zelená

Ks

CS000327

21,50 €

Páska Casio 18mm čierne / červená

Ks

CS000329

21,50 €

Páska Casio 18mm čierne / biela

Ks

CS000324

21,50 €

Páska Casio 18mm čierne / modrá

Ks

CS000336

21,50 €

Páska Casio 18mm čierne / priehľadná

Ks

CS000322

21,50 €

Páska Casio 24mm čierne / zelená

Ks

CS000291

23,80 €

Páska Casio 24mm čierne / červená

Ks

CS000292

23,80 €

Páska Casio 24mm čierne / biela

Ks

CS000296

23,80 €

Páska Casio 24mm čierne / žltá

Ks

CS000298

23,80 €

Páska Casio 24mm čierne / priehľadná

Ks

CS000297

23,80 €

Etiketovací systém Dymo

Tlačiarne etikiet Dymo - prenosné

Tlačiareň štítkov Dymo LetraTag LT-100H

Tlačiareň štítkov Dymo LM 420P

Tento ľahko použiteľný systém vám umožní vytvoriť štítky presne podľa vašich
predstáv. Tlačí na rôzne farebné štítky a prináša obľúbené funkcie, napr. viacej
štýlov písma, podtrhnutie, tučné písmo, nastavenie veľkosti textu a iné. Na rozdiel
od iných štítkovačov jedinečný grafický displej zobrazuje priamo na obrazovke,
ako presne bude vyzerať váš vytlačený štítok. Už
nebudete musieť hádať, ako bude štítok vyzerať.
Čo uvidíte, to dostanete ! Ergonomická konštrukcia
pre ľahké narábanie. Veľký 13 - znakový displej s
náhľadom pre úpravu štítku pred tlačou. Navigačné
tlačítka pre ľahký prístup k pokročilým funkciám.
Pamäť pre 9 štítkov. Tlač na 2 riadky. 5 veľkostí
písma. 8 štýlov rámčekov. Úspora energie automatickým vypnutím. Funkcia dátum. Technológia pre
podporu viacej jazykov RACE. Používa 4 ks AA batérií
alebo adaptér - (NIE SÚ SÚČASŤOU BALENIA)

Napájanie lítium-iónovými akumulátormi - rovnaká technológia ako u mobilných telefónov a
notebookov. Štítkovač DYMO ® LabelManager ® 420P tak odstraňuje nepohodlné napájanie batériami
typu AA. Dobite a pohotovo štítkujte v teréne podľa potreby bez sieťového adaptéra. Nový dizajn
štítkovača sa hodí do každej kancelárie a na každé pracovné miesto. Okrem toho je na základe reakcií
zákazníkov pridaný rad nových funkcií, ktoré umožňujú dosahovať požadované výsledky ľahšie a
pohodlnejšie. Nový veľký podsvietený displej zobrazuje štyri riadky textu. Môžete pracovať rýchlejšie
vďaka vylepšenému užívateľskému rozhraniu, v ktorom sa zobrazia všetky príkazy na displeji bez
nutnosti posúvania a ktoré obsahuje zreteľné ikony pre možnosť formátovania. Možnosť voľby z 8
písiem a 10 štýlov textu, 8 štýlov rámčekov pre zvýraznenie alebo podčiarknutie. Úspora opakovanej
práca vďaka tlače až 10 kópií toho istého štítku a možnosti uložiť až 10 štítkov do pamäte. Štítkovač
LabelManager 420P používa pásky DYMO D1 s šírkou 6, 9, 12 a 19 mm. Rýchle a prirodzené písanie
na známej klávesnici typu ABC, špeciálne funkčné klávesy pre rýchly prístup ku znakom interpunkcie,
meny a ďalším špeciálnym symbolom. tlač štítkov šírky 6, 9, 12 a 19 mm - rozlíšenie 180 dpi
-pripojenie k PC cez USB port - tlač až 4 riadkov - opakovaná tlač až 10 kópií - automatické číselné
rady - pamät na 9 štítkov - výber zo 325 symbolov - 7 veľkostí písma - 8 fontov - 10 štýlov písma manuálny odstrih pásky - napájanie lítium-iónovým "batériovým blokom" - ABC klávesnica - rozmery
215 x 111 x 57 mm - váha 500 g - veľký štvorriadkový podsvietený displej - Balenie obsahuje
štítkovač LabelManager ™ 420P, lítium-iónovú batériu, nabíjací adaptér, kazetu s páskou D1 pre prvú
tlač, kábel USB, manuál a informácie o záruke

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Tlačiareň štítkov Dymo LetraTag LT-100H

Ks

DY884020

36,00 €

Tlačiareň štítkov Dymo LM 160
Jednoducho použiteľný štítkovač s inteligentnými tlačidlami na ovládanie jedným
dotykom. Stačí zadať text, naformátovať ho jedným dotykom inteligentných tlačidiel a
vytlačiť! Je tak ľahké vytvoriť štítky s profesionálnym vzhľadom v kancelárii aj mimo nej.
ednoduché zadávanie textu na klávesnici počítačového typu s rozvrhnutím špecifickým
pre danú krajinu. Zobrazenie vzhľadu štítku
pred tlačou - náhľad na veľkom displeji LCD.
K dispozícii 6 veľkostí písma, 8 štýlov textu,
4 rámčekov a podčiarknutie. Profesionálny
vzhľad a zrozumiteľnosť štítkov vďaka 228
symbolom a obrázkom ClipArt, klávesy pre rýchly
prístup k zadávanie interpunkciou. Napájanie
pomocou šiestich batérií AAA (nie sú súčasťou
balenia) alebo voliteľného sieťového adaptéra.
Používa štítky DYMO® D1 so šírkou 6, 9 a 12 mm.
Rozmery: 118 x 203 mm x 49 mm Hmostnosť:
350 gramov.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Tlačiareň štítkov Dymo LM 160

Ks

DY973440

45,00 €

Tlačiareň štítkov Dymo LM 420P

Ks

DY915470

158,00 €

379 – 380

Tlačiareň štítkov Dymo LM 260P

Tlačiareň štítkov Dymo LT-100T

Nástupca štítkovača DYMO LP250. Profesionálnu úroveň štítkovania s produktami DYMO zefektívni
kancelárske práce. Pomocou štítkovača LabelManager™ môžete mnohými spôsobmi rýchle a ľahko
označovať zložky, obaly na CD, dokumentácie a mnoho iných vecí pomocou výrazných štítkov. Kompaktný a ľahký design sa hodí do každej kancelárie alebo na každé
pracovné miesto. Než vytlačíte štítok, môžete si textové efekty prezrieť na grafickom displeji. Vďaka lepšiemu užívateľskému rozhraniu, v ktorom sa zobrazujú všetky položky
ponuky bez nutnosti posúvania zobrazenia, budete
pracovať rýchlejšie. Individuálna úprava a zvýraznenie
menoviek použitím rôznych druhov a veľkostí písma
a jedného z mnohých štýlov. Štítkovač používa veľmi
kvalitné pásky DYMO D1. LabelManager™ 260P Napájanie
lithium-iontovým akumulátorom - rovnaká technológia ako
u mobilných telefónov a notebookov. Odstraňuje nepohodlné
napájanie batériami typu AA - dobijete a pohotovo štítkujete
v teréne podľa potreby bez sieťového adaptéra. Obsah balenia: štítkovač, 1x zavádzacia páska 3m, návod.

Využite všetky možnosti a pohodlie štítkovača LetraTAG s QWERTY klávesnicou a väčším LCD displejom. Rovnako ako LetraTAG XR, model QX50 je kompatibilný s nažehlovacie páskou - umožňuje
tak ľahké označenie športového vybavenia, oblečenia pre deti a ďalšieho textilu jednoduchým
vytlačením, oddelením a nažehlením štítku. Veľký 13znakový displej s náhľadom pre úpravu
štítku pred tlačou. na jedinečnom grafickom displeji uvidíte efekty použité pre písmo, než spustíte
tlač - Navigačné tlačítka pre ľahký prístup k pokročilým funkciám - pamäť pre 9 štítkov - tlač na 2
riadky - 5 veľkostí písma - 8 štýlov rámčeka a podčiarknutie - 7 štýlov tlače - Úspora energie automatickým vypnutím - Funkcia dátum - echnológia pre podporu viacerých jazykov RACE - Používa 4
batérie typu AA (nie sú súčasťou balenia) alebo adaptér

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Tlačiareň štítkov Dymo LM 260P

Ks

DY879580

91,00 €

Tlačiareň štítkov Dymo LT-100T

Ks

DY758400

36,00 €

Tlačiareň štítkov Dymo 1540

Tlačiareň štítkov Dymo OMEGA

Pomocou tohto cenovo dostupného kancelárskeho štítkovača môžete tlačiť štítky vodorovne alebo
zvislo. Ľahká jednotka v plastovom puzdre ponúka profesionálne možnosti razenia a cenovo dostupné štítky, ktoré sú hneď k dispozícii, zlepšujú efektívnosť kancelárskej práce. Obsahuje koleso
s písmenami orientovanými vodorovne a zvislo. Používa pásku D3, šírky 12 mm x 3 m

