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Nepřehlédněte také 
naše ostatní značky:

Ucelená řada skartovací strojů do menších i velkých kanceláří 
je dodávána na trh od roku 2011. Už od nejmenšího modelu 
jsou stroje robustně konstruovány pro vysoký výkon i životnost. 
Stroje jsou standardně osazovány nejmodernějšími 
bezpečnostními prvky, jako je bezpečnostní lišta používaná 
při skartování CD, aby plastové úlomky nezranili obsluhu  
a funkce Safe touch – pokud se během skartace dotknete 
rukou horní lišty na vstupu, stroj se okamžitě zastaví. 
Všechny stroje AT mají certifikaci NBÚ.

Série vazačů dokumentů DSB je novou generací strojů 
určených pro použití doma, v kanceláři i kopírovacích 
centrech a menších tiskárnách. Značka byla uvedena na trh 
v roce 2009. Nabízí komplexní řešení vazby dokumentů 
při rozumných pořizovacích nákladech. Stroje DSB umožňují 
jak vazbu do plastových hřbetů, která je nejrozšířenějším 
způsobem ruční tvorby dokumentů, je praktická, jednoduchá 
a levná, tak i vazbu do kovových hřbetů, která ještě lépe splní 
estetické nároky na vzhled Vašich dokumentů.   

Robustní vnitřní konstrukce je zárukou dlouhé životnosti 
a funkčnosti strojů DSB. Jejich moderní vzhled odpovídá 
nejnovějším trendům. Stroje DSB jsou standardně vybaveny 
prvky, které jsou u jiných značek obvyklé až u vyšších řad. 

Skartovací stroje HSM PURE řeší spolehlivě a jednoduše 
skartaci obchodních dokumentů, osobních údajů atd.. 
Kvalitní materiály a osvědčená kvalita „Made in Germany“ 
zaručují bezpečnost a dlouhou životnost skartovacích strojů 
HSM PURE. Většina strojů HSM-PURE je certifikována NBÚ.

Z mnoha předností je možno vyzdvihnout kalené ocelové 
řezací válce s doživotní zárukou, tichý provoz minimalizuje 
vznik hluku na pracovišti, nízkou spotřebu energie 
v pohotovostním režimu, podávání papíru s ochranou 
proti přetížení snižující riziko uvíznutí papíru.

ARTA, jako značka 

produktů z oblasti 

kancelářské a prezentační 

techniky se na českém trhu 

objevuje od roku 2019. 

Vznikla na základě více 

než 25-ti letých zkušeností 

s dovozem a prodejem 

výrobků vhodných nejen 

pro použití v kancelářích, 

ale i ve školách, hotelech 

apod.

V současné době jsou pod 

touto značkou dodávány 

např. kancelářské laminátory, 

nástěnné magnetické tabule, 

flipcharty, vazače dokumentů.

Výrobky, které nesou toto 

označení, prošly a stále 

procházejí kontinuálním 

vývojem, kdy dochází 

ke zlepšování vlastností 

dle zkušeností uživatelů.

Produkty ARTA jsou dodávány  

za konkurenceschopné ceny, 

a zároveň v souladu 

s normami kvality.



Magnetický 
Mobilchart ARTA

Magnetický 
Mobilchart ARTA PLUS

Magnetický 
Mobilchart
s lakovaným 
povrchem 
na pojízdném 
stojanu.

Magnetický 
Mobilchart
s výsuvnými 
rameny 
a lakovaným 
povrchem.

70x100 cm 70x100 cm

Flipchart ARTA 
YSA-2

Magnetický 
popisovatelný 
flipchart 
s lakovaným 
povrchem 
a nastavitelnou 
výškou.

70x100 cm

Obj. číslo: 
Board-81017010

Flipchart ARTA 
YSA PLUS

70x100 cm

Magnetický 
popisovatelný 
flipchart 
s výsuvnými 
rameny 
a nastavitelnou 
výškou.

Obj. číslo: 
Board-81017010A

Obj. číslo: 
Board-85017010

Obj. číslo: 
Board-86015



Magnetická tabule ARTA
Classic s pevným hliníkovým 

rámem

Korková tabule ARTA
Classic v hlíníkovém 

rámu
Bílá magnetická tabule v hliníkovém rámu, 

popisovatelná za sucha stíratelnými 
popisovači, s odkládací lištou a sadou 

pro připevnění na zeď.

Kvalitní korková tabule 
s hliníkovým rámem 

včetně sady na zavěšení.

