Flipcharty


Flipchart YSA2/YSA plus

Eurochart BR/PRO

Flipchart s magnetickým povrchem o rozměru 70x100 cm,
popisovatelným za sucha stíratelnými fixy. Speciální upínací
lišta - univerzální pro všechny typy papírových bloků.
Plocha flipchartu je orámována aluminiovým rámem
a opatřena odkládací lištou. V provedení YSA plus
s výklopnými rameny na zavěšení popsaných listů bloku.

Magnetický flipchart s lakovaným povrchem rozměru
70x100 cm, popisovatelný za sucha stíratelnými
popisovači. Upínací lišta Simplex s variabilním posuvem
úchytů pro libovolnou rozteč bloku. Flipchart je výškově
nastavitelný do výšky 186 cm, má stabilní trojnohý
stojan a odkládací lištu pro popisovače. V provedení
PRO s výklopnými rameny na zavěšení popsaných listů.
Záruka na povrch tabule 10 let.

Cena Kč bez DPH:
1 190,-

Cena Kč bez DPH:
1 415,-

Cena Kč bez DPH:
1 918,-

Cena Kč bez DPH:
2 499,-

Mobilchart Classic

Mobil Chart BR/PRO

Mobilní flipchart s lakovaným magnetickým povrchem
rozměru 70x100 cm, popisovatelný suchými fixy.
Rychloupínací lišta s nastavitelnými trny na různé typy
bloků. Výškově nastavitelný, odkládací lišta pro popisovače,
uzamykatelná pojezdová kolečka.

Mobilní flipchart s magnetickým povrchem 70x100 cm,
popisovatelným suchými fixy. Odkládací lišta
pro popisovače. Uzamykatelná pojezdová kolečka.
Náklon pracovní desky pod úhlem 30°. Nastavitelná
výška od 175 do 195 cm. Flexibilní nastavení uchycení
papírového bloku. V provedení PRO s výklopnými
rameny na zavěšení popsaných listů.
Záruka na povrch tabule 10 let.

Cena Kč bez DPH:
2 641,-

Cena Kč bez DPH:
3 290,-

Cena Kč bez DPH:
3 570,-
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REVOLVER Classic

REVOLVER Premium

White Board Classic

White Board Premium

Magnetická otočná, oboustranně popisovatelná
tabule na mobilním kovovém stojanu.
Bílý lakovaný povrch, vertikální otáčení s možností
fixace v jakékoliv poloze, odkládací lišta na popisovače.
Kolečka na stojanu vybavena brzdami.

Magnetická otočná tabule na mobilním stojanu,
oboustranně popisovatelná. Povrch bílý lakovaný
nebo keramický na suché popisovače. Hliníkový mobilní
stojan. Čtyři uzamykatelná pojezdová kolečka. Plastové
uchycovací trny pro připevnění flipchartového bloku.
Záruka na lakovaný povrch 10 let, na keramický
doživotní záruka. Držák na popisovače součástí balení.

Bílé magnetické tabule s lakovaným povrchem,
hliníkovým rámem s dekorativními plastovými rohy
a hliníkovou odkládací lištou, včetně sady
na připevnění na zeď.

Kvalitní bílé magnetické tabule s lakovaným povrchem,
elegantním hliníkovým rámem s dekorativními
plastovými rohy a hliníkovou odkládací lištou,
včetně sady na připevnění na zeď, popisovače
a 3 magnetů. Záruka na povrch tabule je 10 let.

Cena Kč bez DPH:

Cena Kč bez DPH:
45x60 cm – 547,90x60 cm – 949,120x90 cm – 1 557,150x100 cm – 2 843,180x90 cm – 3 214,200x100 cm – 3 845,180x120 cm – 3 878,-

Cena Kč bez DPH:

Lakovaný povrch
90x120 cm – 3 840,100x150 cm – 4 290,120x180 cm – 4 690,-

Cena Kč bez DPH:
Lakovaný povrch
90x120 cm – 5 610,100x150 cm – 6 390,120x180 cm – 6 990,-

60x45 cm
90x60 cm
120x90 cm
100x150 cm
100x200 cm
90x180 cm
120x180 cm

–
–
–
–
–
–
–

397,579,940,2 071,2 842,2 129,3 034,-

200x120 cm
240x120 cm
300x120 cm
350x120 cm
400x120 cm
450x120 cm
500x120 cm

–
–
–
–
–
–
–

4 590,5 051,5 990,na vyžádání
na vyžádání
na vyžádání
na vyžádání

Keramický povrch
90x120 cm – 7 595,100x150 cm – 9 850,120x180 cm – 11 890,-

Stojan S01

Blok pro flipchart

Ceramic Board

Ceramic Board MATT

Mobilní stojan pro všechny
typy tabulí rozměrů
45x60 cm, 60x90 cm,
90x120 cm.