Malé mechanické zariadenie, ktoré skvelo sadne do ruky. Všetky číslice, písmená
a znaky sú na otočnom tlačovom kotúčiku. Natočením si zvolíte žiadaný symbol a
kliknutím ho tlačíte na pásku. Symbolom nožnice pásku odstrihnete. Súčasťou balenia jedna páska. Náhradné pásky v dĺžke 3 m. Intuitívny systém štítkovania "otočiť
a cvaknúť" - Ergonomická rukoveť s mäkkým povrchom
(pryž) - Sada 49 rôznych znakov. - 9 mm páska, k dispozícii
v 6 farbách. - Ostré, biele vyrezané znaky vysoké 3,7 mm. Symboly € a @ na voliacom koliesku.- Nie sú nutné žiadne
batérie. - Vopred vložená 9 mm ražebná páska DYMO. - Text
je možné na štítku vycentrovať pomocou značiek start/
stop.- Ľahké vkladanie kaziet.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Tlačiareň štítkov Dymo 1540

Ks

DY720010

72,00 €

Tlačiareň štítkov Dymo OMEGA

Ks

DY717930

13,90 €

Tlačiarne etikiet Dymo - stolové
Tlačiareň štítkov Dymo LM210D

Tlačiareň štítkov Dymo LM PnP

Nový LabelManager 210D je štítkovač, ktorý by nemal chýbať na žiadnom pracovnom stole.
Univerzálny a ľahko ovládateľný: LabelManager 210D má všetky vlastnosti, aké má profesionálny
štítkovač mať. Celkom nové užívateľské rozhranie mimoriadne uľahčuje jeho použitie. Funkcie
& výhody: • Ľahká navigácia od štartu až po tlač • Klávesy pre rýchly prístup k symbolom a
diakritickým znamienkam.• 6 veľkostí písma,
7 typov písma a 8 odlišných rámčekov pre
úpravu Vášho štítka• Automatické vypínanie k
predĺženiu životnosti batérie

Štítkovač DYMO® LabelManager™ PnP predstavuje riešenie pre
najrôznejšie situácie. Vďaka možnosti pripojenia pomocou portu
USB je možné štítkovať priamo z počítača PC alebo Mac. Napájacie
káble a batérie už nebudete potrebovať. Integrovaný soﬅware sa
zobrazí priamo na obrazovke počítača a je pripravený k okamžitému použitiu. Vďaka tomu je možné použiť grafiku v počítaču
a všetky štýly a veľkosti písma, ktoré sú k dispozícii v systéme
Windows/Mac. Ešte nikdy nebolo také ľahké robiť úpravy textu a
rozvrhnutie štítkov (ohraničenie, orientácia, okraje…). A vďaka
vysoko rýchlostnej tlači a kompatibilite s najrôznejšími typmi
štítkov ponúka DYMO® LabelManager™ PnP skutočne profesionálne
služby! Technické parametre: typ kazety D1, technológia tlače:
nepriama termo tlač • displej: nie • napájanie: článok Li-ion •
rozhranie USB: áno • soﬅware a ovládače: v pamäti výrobku •
kompatibilná šírka pások: 6,9,12 mm • napájací adaptér: cez USB
• klávesnice: nie • tlač čiarových kódov: nie • podporované OS:
Windows XP, indows Vista, Windows 7, Mac OS

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Tlačiareň štítkov Dymo LM210D

Ks

DY784450

57,00 €

Tlačiareň štítkov Dymo LM PnP

Ks

DY915360

68,00 €
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Tlačiareň štítkov Dymo LM 360D

Tlačiareň štítkov Dymo LW 450

Tento ľahko použiteľný systém vám umožní vytvoriť štítky presne podľa vašich predstáv. Tlačte
na rôzne farebné štítky a prináša obľúbené funkcie, napr. viac štýlov písma, podčiarknutie, tučné
písmo, nastavenie veľkosti textu a iné. Na rozdiel od iných štítkovačov jedinečný grafický displej
zobrazuje priamo na obrazovke, ako presne bude vypadať váš vytlačený štítok. Už nebudete musieť
hádať, ako bude štítok vypadať. Čo uvidíte, to dostanete!
• Ergonomická konštrukcia pre ľahké zachádzanie
• Veľký 13-znakový displej s náhľadom pre úpravu štítka pred tlačou
• Navigačné tlačidlá pre ľahký prístup k pokročilým funkciám
• pamäť pre 9 štítkov
• Tlač na 2 riadky
• 5 veľkostí písma
• 8 štýlov rámčekov
• Úspora energie automatickým vypnutím
• Funkcia dátum
• Technológia pre podporu viacerých jazykov RACE
• Používa 4 ks AA batérií alebo adaptér

Rýchlejšie štítkovanie. Modernejšie zasielanie pošty. Výrazný vzhľad. Koniec starostí s tlačou
štítkov vďaka tlačiarni DYMO® LabelWriter™ 450. Dokonalejšie označovanie, zasielanie pošty a
archivácia so značkovým soﬅwarom DYMO Label™ v.8. Soﬅware DYMO Label™ verzia 8 umožňuje
vytvárať a tlačiť adresy, expedičné štítky, štítky pre poradače, čiarové kódy, menovky a ďalšie štítky
bez ďalšej manipulácie a problémov s archami štítkov na štandardnej stolnej tlačiarni.
• 17 typov etikiet
• tlač čiarových kódov
• vkladanie loga a fotografií
• tlač viacerých kópií
• rýchlosť tlače 51 etikiet/min.
• šírky pások max 60 mm
• rozlíšenie 300dpi

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Tlačiareň štítkov Dymo LM 360D

Ks

DY879500

139,00 €

Tlačiareň štítkov Dymo LW 450

Ks

DY838780

149,00 €

Tlačiareň štítkov Dymo LW 450 Duo

Tlačiareň štítkov Dymo LW SE450

Tlač najrozmanitejších štítkov DYMO jednou univerzálnou tlačiarňou. Tlačiareň DYMO® LabelWriter™ 450 Duo ponúka takmer neobmedzené možnosti použitia. Tlač efektných adresných štítkov,
expedičných štítkov, štítkov pre poradače, menovky apod. rýchlosťou až 71 štítkov za minútu.*
A tlač permanentných plastových štítkov DYMO® D1 rôznych veľkostí a farieb – dokonalé, pokiaľ
potrebujete trvanlivé štítky do kancelárie alebo na pracovisko. Rovnako ako všetky tlačiarne
LabelWriter™, ani tlačiareň LabelWriter™ Duo nikdy nepotrebuje atramentovú náplň alebo toner a
mimo iné obsahuje soﬅware k tlači štítkov priamo z textu v obľúbených soﬅwarových programoch.
• 4-riadkový adresný štítok.
• 17 typov etikiet
• tlač čiarových kódov
• vkladanie loga a fotografií
• tlač viacerých kópií
• rýchlosť tlače 71 etikiet/min.
• šírky pások max 60 mm
• rozlíšenie 300dpi
• šírky pások 6,9,12,19,24mm
• náhľad štítku pred tlačou
• pam( vybraných štítkov)

Nová tlačiareň štítkov DYMO® LabelWriter™ SE450 umožňuje ľahko a bez akýchkoľvek problémov
integrovať tlač štítkov do ľubovoľnej užívateľskej aplikácie v prostredí systému Linux® alebo DOS
či integrovaných platforiem. Tlačiareň DYMO® LabelWriter™ SE450 podporuje sériové pripojenie
a pripojenie USB. Prostredníctvom tlačového serveru LabelWriter Print Server je možné ju ľahko
zdieľať v sieti. A naviac je rýchla, kompaktná, spoľahlivá a veľmi tichá.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Tlačiareň štítkov Dymo LW 450 Duo

Ks

DY838930

301,00 €

Tlačiareň štítkov Dymo LW SE450

Ks

DY941870

395,00 €

381 – 382

Tlačiareň štítkov Dymo LW 4XL
Štítkovač DYMO® LabelWriter™ 4XL tlačí na rôzne štítky určené pre radu použití, od kancelárskeho
po obchodné prostredie, vrátane expedície a príjmu, pre účely inventúry, v maloobchode, zdravotníctve, doprave a logistike. So štítkovačom DYMO® LabelWriter™ 4XL získavate vysoko kvalitnú a
rýchlu tlač pri kompaktnom designe a za vynikajúcu cenu.
* Tlač štítkov 10 x 15 cm (4//“ x 6//“) * Tlač až 53 štítkov za minútu* rozlíšenie 300 dpi*Termotlač
* Pripojenie priloženým káblom USB* Kompatibilné s počítačmi PC a systémami Windows® XP,
Windows Vista™ a Windows® 7* Pripojenie k sieti