Velikost  
(cm)

Obj. číslo Povrch Hmotnost  
(kg)

90x60 DI-WH-3 lakovaný 4
120x90 DI-WH-4 lakovaný 7
150x100 DI-WH-13 lakovaný 8
180x90 DI-WH-6 lakovaný 9
200x100 DI-WH-14 lakovaný 10
180x120 DI-WH-16 lakovaný 11

Velikost 
(cm)

Obj. číslo Povrch Hmotnost  
(kg)

90x60 DI-CD-3 korkový 3,9
120x90 DI-CD-4 korkový 5,3
150x100 DI-CD-13 korkový 7,2
180x90 DI-CD-6 korkový 9,1
200x100 DI-CD-14 korkový 10,5
180x120 DI-CD-16 korkový 10,8

Sada popisovačů ARTA 
na bílé tabule - 4 ks

Barvy: 
černá, modrá, zelená, červená

Obj. číslo: DI-104

Revolverová tabule ARTA 
s aretací a ocelovým stojanem

Oboustranné 
lakované 
Revolvery ARTA 
s ocelovým stojanem.
Varianty:
120x90 cm
Obj. číslo: 
Board-86019012NEW

150x100 cm
Obj. číslo: 
Board-86011015NEW

180x120 cm
Obj. číslo: 
Board-86011218NEW

Další rozměry na vyžádání



Korková tabule ARTA
Classic v hlíníkovém 

rámu
A4 Laminátor ARTA HQ 236  
Kancelářský laminátor s rychlým ohřevem  

do formátu A4 a integrovaným  
řezacím pravítkem.

Obj. číslo: ARTA-HQ236

A3 Laminátor ARTA HQ 335 
Jednoduchý kancelářský laminátor  
do formátu A3 vhodný pro malé  
kanceláře na občasnou laminaci  

za tepla i za studena.

Obj. číslo: ARTA-HQ335

A4 Laminátor ARTA HQ 235
Jednoduchý kancelářský laminátor  
do formátu A4 vhodný pro malé  
kanceláře na občasnou laminaci  

za tepla i za studena.

Obj. číslo: ARTA-HQ235

A3 Laminátor ARTA HQ 336  
Kancelářský laminátor s rychlým ohřevem 
do formátu A3 a integrovaným řezacím 

pravítkem a zaoblovačem.

Obj. číslo: ARTA-HQ336



A3 Laminátor ARTA G60 
Stolní laminátor pro formát A3+ s rychloohřevem. 
Automatické rozpoznání tloušťky fólie a pohodlné ovládání.

Obj. číslo: TP-ARTA-G60

A4 Laminátor ARTA G10 HD
Designově zajímavý laminátor s možností volby tloušťky 
laminované fólie a šíří 235 mm (A4)

Obj. číslo: TP-ARTA-G10HD

A3 Laminátor ARTA G15 HD 
Designově zajímavý laminátor s možností volby tloušťky 

laminované fólie a šíří 330 mm (A3)

Obj. číslo: TP-ARTA-G15HD



Ekologické lamino ARTA 
A4 125 mic / A3 125 mic
Recyklovatelné laminovací kapsy  
pro všechny ekologicky  
smýšlející uživatele. 100 ks. 

Obj. číslo A4: FL125-A4-ECO 
Obj. číslo A3: FL125-A3-ECO

Utěrky ARTA na dočištění magnetických 
tabulí po použití čistícího roztoku.

Univerzální suchá utěrka 
ARTA 15x15 cm

Obj. číslo: DI-1515

Laminovací folie ARTA lesklé 
A4 80 mic / A4 100 mic

Laminovací fólie ARTA 
ve formátu A4  

a síle 80 a 100 mic. 25 ks. 
Ideální řešení pro domácnosti 

a malé kanceláře.

Obj. číslo 100 mic: ARTA-FL100A4-25 
Obj. číslo 80 mic: ARTA-FL80A4-25



Kroužkový vazač  
ARTA A20

Elegantní kancelářský stroj pro vázání 
dokumentů do plastových hřbetů

s kapacitou 20 listů.

Obj. číslo: TP-ARTA-A20

Týdenní plánovací tabule  
ARTA

Měsíční plánovací tabule 
ARTA

S kvalitním nátiskem měsíčního rastru,  
lakovaným povrchem a hliníkovým  

rámem.

V hliníkovém rámu 
s lakovaným povrchem.

Obj. číslo: DI-BSICG6090DM Obj. číslo: DI-BSICG6090D

90x60 cm 90x60 cm

Elegantní kancelářský stroj pro vázání 
dokumentů do plastových hřbetů 

s kapacitou 12 listů.

Obj. číslo: TP-ARTA-A12

Kroužkový vazač  
ARTA A12



Magnetická stěrka s ergonomickým 
uchycením, výměnnými filcy a rozšířenou 

stírací plochou 62x150 mm. 
Moderní design vhodný pro použití 
na všech magnetických tabulích.

Obj. číslo: DI-122

Magnetická stěrka ARTA 
s výměnným filcem

Super silné magnety ARTA
Sada 4 kusů silných neodymových magnetů 
pro skleněné tabule v rozměru 10x10 mm.

Obj. číslo: DI-150

Magnety ARTA 
v různých barvách a rozměrech

 
Elegantní kancelářské magnety 

zalité v plastovém pouzdře.

Obj. číslo: DI-M16-barva
                   DI-M25-barva
                   DI-M30-barva
                   DI-M40-barva

Náhradní filcy ARTA 
Textilní podložky pro stěrky SLIM a DUO 

s rozšířenou stírací plochou 
62x150 mm. 10 ks.

Obj. číslo: DI-123
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