25-listový blok o rozměru 950x680 mm
se dá díky univerzálnímu vrtání děr zavěsit
na jakýkoliv flipchart.
Dodává se bílý nebo s natištěným rastrem.

Bílé magnetické tabule s keramickým povrchem,
elegantním hliníkovým rámem s dekorativními plastovými
rohy a hliníkovou odkládací lištou, včetně sady pro připevnění
na zeď. Doživotní záruka na povrch tabule.

Magnetická tabule s keramickým matným
povrchem upraveným pro promítání.
Tabule si zachovává své vlastnosti pro popisování
suchými popisovači, bezproblémové mazání
a navíc splňuje normu pro odlesk při promítání
zpětným projektorem. Hliníkový rám galvanizovaný
stříbrem pro zvýšení odolnosti proti oděru.

Cena Kč bez DPH: 3 200,-

Stojan S03
Pojízdné, výškově
nastavitelné stojany
pro všechny typy tabulí.
Typ S03/80 pro rozměry
od 90x60 cm do 90x120 cm
Cena Kč bez DPH: 3 650,typ S03/140 pro rozměry
od 150x100 cm do 180x120 cm

Blok bílý
Cena Kč bez DPH: 99,Blok s rastrem
Cena Kč bez DPH: 125,-

Cena Kč bez DPH:
60x90 cm –
90x120 cm –
90x180 cm –
100x150 cm –
100x200 cm –
120x180 cm –

1 543,2 149,4 128,3 740,5 515,6 139,-

200x120 cm
120x240 cm
300x120 cm
350x120 cm
400x120 cm
500x120 cm

–
–
–
–
–
–

6 990,7 899,8 990,na vyžádání
na vyžádání
na vyžádání

Cena Kč bez DPH:
120x180 cm – 7 900,120x200 cm – 8 490,120x240 cm – 8 990,-

Cena Kč bez DPH: 4 200,-
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Plánovací tabule – týdenní

Plánovací tabule – měsíční

Felt Board

Pinmag

Magnetická plánovací tabule s hliníkovým rámem,
odkládací lištou a sadou pro připevnění,
potisk v českém jazyce, rozměr 60x90 cm.

Magnetická plánovací tabule s hliníkovým rámem,
odkládací lištou a sadou pro připevnění,
potisk v českém jazyce, rozměr 60x90 cm.

Cena Kč bez DPH: 1 950,-

Cena Kč bez DPH: 1 950,-

Kvalitní filcové tabule v elegantním hliníkovém rámu
s dekorativními plastovými rohy včetně
Cena Kč bez DPH:
sady na připevnění na zeď. Barva
modrá, šedá, červená, zelená. Certifikát 90x60 cm – 655,120x90 cm – 998,požární odolnosti splňuje požadavky
100x150 cm – 1 407,pro použití v společných prostorách
120x180 cm – 1 693,a nově kolaudovaných budovách.

Magnetická tabule s možností použití magnetů i špendlíků.
Ideální tabule pro designové kanceláře, ale i dílny a provozy.
Povrch je ve spodní části textilní, nad ním je kovová
síťka. Hliníkový rám s dekoračními Cena Kč bez DPH:
plastovými kryty rohů. Montážní sada 90x60 cm – 1 570,a 3 magnety jsou součástí balení.
120x90 cm – 2 428,-

Plánovací tabule – roční

Plánovací tabule roční TP008

GLASS board

Doplňky na Glass board

Magnetická plánovací tabule s elegantním hliníkovým rámem,
odkládací lištou a sadou pro připevnění, potisk v českém jazyce,
rozměr 120x90 cm. Cena Kč bez DPH: 2 990,-

Magnetická plánovací tabule 90x120 cm, v elegantním
hliníkovém rámu s odkládací lištou. Na pravé straně
místo na poznámky. Příslušenství – montážní sada,
popisovač a 3 magnety. Cena Kč bez DPH: 2 743,-

Skleněné magnetické popisovatelné tabule jsou dokonalým
estetickým doplňkem pro kanceláře, restaurace i domácnosti.
Vrchní skleněná část je přichycena po celém povrchu ke spodní
části z pozinkovaného ocelového plechu, který je vybaven
montážními otvory. Velmi snadná a rychlá instalace.
Barvy: zelená, černá, bílá, červená.