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Tlačiareň štítkov Dymo LW 4XL

Ks

DY904950

358,00 €

Etikety do mechanických strojčekov DYMO
Páska pre 1540,Omega 9mmx3m
Plastové pásky DYMO 3 D určené na razenie možno nalepiť na akýkoľvek hladký
a čistý povrch. Štítky sú odolné voči väčšine chemických látok, vode, korózii a
obrusovaniu. Sú vhodné na použitie v otvorených i uzavretých priestoroch a majú
vynikajúce adhezívne vlastnosti. K dispozícii v štyroch farbách. Páska - 3 D plastová.
Rozmery - 9 mm x 3 m

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Páska pre 1540,Omega 9mmx3m červená

Ks

DY524702

3,79 €

Páska pre 1540,Omega 9mmx3m čierna

Ks

DY524709

3,79 €

Páska pre 1540,Omega 9mmx3m modrá

Ks

DY524706

3,79 €

Páska pre 1540,Omega 9mmx3m zelená

Ks

DY524705

3,79 €

Etikety do DYMO LabelWriter
Štítok papierový Dymo biely
ŠTÍTKY PRE SPIATOČNÚ ADRESU • Farba: biela • Prevedenie: papierové.
54x25mm 11352
24x12mm 11353
57x32mm 11354
19x51mm 11355
89x28mm 2x130ks
101x54mm 99014
89x36mm 99012
70x54mm 99015
25x25mm
106x62mm
89x51mm

Rozmery: 54 x 25mm• Počet štítkov v balení: 1x500ks
Rozmery: 12 x 24 mm • Počet štítkov v balení: 1x1000ks
Rozmery: 57 x 32mm • Počet štítkov v balení: 1x1000ks
19 x 51 m • Počet štítkov v balení: 1x500ks
Rozmery: 89 x 28mm • Počet štítkov v balení: 2x130ks
Rozmery: 101 x 54mm• Počet štítkov v balení: 1x220ks
Rozmery: 89 x 36mm • Počet štítkov v balení: 2x260ks
Rozmery: 70 x 54mm • Počet štítkov v balení: 1x320ks
Veľkosť: 25mm x 25mm / 1 x 750 štítkov
Veľké štítky na menovky (bez lepidla).
Veľkosť: 62mm x 106mm / 1 x 250 štítkov
Štítky na vizitky a menovky (bez lepidla)
Veľkosť: 51mm x 89mm / 1 x 300 štítkov

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Štítok papierový Dymo biely 54x25mm 11352

Ks

DY722520

15,65 €

Štítok papierový Dymo biely 24x12mm 11353

Ks

DY722530

12,90 €

Štítok papierový Dymo biely 57x32mm 11354

Ks

DY722540

32,90 €

Štítok papierový Dymo biely 19x51mm 11355

Ks

DY722550

15,70 €

Štítok papierový Dymo biely 89x28mm 2x130ks

Ks

DY722370

16,32 €

Štítok papierový Dymo biely 101x54mm 99014

Ks

DY722430

26,50 €

Štítok papierový Dymo biely 89x36mm 99012

Ks

DY722400

29,50 €

Štítok papierový Dymo biely 70x54mm 99015

Ks

DY722440

30,80 €

Štítok papierový Dymo biely 25x25mm

Ks

DY929120

19,80 €

Štítok papierový Dymo biely 89x51mm

Ks

DY929100

20,50 €

Keď je kvalita
rovnako dôležitá ako účinnosť, sú tieto štítky to, čo potrebujete.
Tieto ľahko oddeliteľné štítky ponúkajú
maximálny výkon v spojení s tlačiarňou
LabelWriter bez uviaznutia v hlavnej tlačiarni, alebo plytvanie celého listu štítkov,
keď chcete vytlačiť len jeden. Štítky
LabelWriter je možné použiť s našimi
tlačiarňami rady LabelWriter.

Ďalšie rozmery a farby
pások na dopyt
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Samolepiace pásky D1

Pásky do DYMO Letra Tag

Samolepiace DYMO pásky zaručujú veľmi jednoduchú
aplikáciu Vami vytvorených štítkov. Dymo pásky je
možné nalepiť takmer na všetky rovné a čisté povrchy.
Sú odolné voči vode, teplotám od 30 do +150 C, olejom
saponátom a väčšine rozpúšťadiel. Pásky s označením
D1 obsahujú v jednej kazete tlačovú aj podkladovú
pásku. S kazetami je veľmi jednoduchá manipulácia,
stačí ich vložiť do štítkovača a môžete začať štítkovať.
Dĺžka: 7 m.

Páska do Dymo Letra Tag 12mmx4m plastová
Farebné polyesterové pásky. Farebné, netrhavé a ľahko použiteľné plastové štítky presvietia Váš
produktívny deň s výrobkami DYMO za cenu, ktorú si môžete dovoliť každý deň. Veľkosť: 12mm

Popis (farba písma/farba pásky)

MJ

katalógové číslo

cena

Samolepiaca páska D1 6mm čierna/biela

Ks

DY43613

17,90 €

Samolepiaca páska D1 6mm čierna/priesvitná

Ks

DY43610

17,90 €

Samolepiaca páska D1 6mm čierna/žltá

Ks

DY43618

17,90 €

Samolepiaca páska D1 9mm čierna/biela

Ks

DY40913

19,20 €

Samolepiaca páska D1 9mm čierna/priesvitná

Ks

DY40910

19,20 €

Samolepiaca páska D1 9mm čierna/zelená páska

Ks

DY40919

19,20 €

Samolepiaca páska D1 9mm čierna/žltá

Ks

DY40918

19,20 €

Samolepiaca páska D1 12mm čierna/biela

Ks

DY45013

20,50 €

Samolepiaca páska D1 12mm biela/čierna

Ks

DY45021

20,50 €

Samolepiaca páska D1 12mm čierna/modrá

Ks

DY45016

20,50 €

Samolepiaca páska D1 12mm čierna/priesvitná

Ks

DY45010

20,50 €

Samolepiaca páska D1 12mm čierna/zelená

Ks

DY45019

20,50 €

Samolepiaca páska D1 12mm čierna/žltá

Ks

DY45018

20,50 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Samolepiaca páska D1 12mm čierna/červená

Ks

DY45017

20,50 €

Páska do Dymo Letra Tag 12mmx4m plastová biela

Ks

DY59422

9,50 €

Samolepiaca páska D1 12mm modrá/priesvitná

Ks

DY45011

20,50 €

Páska do Dymo Letra Tag 12mmx4m plastová červená

Ks

DY59424

9,50 €

Samolepiaca páska D1 19mm čierna/biela

Ks

DY45803

26,90 €

Páska do Dymo Letra Tag 12mmx4m plastová modrá

Ks

DY59426

9,50 €

Samolepiaca páska D1 19mm čierna/priesvitná

Ks

DY45800

26,90 €

Páska do Dymo Letra Tag 12mmx4m plastová žltá

Ks

DY59423

9,50 €

Samolepiaca páska D1 19mm čierna/žltá

Ks

DY45808

26,90 €

Páska so Dymo Letra Tag 12mmx4m plastová zelená

Ks

DY59425

9,50 €

Samolepiaca páska D1 24mm čierna/biela

Ks

DY53713

29,50 €

Páska do Dymo Letra Tag 12mmx4m metalická zelena

Ks

DY59430

9,95 €

Samolepiaca páska D1 24mm čierna/žltá

Ks

DY53718

29,50 €

Páska so Dymo Letra Tag 12mmx4m metalická strieborná

Ks

DY59429

9,95 €

Permanentné pásky polyesterové

Flexibilné pásky nylonové

Páska Dymo D1 permanentná
polyesterová biela

Flexibilná nylonová páska Dymo D1 biela/čierna
Nový typ pások na použitie so zvýšenými požiadavkami. Pásky sa dodávajú narezané na zadnej
strane. Technológia jednoduchého oddelovania DYMO Easy Peel umožňuje bezproblémové použitie
štítkov. Vďaka permanentnému lepidlu pásky držia aj na povrchu, ktorý nie je celkom hladký. Páska
- nylonová flexibilná. Farba - čierna na bielej.

Tento trvanlivý polyesterový materiál bol vyvinutý
tak, aby vyhovel i najnáročnejšiemu priemyselnému
prostrediu. Je určený pre nalepenie štítku na veľmi
drsný podklad, kde sa vyžaduje zvýšená lepivosť a
odolnosť voči znečisteniu a mastným látkam.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Páska Dymo D1 9mmx5,5m biela permanentná polyesterová

Ks

DY18766

19,55 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Páska Dymo D1 12mmx5,5m biela permanentná polyesterová ks

DY18764

21,50 €

Flexibilná nylonová páska Dymo D1 12mmx3.5m biela/čierna

ks

DY18758

23,80 €

Páska Dymo D1 19mmx5,5m biela permanentná polyesterová ks

DY18765

23,20 €

Flexibilná nylonová páska Dymo D1 19mmx3.5m biela/čierna

ks

DY18759

25,90 €

Flexibilné pásky vinylové

Príslušenstvo

Flexibilná páska vinylová D1 biela

Adaptér DYMO pre štítkovače, 40076

Vďaka trvanlivej lepiacej vrstve a pružnému vinylu sú tieto pásky
ideálne pre lepenie na ľubovolný rovný, zakrivený alebo štrukturovaný povrch. Sú ideálnym riešením pre aplikácie, ktoré vyžadujú
vysokú čitateľnosť označenia. Páska - permanentná vinylová Farba
- čierna na bielej .

Adaptér pre tlačiarne štítkov DYMO LP 250, LP 350, LP 350, LM 150, LM 350 a LM 450.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Flexibilná páska vinylová D1 9mmx5.5m biela

ks

DY18443

19,80 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Flexibilná páska vinylová D1 12mmx5,5m biela

ks

DY18444

20,80 €

Adaptér DYMO pre štítkovače, 40076

Ks

DY721440

36,00 €

383 – 384

Batérie, nabíjačky
Baterie LongLife
Batéria Philips Longlife
Zinkovo-uhlíková batéria. Vysokokvalitná technológia používajúca chloridzinočnatý zaručuje dlhú
životnosť batérie pri použití sozariadeniami s nízkym odberom.
Batéria Philips Longlife AAA 1,5V R03 / 4ks
Zinkovo-uhlíková batéria AAA / R03 ,1,5S-Vi V, baL.4ks
Batéria Philips Longlife AA R6 / 4ks
zinkovo-uhlíková batéria AA/ R6 ,1,5S-Vi V, bal:4ks
Batéria Philips Longlife 9V 6F22
Zinkovo-uhlíková batéria 9 V / 6F22
Batéria Philips Longlife C R14 / 2ks
Philips LongLife Batéria R14-P2 C zinko-uhlíková.Bal:2ks
Batéria Philips Longlife D R20 / 2 ks
Philips LongLife Batéria R20-P2 D zinkovo-uhlíková.Bal: 2ks

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Batéria Philips Longlife AAA 1,5V R03 / 4ks

bal.

PH549435

1,63 €

Batéria Philips Longlife AA R6 / 4ks

bal.

PH549466

1,86 €

Batéria Philips Longlife 9V 6F22

Ks

PH549558

1,37 €

Batéria Philips Longlife C R14 / 2ks

bal.

PH809650

2,10 €

Batéria Philips Longlife D R20 / 2 ks

bal.

PH549527

3,64 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Batéria Philips Powerlife AAA R03 / 4ks

bal.

PH549824

2,90 €

Batéria Philips Powerlife AA R6 / 4ks

bal.

PH549909

3,32 €

Batéria Philips Powerlife 9V 6LR61

Ks

PH550042

3,52 €

Batéria Philips Powerlife C (LR14) 1,5 V / 2ks

bal.

PH549985

4,18 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Batéria Philips ExtremeLife AAA (LR03) 1,5 V / 4 ks

bal.

PH550363

4,85 €

Batéria Philips ExtremeLife AA (LR6) 1,5V / 4 ks

bal.

PH550387

4,95 €

Batéria Philips ExtremeLife C (LR14) 1,5 V / 2ks

bal.

PH550400

4,80 €

Batéria Philips ExtremeLife D (LR20) 1,5 V / 2ks

bal.

PH550431

6,98 €

Batéria Philips ExtremeLife 9V (6LR61)

Ks

PH557133

3,98 €

Batéria Philips ExtremeLife CR123A 3V Foto

Ks

PH558216

4,50 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Batéria Philips LITHIUM CR2016 3 V

Ks

PH802699

1,08 €

Batéria Philips LITHIUM CR2025 3 V

Ks

PH802729

1,08 €

Batéria Philips LITHIUM CR2032 3V

Ks

PH829894

1,08 €

Batéria Philips A76 ( LR44, LR1154 ) 1,5 V

Ks

PH802521

1,05 €

Batérie PowerLife
Batéria Philips Powerlife
Batéria Philips Powerlife AAA R03 / 4ks
Philips PowerLife Batéria LR03PB5A AAA alkalická.Napája všetky energeticky náročné zariadenia. Bal:4ks
Batéria Philips Powerlife AA R6 / 4ks
Alkalická batéria AA / LR6, Napája všetky energeticky náročné zariadenia.Bal:4ks
Batéria Philips Powerlife 9V 6LR61
Philips PowerLife Batéria 9VPB1C 9 V alkalická
Batéria Philips Powerlife C (LR14) 1,5 V / 2ks
Philips PowerLife Alkalická batéria. malé mono (LR14, C) alkalická Power Life. 1.5V.
Bal 2ks

Batérie PowerLife
Batéria Philips ExtremeLife
AAA (LR03) 1,5 V | Philips ExtremeLife Batéria AAA ultra alkalická Mikrotužka LR03. Bal: 4ks
AA (LR6) 1,5V | Alkalická batéria AA / LR6 ,Ideálne na použitie v digitálnych fotoaparátoch a vysoko energických zariadeniach.ExtremeLife sú navrhnuté pre špičkové digitálne zariadenia.Bal:4ks
C (LR14) 1,5 V | Alkalická batéria C / LR14 ,Extrémny výkon pre prístroje s vysokou energetickou
náročnosťou. Bal: 2ks
D (LR20) 1,5 V | Alkalická batéria D / LR20 ,Extrémny výkon pre prístroje s vysokou energetickou
náročnosťou.Bal:2ks
9V (6LR61) | Alkalická batéria 9 V / 6LR61 .Philips ExtremeLife Batéria 6LR61 9 V ultra alkalická.
CR123A 3V Foto | Prvotriedna lítiová technológia pre váš fotoaparát.Keď jednoducho musíte mať
to najlepšie, žiadajte batérie ExtremeLife. Sú vynikajúce pre váš fotoaparát.

Batérie Lithium
Batéria Philips LITHIUM
CR2016 3 V
CR2016 líthiová 3 V
Batéria Philips LITHIUM CR2025 3 V
CR2025 líthiová 3V
Batéria Philips LITHIUM CR2032 3V
CR2032 líthiová 3V
A76 ( LR44, LR1154 ) 1,5 V
A76 (LR44, LR1154) minialkalická 1,5 V
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Batérie Lithium Ultra
Batéria Philips Lithium Ultra
Lítiové batérie Lithium Ultra značky Philips sú dokonale vhodné pre prenosné
zariadenia s vyššou spotrebou energie. Vydržia až neuveriteľných 7-krát dlhšie ako
alkalické.Bal:2ks

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Batéria Philips Lithium Ultra AA / 2 ks

bal.

PH359478

4,98 €

Batéria Philips Lithium Ultra AAA / 2 ks

bal.

PH359461

4,95 €

Batérie nabíjateľné NiMH
Batéria Philips
AAA (R03) 1,2 V/1000 mAh NiMH | AAA nikel-metal hydridová batéria.Ideálne pre všetky
energeticky náročné zariadenia. Tieto akumulátory typu AAA s vysokou kapacitou sa dajú nabíjať až
1000-krát.1000 mAh.Bal:2 ks
AAA (R03) 1,2 V/1000 mAh NiMH | AAA nikel-metal hydridová batéria.Ideálne pre všetky energeticky náročné zariadenia. Tieto akumulátory typu AAA s vysokou kapacitou sa dajú nabíjať až 1000-krát.1000 mAh.Bal:4ks
AA (R6) 1,2 V/2700 mAh NiMH | Ideálne pre všetky energeticky náročné zariadenia. Tieto akumulátory typu AAA s vysokou kapacitou sa dajú nabíjať až 1000-krát. Bal:2ks
AA (R6) 1,2 V/2300 mAh NiMH | Ideálne pre všetky energeticky náročné zariadenia. Tieto akumulátory typu AAA s vysokou kapacitou sa dajú nabíjať až 1000-krát. Kapacita 230mAh.Bal:4ks
9 V/170 mAh NiMH | Philips MultiLife Nabíjateľná batéria 9VB1A17 9 V, 170 mAh,Nikel-metal
hydridová batéria sa môže úplne dobiť až 1000-krát bez toho, aby sa pred nabíjaním musela vybiť.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Batéria Philips AAA (R03) 1,2 V/1000 mAh NiMH

bal.

PH329440

6,30 €

Batéria Philips AAA (R03) 1,2 V/1000 mAh NiMH / 4 ks

bal.

PH329457

15,80 €

Batéria Philips AA (R6) 1,2 V/2700 mAh NiMH / 2 ks

bal.

PH329464

11,50 €

Batéria Philips AA (R6) 1,2 V/2300 mAh NiMH / 4 ks

bal.

PH962803

16,20 €

Batéria Philips 9 V/170 mAh NiMH

Ks

PH962988

12,20 €

Batéria Philips 2 x AA (R6) 1,2 V/2450 mAh
NiMH + 2 x C ADAPTÉRY
Ušetrite peniaze pomocou batérie typu AA, ktorá je dostatočne výkonná pre
fotoaparáty a pomocou adaptéra sa môže tiež použiť v produktoch s veľkosťou C,
ako napríklad baterkách, rádiách a hračkách. To znamená, že nemusíte kupovať
nákladnejšie batérie veľkosti C.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Batéria Philips 2 x AA (R6) 1,2 V/2450 mAh NiMH + 2 x
C (R14) ADAPTÉRY

bal.

PH962940

11,50 €

Batéria Philips 2 x AA (R6) 1,2 V/2450 mAh NiMH + 2 x
D (R20) ADAPTÉRY

bal.

PH962964

12,50 €

Nabíjačky batérii
Nabíjačka Philips SCB1290NB

Nabíjačka Philips SCB1240NB

Philips MultiLife Nabíjačka batérií SCB1290NB. Nabije NiMH nabíjateľné batérie typu AA, AAA v jednej nabíjačke. Kompaktný a ľahký
dizajn, dokonale vhodný na cesty. Svietiaci indikátor LED signalizuje
prebiehajúce nabíjanie. Pribalené nabíjateľné NiMH batérie AA
2100 mAh

Kompaktný a ľahký dizajn tejto miniatúrnej nabíjačky z nej
robí dokonalého spoločníka na cesty – spoločníka, ktorý udrží
všetky vaše zariadenia v prevádzke. Nabije NiMH nabíjateľné
batérie typu AA, AAAIndikátory nabíjania: LED. Súčasťou balenia
sú batérie Kapacita batérií: 2 x AAA 800 mAh.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Nabíjačka Philips SCB1290NB

Ks

PH606688

16,20 €

Nabíjačka Philips SCB1240NB

Ks

PH606671

11,50 €

385 – 386

Nabíjačka Philips SCB4400NB

Nabíjačka Philips SCB4055NB

Rýchla nabíjačka umožňuje úplné nabitie a následnú prevádzku
s maximálnym výkonom už za 5 hodín. Nabíjanie 2 až 4 batérií
AA, AAA a 9 V batérií. Pribalené nabíjateľné NiMH batérie typu
AA 2600 mAh. Indikátory nabíjania: LED.

Cestovná súprava na rýchle nabíjanie už za 2 hodiny. Súčasťou
jej balenia sú dva prídavné adaptéry na pripojenie do siete,
ideálne sa hodí na cestovanie, to znamená, že môžete nabiť
vaše batérie typu AA a AAA už za dve hodiny – kdekoľvek na
svete. Nabije jednu až štyri batérie súčasne. 2300 mAh nabíjateľné AA batérie sú súčasťou balenia.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Nabíjačka Philips SCB4400NB

Ks

PH606725

34,00 €

Nabíjačka Philips SCB4055NB

Ks

PH401351

29,00 €

Predlžovacie káble
Predlžovací prívod, biely

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Predlžovací prívod, 1 zásuvka, dĺžka 2 m, biely

Ks

PP033596

3,45 €

Predlžovací prívod, 1 zásuvka, dĺžka 5 m, biely

Ks

PP033598

6,20 €

Predlžovací prívod, 1 zásuvka, dĺžka 7 m, biely

Ks

PP033599

8,99 €

Predlžovací prívod, 1 zásuvka, dĺžka 10 m, biely

Ks

PP033600

12,99 €

Predlžovací prívod, 3 zásuvky, dĺžka 2 m, biely

Ks

PP030702

3,90 €

Predlžovací prívod, 3 zásuvky, dĺžka 3 m, biely

Ks

PP030703

4,25 €

Predlžovací prívod, 3 zásuvky, dĺžka 5 m, biely

Ks

PP030704

5,60 €

Predlžovací prívod, 5 zásuviek, dĺžka 2 m, biely

Ks

PP030712

4,20 €

Predlžovací prívod, 5 zásuviek, dĺžka 3 m, biely

Ks

PP030713

5,50 €

Predlžovací prívod, 5 zásuviek, dĺžka 5 m, biely

Ks

PP030714

6,90 €

Predlžovací prívod, 5 zásuviek, dĺžka 10 m, biely

Ks

PP051000

12,20 €

Rozbočka, 3 zásuvky

Ks

PP033618

1,98 €

Predlžovacie káble s vypínačon
Predlžovací prívod s vypínačom

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Predlžovací prívod s vypínačom, 3 zásuvky, dĺžka 3 m, biely

Ks

PP030719

4,90 €

Predlžovací prívod s vypínačom, 3 zásuvky, dĺžka 5 m, biely

Ks

PP030721

7,50 €

Predlžovací prívod s vypínačom, 5 zásuviek, dĺžka 3 m, biely

Ks

PP030730

6,20 €

Predlžovací prívod s vypínačom, 5 zásuviek, dĺžka 5 m, biely

Ks

PP001515

7,95 €
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Poruchy,
ktoré môžu poškodiť vaše
zariadenia majú buď atmosférický pôvod (blesk,...),
alebo priemyslový pôvod
(komutačné prepätie,...).

Prepäťové ochrany, záložné zdroje
Prepäťová ochrana PHILIPS 4Z/2M/B 900J

Prepäťová ochrana PHILIPS 8Z/2M/B 900J

Prepäťová ochrana, 4 zásuvky, 40 dB EMI / RFI, € 100 000 záruka na zariadenia, V3
pokročilá technológia ochrany, 2m sieťová šnúra, hlavný prepínač zap. / vyp, chráni
proti impulzom spôsobeným bleskom.

Prepäťová ochrana, 8 zásuviek, 900 joulov, € 100 000 záruka na zariadenia, V3
pokročilá technológia prepätiu, 2m sieťová šnúra, správa káblov, hlavný prepínač
zap. / Vyp, kontrolka LED, chráni proti impulzom spôsobeným bleskom

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Prepäťová ochrana PHILIPS 4Z/2M/B 900J

Ks

PH515298

15,20 €

Prepäťová ochrana PHILIPS 8Z/2M/B 900J

Ks

PH575847

19,80 €

Prepäťová ochrana PHILIPS 4Z/2M/C 1800J

Prepäťová ochrana PHILIPS 8Z/3M/C 3600J

Prepäťová ochrana, 4 zásuvky, 40 dB EMI / RFI, € 150 000 záruka na zariadenia, V3
pokročilá technológia ochrany, 2m sieťová šnúra, hlavný prepínač zap. / vyp, ochrana koaxiálneho vedenia, chráni proti impulzom spôsobeným bleskom

Prepäťová ochrana, 8 zásuviek, 3600 joulov, 40 dB EMI / RFI, € 300 000 záruka na
zariadenia, V3 pokročilá technológia ochrany, 3m sieťová šnúra, hlavný prepínač
zap. / Vyp, ochrana dátovej linky RJ45; Indikátor napájania
ochrany; blokovač napájania, chránená kom. sieť / telefón /
koaxiálny konektory. Blokovač napájanie, chráni proti impulzom
spôsobeným bleskom. Detská ochrana. Správa káblov.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Prepäťová ochrana PHILIPS 4Z/2M/C 1800J

Ks

PH575755

18,20 €

Prepäťová ochrana PHILIPS 8Z/3M/C 3600J

Ks

PH575335

30,90 €

Prepäťová ochrana APC 5zás.

Prepäťová ochrana APC 6zás.

Prepäťová ochrana pre PC a elektroniku - až pre 5 zariadení. Umožňuje odpojenie ochrany
proti prepätiu bez odpojenia chráneného zariadenia. Poskytuje rýchlu vizuálnu indikáciu stavu
jednotky. Jednoduchá obnova napájania po preťažení: už nie je potrebné vymieňať poistky.
Možno zapojiť rozmerné transformátory bez toho, aby zakryli susedné zásuvky. Dostatočný
počet zásuviek pre hernú konzolu, televíziu a štyri ďalšie elektronické prístroje. Ochrana proti
prúdovým nárazom, napäťovým špičkám či dokonca úderu blesku je zaručená. Uhol zástrčky
umožňuje umiestniť zariadenie a nábytok bližšie k stene ako v prípade
štandardných napájacích šnúr. Taktiež znižuje namáhanie šnúry. Kábel
s možnosťou natočenia v rozsahu 180 stupňov s držiakom poskytuje
flexibilné polohovanie zariadenia SurgeArrest. abraňuje vzniku zmotkov
káblov.

Profesionálna prepäťová ochrana pre počítače a elektroniku - až pre 6 zariadení + telefónnu
linku. Telefónny kábel dĺžky 1,8 m (2), 60 cm koaxiálny kábel. oskytuje rýchlu vizuálnu indikáciu
stavu jednotky. Jednoduchá obnova napájania po preťažení: už nie je potrebné vymieňať poistky.
Model s 8 zásuvkami ponúka dostatočný priestor pre široký transformátor, bez zakrývania
susedných zásuviek, a dve neustále napájané zásuvky. Súčasne môžete zapojiť až 8 napájacích
káblov vrátane troch transformátorov. Pre zariadenia, ktoré musia byť neustále zapnuté, napríklad fax, ponúka model neustále napájané zásuvky, ktoré zabezpečujú jeho ochranu a napájanie
aj pri vypnutí jednotky. Dostatočný počet zásuviek pre hernú konzolu, televíziu a štyri ďalšie elektronické prístroje. Ochrana proti prúdovým nárazom, napäťovým špičkám či dokonca úderu blesku je zaručená. Uhol zástrčky umožňuje umiestniť
zariadenie a nábytok bližšie k stene ako v prípade štandardných napájacích
šnúr. Taktiež znižuje namáhanie šnúry. Zabraňuje vzniku zmotkov káblov.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Prepäťová ochrana APC 5zás.

Ks

PO005333

16,90 €

Prepäťová ochrana APC 6zás.

Ks

PO060333

28,00 €

387 – 388

Prepäťová ochrana EATON Protection Strip 4 FR

Prepäťová ochrana APC SurgeArrest

Rozvodka/predlžovačka - 4 zásuvky s prepäťovou ochranou. - signalizácia činnosti ochrany - spoločný vypínač (vrátane resetu prúdovej ochrany)- pevný prívodný vodič 1 m- možnosť upevnenia na
stenu - 220-250 V- 10 A - 50/60 Hz- 2500 W- požitie v interiéry/suché prostredieIdeálna ochrana
pre elektronické zariadenia v domácnosti a kancelárii:Počítače, periférie a multimédiá ...Domáce spotrebiče a atď.Detská poistkaIdelána ako predlžovačka s rozvodkou spolu s prepaťovou
ochranou.

Spoľahlivá základná ochrana proti predpätiu pre počítače a domácu elektroniku.
Výkon 230 V / 16 A.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Prepäťová ochrana EATON Protection Strip 4 FR

Ks

PO068580

11,90 €

Prepäťová ochrana APC SurgeArrest

Ks

PO223870

14,50 €

Záložný zdroj APC Back UPS RS LCD 550 Master Control

Záložný zdroj APC BE 550 VA

UPS - Záložný zdroj. Výstupný výkon: 550 VA. Výstupná kapacita: 330 Watt. Architektúra UPS:
line-interactive. Max. doba potrebná na prepnutie na batérie: nedostatok dát. Počet zás. s
ochranou proti výpadkom prúdu: 6 x IEC320 C13 (10A). Vstupný konektor: IEC320 C14 (10A), Doba
zálohovania pri 100% zaťažení: nedostatok dát; Doba výdrže pri 50% zaťažení: nedostatok dát;
Studený štart: Áno; Automatická regulácia napätia (AVR): Áno; Sínosová vlna pri prevádzke na
batérie: Nie; Komunikačné porty: USB; Port pre ochranu dátovej linky: RJ45 - 10/100BaseTX linka;
Signalizačné LED diódy: nedostatok dát; Zvukové znamenia: nedostatok dát; Typ počítačovej skrine:
Tower; Štandardné príslušenstvo: Dokumentácia, Programy a ovládače na
CD; Ďalšie funkcie: LCD displej; Priložený soﬅvér: PowerChute Personal
Edition; Šírka: 190 mm; Výška: 310
mm; Hĺbka: 91 mm; Čistá hmotnosť:
6,53 kg; Hrubá hmotnosť: 7,71 kg;
Farba: čierna

Záložný zdroj oﬀ-line technológia určeny pre zálohovanie pracovných staníc.330
Watts / 550 VA,Vstup 230V / Výstup 230V

Popis

MJ

Záložný zdroj APC Back UPS RS LCD 550 Master Control Ks

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

PO266884

158,00 €

Záložný zdroj APC BE 550 VA

Ks

PO276883

105,00 €

Napájanie
Cestovná nabíjačka CELLY s microUSB

Univerzálna cestovná nabíjačka+autonabíjačka CELLY

Cestovná nabíjačka s microUSB

Univerzálna cestovná a autonabíjačka,---,Autonabíjačka USB,Sieťová nabíjačka USB,Rozvinovací
USB kábel s konektorom 2,5 mm,Výmenné konektory pre Apple, Blackberry, HTC, LG, Motorola, Nokia, Palm,,Qtek, Sagem, Samsung, Sony Ericsson, Telit, Vodafone, Nintendo (DS),,Sony (PSP),Textilné
puzdro na príslušenstvo

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Cestovná nabíjačka CELLY s miniUSB konektorom

Ks

PP010168

6,20 €

Ks

PP033921

14,50 €

Ks

PP033656

20,90 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Univerzálna cestovná nabíjačka+autonabíjačka CELLY
USB - micro USB CELLY

Cestovná nabíjačka CELLY s microUSB

Ks

PP009942

6,20 €

Univerzálna cestovná nabíjačka+autonabíjačka CELLY
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Kalkulačky
Kalkulačka Casio DV 220

Kalkulačka Casio MV 210

Stolná kalkulačka s 2 displejmi, 12 miestny hlavný a 12 miestny vedľajší
displej, Duálne napájanie, Desatinný prepínač zaokrúhľovania
(0,1,2,3,4,ADD2), Automatické zaokrúhľovanie/orezanie F,
CUT,UP, 5/4, Funkcia “Poznámka”, „Duálna kalkulácia”, Výpočet
percent, Výpočet zisku (Cost, Sell, Margin), Prevody mien,
Výpočet DPH, Pamäť GT, Označenie 3-číslicovej čiarky,
Tlačidlo zmeny znamienka plus/minus, Opravné
tlačidlo, Tlačidlo dvojitej nuly

tolná kalkulačka s 2 displejmi, 10 miestny hlavný displej, 10 miestny vedľajší
displej, Duálne napájanie, Funkcia “Poznámka”, „Duálna kalkulácia”,
Výpočet percent, Výpočet zisku (Cost, Sell, Margin), Prevody
mien, Výpočet DPH, Pamäť GT, Označenie 3-číslicovej čiarky,
Tlačidlo zmeny znamienka plus/minus, Opravné tlačidlo,
Tlačidlo dvojitej nuly

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kalkulačka Casio DV 220

Ks

CS102701

24,20 €

Kalkulačka Casio MV 210

Ks

CS102703

19,50 €

Kalkulačka Casio MS 8 VER

Kalkulačka Casio MS 88 ECO

tolná kalkulačka s euro prepočtom, 8-miestný displej, výpočet
percent, nezávislá pamäť, duálne napájanie solár/batériové,
rozmery: 31x103x137mm

veľký 8 miestny displej, výpočet DPH, výpočet percent, prepočet
meny, opravné tlačidlo, kovový štítok, duálne napájanie, vyrobené z recyklovaného plastu

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kalkulačka Casio MS 8 VER

Ks

CS101545

10,90 €

Kalkulačka Casio MS 88 ECO

Ks

CS102336

13,20 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kalkulačka Casio MS 10 VC/ BU blue

Ks

CS102329

11,50 €

Kalkulačka Casio MS 10 VC/ GN green

Ks

CS102332

11,50 €

Kalkulačka Casio MS 10 S (TAX+EXCHANGE)

Kalkulačka Casio MS 10 VC

Stolná kalkulačka s veľkým displejom. Veľký 10 - miestny
displej, Výpočet percent a percentuálneho zisku, výpočet DPH,
prepočet meny. Napájanie: Duálne - solár/batériové. Rozmery:
31,7x103x145mm Hmotnosť: 100g

10 miestny veľký displej. Výpočet DPH, výpočet percent, výpočet odmocniny, výpočty s časom, opravné
tlačidlo, napájanie LR 54/solar.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kalkulačka Casio MS 10 VC/ OE orange

Ks

CS102331

11,50 €

Kalkulačka Casio MS 10 S (TAX+EXCHANGE)

Ks

CS102401

12,80 €

Kalkulačka Casio MS 10 VC/ RD red

Ks

CS102333

11,50 €

Kalkulačka Casio JF 120 ECO

Kalkulačka Casio MS 20 S (TAX+EXCHANGE)

12 digit, veľký displej, výpočet DPH, konverzia (4 pamäte), pamäť
Grand Total, zaokrúhľovanie, voľba desatin. miest, tlačidlo (vymazanie, percentá, odmocnina, +/-, 00), napájanie LR44/solar,
27x107x173 mm, 155 g, recyklovateľné plasty

Stolová kalkulačka, 12-miestny displej, výpočty s časom,
percent, DPH, duálne napájanie

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kalkulačka Casio JF 120 ECO

Ks

CS102335

21,50 €

Kalkulačka Casio MS 20 S (TAX+EXCHANGE)

Ks

CS102414

14,90 €

389 – 390

Kalkulačka Casio MS 100 TER

Kalkulačka Casio D 120 S

Stolná kalkulačka s EURO prepočtom, 12-miestný displej,
výpočet percent, DPH, nezávislá pamäť, kovový štítok pre
väčšiu odolnosť, duálne napájanie: solár/batériové,
rozmery: 31x103x137mm

Stolová kalkulačka s veľkým 12-miestnym displejom,
výpočet DPH, ADD mód

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kalkulačka Casio MS 100 TER

Ks

CS101540

18,20 €

Kalkulačka Casio D 120 S

Ks

CS102381

22,00 €

Kalkulačka Casio MS 120 TER

Kalkulačka Casio FX-82 ES PLUS

12-miestny displej, funkcie: percentá, EURO tlačidlo, daňové
funkcie, napájanie: solárny článok so záložnou batériou,
rozmery (vxšxh) 30,7x103x145 mm

Školská kalkulačka, 252 funkcií, Rozloženie na činitele, radon
celé čísla, Natural Textbook Displej, 12 miestny displej, 7 variabilných pamätí, náhodné celé čísla, rozklad prvočísla, možnosť
spätného zobrazenia dát, štatistické a tabuľkové funkcie,
napájanie 1x AAA batéria

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kalkulačka Casio MS 120 TER

Ks

CS101541

20,50 €

Kalkulačka Casio FX-82 ES PLUS

Ks

CS102273

21,00 €

Kalkulačka Casio FX-85 ES PLUS

Kalkulačka Casio HL-4

10+2 miestny natural displej, 252 funkcii, prirodzené zadávanie a
zobrazovanie, výpočet zlomkov, variácie/kombinácie, štatistické
výpočty, napájanie batérie/solar

Vrecková kalkulačka so základnými výpočtami,
8-miestny displej .

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kalkulačka Casio FX-85 ES PLUS

Ks

CS102351

22,00 €

Kalkulačka Casio HL-4

Ks

CS100088

4,20 €

Kalkulačka Casio HL 820 VER

Kalkulačka Casio SL 300 VC

Vrecková kalkulačka s euro prepočtom, veľký
8-miestný displej, výpočet percent, nezávislá
pamäť, plastové puzdro, batériové napájanie
1xLR54, rozmery: 10 x 62,5 x 104 mm

Atraktívna vrecková kalkulačka v trendových
farbách,veľký 8-miestny displej,výpočty s časom
,odmocnina,DPH,percentá,opravné tlačidlo,nezávislá pamäť

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kalkulačka Casio SL 300 VC Blue

Ks

CS102481

10,80 €

Kalkulačka Casio SL 300 VC Green

Ks

CS102482

10,80 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kalkulačka Casio SL 300 VC Pink

Ks

CS102483

10,80 €

Kalkulačka Casio HL 820 VER

Ks

CS101537

6,42 €

Kalkulačka Casio SL 300 VC purple

Ks

CS102484

10,80 €

08. Kancelárska technika

Kalkulačka Casio HR
150 TEC

Kalkulačka Casio HR
200 TEC

12 digit, 2 farebná tlač (2,0 riadku/s),
výpočet (DPH, meny, náklad/cena/zisk),
zaokrúhľovanie (desatinné miesta), tlačidlo
(percentá, 00, +/-), válček IR40T, adaptér
nie je súčasťou balenia, napájanie adaptér
AD4150/4x AA (LR6)

display LCD 12 číslic, konverzia, výpočet
DPH, nezávislá pamäť, označenie 3 číslic
čiarkou, 5/4, desatinný volič 0-3 ,batéria
4xAA. toner Ribon IR40T, šírka papiera 58
mm, rozmery (vxšxh) 68x199x317 mm,
hmotnosť 685g

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kalkulačka Casio HR 150 TEC

Ks

CS101671

48,00 €

Kalkulačka Casio HR 200 TEC

Ks

CS101921

76,00 €

Adaptér AD-4150

Kalkulačka Casio HR-8TEC+tlač

Adaptér ku kalkulačkám s tlačou Casio

Malá kalkulačka s tlačou. Veľké klávesy, 12-miestny LCD
displej. Napájanie adaptérom alebo batériami, ktoré sú
súčasťou balenia. Výpočet %, rýchlosť tlače 1,6 riadka/ s, 3
tlačidlá na prácu s pamäťou, funkcia TAX pre výpočet dane,
funkcia Euro-prevodu, označenie oddeľovania po tisícoch,
funkcia Cost/ Sell/ Margin - náklady/ cena/ marža, napájanie batériami (sú súčasťou) alebo adaptérom AD-4150,
rozmery 96×196×39,5 mm, hmotnosť 340 g.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Adaptér AD-4150

Ks

CS100412

6,90 €

Kalkulačka Casio HR-8TEC+tlač

Ks

CS101672

37,00 €

Farbiaci valček IR 40 čierna

Kalkulačka Sencor SEC 103

Farbiaci valček IR 40 čierna
Náhradný farbiaci valček do kalkulačky s tlačou Casio
HR-8TEC.

Školská programovateľná kalkulačka, dvojriadkový 10-miesny
displej, 279 matematických funkcií, interná pamäť, výpočet
zlomkov, variácie a kombinácie, hyperbolické funkcie, derivácie,
variabilná pamäť, výpočty rovníc, výpočty v šesťdesiatkovej aj
desiatkovej sústave, štatistické, výpočty, napájanie 2x LR44,
rozmery 16x80x170mm

Farbiaci valček IR 40T čier/červ 2x
Náhradný farbiaci valček do kalkulačky s
tlačou Casio HR-150/200 TER a FR-620TER.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Farbiaci valček IR 40 čierna

Ks

CS100847

3,50 €

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Farbiaci valček IR 40T čier/červ 2x

bal.

CS100848

3,50 €

Kalkulačka Sencor SEC 103

Ks

CS101756

14,90 €

Kalkulačka Sencor SEC
SEC 352T/12
veľký 12 miestny displej, výpočet DPH, opravné tlačidlo, tlačidlo dvojitej nuly, celkový súčet GT, výpočet odmocniny, rozmery 142x110mmm
Kalkulačka Sencor SEC 353RP
12 miestny displej, oprava zadania „CHECK and CORRECT“ až 120 krokov späť, tlačidlo dvojitej nuly, celkový súčet GT, výpočet odmocniny, rozmery 150x158mmm
Kalkulačka Sencor SEC 353T
12 miestny displej, výpočet DPH, opravné tlačidlo, tlačidlo dvojitej nuly, celkový
súčet GT, výpočet odmocniny, rozmery 150x158mmm

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kalkulačka Sencor SEC 352T/12

Ks

SC102601

7,90 €

Kalkulačka Sencor SEC 353RP

Ks

SC102592

11,20 €

Kalkulačka Sencor SEC 353T

Ks

SC102593

10,90 €

391 – 392

Kalkulačka Sencor SEC 377/08

Kalkulačka Sencor SEC 377/10

8 digit, naklonený displej, tlačidlo (percentá, odmocnina,
+/-), kovový povrch, 131x100x26 mm, 95 g, napájanie
duálne (LR41/solar)

10 digit, naklonený displej, tlačidlo (percentá, odmocnina,
+/-), kovový povrch, 131x100x26 mm, 95 g, napájanie
duálne (LR41/solar)

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kalkulačka Sencor SEC 377/08

Ks

SC101170

5,50 €

Kalkulačka Sencor SEC 377/10

Ks

SC101171

6,70 €

Kalkulačka Sencor SEC 397/12

Kalkulačka Sencor SEC 367/12

Stolná kalkulačka, 3 riadkový 12-miestny displej,výpočet DPH,
percent, nákupu/predajnej ceny/zisku (C/S/M), výpočty s časom,
opravné tlačidlo, 3 tlačidlová pamäť, duálne napájanie solár/batériové, rozmery 14x104x155 mm

Stolná kalkulačka, 12 miestny displej, opravné tlačítko, výpočet percent a odmocniny, 3 tlačidlová pamäť,
duálne napájanie (solár/batéria), auto. vypnutie,
rozmery: 152 x 120 x 39 mm

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kalkulačka Sencor SEC 397/12

Ks

SC101761

14,90 €

Kalkulačka Sencor SEC 367/12

Ks

CS101172

8,90 €

Kalkulačka Smile CA-015

Kalkulačka Smile CD-801

Vrecková kalkulačka 8 - miestny dvojriadkový displej,plast.povrch, Twin power.
zákl.funkcie, veľký displej,percentá,odmocnina, pamäť, kožené púzdro

Vrecková kalkulačka. 8-miestny veľký displej. farby: modrá, oranžová. duálne
napájanie, solárne + batéria. základné funkcie, odmocnina, %,. tlačítko +/-, pamäť.
rozmery: 112x71x18mm

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kalkulačka Smile CA-015

Ks

SL000015

3,90 €

Kalkulačka Smile CD-801

Ks

SL000801

4,30 €

Kalkulačka Smile CD-276

Kalkulačka Smile CA-009E

Stolová kalkulačka s 8-miestnym extra veľkým displayom. Duálne napájanie solárne+batéria, základné
funkcie, percentá

Vrecková kalkulačka s veľkým 12-miestnym displayom. Duálne
napájanie solárne+batéria, základné funkcie, odmocnina, %,
pamäť, Euro prepočet, krok späť, kožené púzdro, Rozmery
72x120x10 mm.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kalkulačka Smile CD-276

Ks

SL000276

6,20 €

Kalkulačka Smile CA-009E

Ks

SL000009

5,55 €
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Kalkulačka Smile CD-277

Kalkulačka Smile CD-286

Stolová kalkulačka s 12-miestnym displayom a kovovým
povrchom. Duálne napájanie solárne+batéria, základné
funkcie, pamäť, krok späť, 00, +/-, %, GT, zaokrúhľovanie,
Mark up - pre rýchly výpočet cien s prirážkou. Rozmery
140x105x20 mm.

Stolová kalkulačka s 12-miestnym displayom a farebnou klávesnicou. Farby v ponuke - modrá a
oranžová. Duálne napájanie solárne+batéria, základné funkcie, pamäť, odmocnina, krok späť, 00,
+/-, %, GT. Rozmery 145x105x20 mm.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kalkulačka Smile CD-277

Ks

SL000277

9,32 €

Kalkulačka Smile CD-286

Ks

SL000286

6,97 €

Kalkulačka Smile CS-312 TE

Kalkulačka Smile CS-238

Veľká stolová kalkulačka. 12-miestny displej, metalický
panel. duálne napájanie, základné funkcie, %, funkcia krok
späť, prepočet meny, výpočet DPH: TAX+, TAX-, pamäť,
rozmery: 176x125x30mm

Vedecká kalkulačka s pevným obalom. 10+2 miestny 2-riadkový
display, 229 matematických a štatistických funkcií. Rozmery
150x82x20 mm.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kalkulačka Smile CS-312 TE

Ks

SL000312

10,99 €

Kalkulačka Smile CS-238

Ks

SL000238

6,85 €

Kalkulačka Smile CS - 351

Kalkulačka Smile CH-288K

Stolová kalkulačka. 12-miestny veľký displej, duálne
napájanie solárne + batéria, základné funkcie, %, krok
späť, pamäť, rozmery: 125x100x27mm

Stolová kalkulačka s 12-miestnym veľkým displayom.
Možnosť kontroly 100 krokov naspäť a opravy chyby. Duálne
napájanie solárne+batéria, základné funkcie, pamäť, %, odmocnina, krok späť, 00, GT, daň. Rozmery 150x115x20 mm.

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kalkulačka Smile CS - 351

Ks

SL000351

5,60 €

Kalkulačka Smile CH-288K

Ks

SL000288

10,20 €

Kalkulačka Smile CS - 607B

Kalkulačka Smile CD - 560A

Stolová kalkulačka s veľkým14-miestnym nastaviteľným
displejom. duálne napájanie solárne + batéria, základné
funkcie, funkcia krok späť, odmocnina, %, tlačítko +/-, MU,
GT, rozmery: 185x130x29mm

Stolová kalkulačka ( 150x110x30mm ). 12 - miestny
veľký displej, počítačová klávesnica, funkcia krok späť,
zákl.funkcie, klávesy: %, +/-, odmocnina,pamäť, duálne
napájanie

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Kalkulačka Smile CS - 607B

Ks

SL000607

13,20 €

Kalkulačka Smile CD - 560A

Ks

SL000560

10,80 €

393 – 394

Telefóny
Stolný telefón Alcatel Temporis IP 200 black

Stolný telefón Alcatel Temporis IP 600 black

2 SIP účty, LCD displej 2x15 znakov + 1 riadok s ikonami. Napájanie cez Ethernet, Full duplex
Handsfree, RJ9 headset port, Záznam 100 hovorov (prijatých, volaných, zmeškaných). Telefónny
zoznam (300 položiek)s podporou skupín a black listom, Identifikácia volajúceho, Rýchle vytáčanie
(10 čísel). Ovládanie hlasitosti slúchadla,
headsetu, zvonenia, Hlasný odposluch, 8
melódií zvonenia, Indikácia prichádzajúcich, čakajúcich a zmeškaných hovorov

3 SIP účty, Grafický LCD displej 123x64p s nastavovaním kontrastu, Napájanie cez Ethernet, Full
duplex Handsfree, RJ9 headset port, Záznam 100 hovorov (prijatých, volaných, zmeškaných),
Telefónny zoznam (300 položiek)s podporou skupín a black listom, Identifikácia volajúceho, Rýchle
vytáčanie (10 čísel), Ovládanie hlasitosti slúchadla, headsetu, zvonenia, Hlasný odposluch, 8
melódií zvonenia, Indikácia prichádzajúcich, čakajúcich a zmeškaných hovorov,
Intercom, paging, Sieťový konferenčný
hovor, 3 stupňové zabezpečenie prístupu

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Stolný telefón Alcatel Temporis IP 200 black

Ks

AT401912

109,90 €

Stolný telefón Alcatel Temporis IP 600 black

Ks

AT401926

139,90 €

Stolný telefón Alcatel TEMPORIS 60 s LCD

Stolný telefón Alcatel Temporis 22

Stolný telefón s LCD a identifikáciou prichadzajúceho hovoru, speaker phone, 10 dvojtlačítkových
pamätí rychlej voľby, 4 jednotlačítkové pamäte rychlej voľby, Hlasitý odposluch

Stolný telefón, Opakovaná voľba, Nastaviteľná hlasitosť zvonenia, Tónová alebo pulzná voľba,
Tlačítko vypnutia mikrofónu, Funkcia Flash, Možnosť inštalácie na stenu

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Stolný telefón Alcatel TEMPORIS 60 s LCD

Ks

AT405330

21,90 €

Stolný telefón Alcatel Temporis 22

Ks

AT403398

14,20 €

Bezdrôtový telefón Alcatel F 200 DECT white-blue

Bezdrôtový telefón Alcatel F 200 DECT white-green

Alfanumerický displej s podsvietením vo farbe prístroja, Telefónny zoznam pre 50 záznamov, Identifikácia
volajúceho, Záznam posledných 20 hovorov, 5 vyzváňacích
tónov, Opakovaná voľba pre posledných 10 čísel, Tlačidlo
stlmenia, České menu, Bielo modrá kombinácia s modrým
podsvietením

Alfanumerický displej s podsvietením vo farbe prístroja, Telefónny zoznam pre 50 záznamov, Identifikácia
volajúceho, Záznam posledných 20 hovorov, 5 vyzváňacích
tónov, Opakovaná voľba pre posledných 10 čísel, Tlačidlo
stlmenia, České menu, Bielo zelená kombinácia so zeleným
podsvietením

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Bezdrôtový telefón Alcatel F 200 DECT white-blue

Ks

AT403657

28,00 €

Bezdrôtový telefón Alcatel F 200 DECT white-green

Ks

AT403664

28,00 €

REGISTRAČNÉ HODINY DSB TR-6B
Nadčasový design a ľahká obsluha sú predpokladom pre jednoduché pozorovanie pohybu
zamestnancov. Zariadenie je určené do firiem, do 50 zamestnancov. Tomuto počtu zodpovedá aj
register. Sú vybavené tužkovými záložnými batériami a záložnou baterkou pre uloženie pamäte.
Batéria vydrží až 10 hodín nepretržitej prevádzky. Automatické vkladanie a výjazd kariet i aktivácie tlače. LCD panel
a
dotykový ovládač. Dve farby tlače (čierna a červená). Napätie:
220V, 50Hz. Rozmery: 230x144x235 mm.

Ostatné
REGISTER NA KARTY 8,5CM ŠÍRKY
Register na 50 papierových kariet .Montážna sada v cene.

DOCHÁDZKOVÉ KARTY
Papierové dochádzkové karty
na hodiny DSB TR-6B.
Balenie 100 ks

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

Popis

MJ

katalógové číslo

cena

REGISTER NA KARTY 8,5CM ŠÍRKY

Ks

DB900001

55,20 €

REGISTRAČNÉ HODINY DSB TR-6B

Ks

DB900006

172,00 €

DOCHÁDZKOVÉ KARTY 8,5CM 100KS PACK

bal.

DB600001

12,80 €

FARBIACA PÁSKA NA HODINY TR6B

Ks

DB900026

12,40 €