Popisovač pro skleněné tabule, barva černá nebo bílá.
Vhodný do magnetické stěrky s držákem na jeden
popisovač.
Cena Kč bez DPH: 34,-

Cena Kč bez DPH:
40x60 cm – 950,45x45 cm – 810,-

60x80 cm – 1 821,- 100x150 cm – 7 707,90x120 cm – 5 700,- 100x200 cm – 9 986,-

Magnetická stěrka s držákem
na jeden popisovač na skleněné
tabule.
Cena Kč bez DPH: 145,-

Magnetická stěrka
na skleněné tabule.
Cena Kč bez DPH: 276,-

Magnetická odkládací polička
pro skleněné tabule.
Cena Kč bez DPH: 207,-

Triptych TRS
Rozkládací magnetická tabule, lakovaná nebo keramická, v elegantním hliníkovém rámu. Popisovatelná za sucha stíratelnými
fixy. Barva povrchu bílá. Součástí dodávky je odkládací lišta, montážní sada a dva plastové úchyty na zavěšení papírového bloku.
Vyrobeno v EU. Záruka na lakovaný povrch tabule 10 let, na keramický doživotní záruka.
Cena Kč bez DPH:
Lakovaný povrch
120x90/240 cm –
150x100/300 cm –
180x120/360 cm –

5 400,6 900,8 300,-

Keramický povrch
120x90/240 cm – 7 940,150x100/300 cm – 11 995,180x120/360 cm – 15 758,-
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Extra silné stříbrné magnety
10x10 mm, sada 6 ks.
Cena Kč bez DPH: 444,Sada 4 ks fluorescentních popisovačů
pro skleněné tabule.
Cena Kč bez DPH: 255,-
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Cork Board Eco

Cork Board

Magnetická houba ECO

Magnetická houba BLS

Kvalitní korkové tabule s dřevěným rámem,
včetně háčků na zavěšení.

Kvalitní korkové tabule v elegantním hliníkovém rámu
s dekorativními plastovými rohy, vč. sady na připevnění
90x180 cm – 1 407,na zeď. Cena Kč bez DPH:
45x60 cm – 405,100x150 cm – 1 330,60x90 cm – 430,120x180 cm – 1 700,90x120 cm – 715,100x200 cm – 1 729,-

Unikátní houba pro stírání
popsaných tabulí a flipchartů,
bez nutnosti měnit čistící
vrstvu. Houba se omývá vodou.

Magnetická filcová stěrka na tabule a flipcharty.

Cena Kč bez DPH:
30x40 cm – 56,40x60 cm – 90,-

60x80 cm – 155,60x90 cm – 159,90x120 cm – 499,-

Cena Kč bez DPH: 49,-

Cena Kč bez DPH: 170,-

Náhradní filc
12 náhradních filcových plátků pro magnetickou stěrku.

Čistící roztok
Roztok na bílé tabule
a flipcharty s mechanickým
rozprašovačem k dokonalému
očištění stop po suchých
popisovačích. Neobsahuje
alkohol ani dráždivá
rozpouštědla.

Cena Kč bez DPH: 180,-

Cena Kč bez DPH:
obsah 200 ml. – 111,obsah 500 ml. – 230,-

Eco board

Sada popisovačů

Magnetická houba SLIM

Magnety

Bílá magnetická tabule s dřevěným rámem,
včetně háčků na zavěšení.

Čtyři za sucha stíratelné popisovače. Barvy: černá,
červená, modrá, zelená.

Cena Kč bez DPH: 40x60 cm – 164,60x90 cm – 321,-

Cena Kč bez DPH: 85,-

Magnetická stěrka s ergonomickým uchycením,
výměnnými filcy, rozšířenou stírací
plochou 62x150 mm.

Kvalitní silné kulaté magnety pro magnetické tabule,
flipcharty nebo jiné magnetické povrchy.
Dodáváme v průměrech 13, 24, 32 a 38 mm
v jednotlivých barvách.

Cena Kč bez DPH:
172,-

Basic TRIO set
Praktická sada tří „suchých“ popisovačů na bílé tabule
uložených ve stěrce na bílé povrchy s originální
upevňovací pojistkou.

Magnetická houba DUO
Magnetická stěrka s praktickým
uchycením suchého
popisovače na tabule,
výměnnými filcy, rozšířenou
stírací plochou 62x150 mm.

Magnetické pásky pro
plánování
Magnetický pásek
60x0,9 cm v barvách
žlutá, červená,
modrá a zelená.
V balení 4 ks.

Cena Kč bez DPH: 109,-

Cena Kč bez DPH:
180,-

Magnetický držák Classic

STARTER KIT

Školní magnetické pomůcky

Laserové ukazovátko

Magnetický vertikální
držák na čtyři popisovače.
Rozměr 150x62x42 mm.

Pracovní sada na magnetické, za sucha stíratelné
tabule. Obsahuje 4 popisovače, magnetický držák
na popisovače, čistící roztok, magnetická stěrka
a náhradní filcy, 10 magnetů.

Sada magnetického příslušenství ke školním tabulím.
Set obsahuje trojúhelník s úhlem 60°, trojúhelník s úhlem 45°,
pravítko 100 cm, úhloměr, kružítko se silikonovou přísavkou.
Vše vyrobeno ze silného odolného PVC, obsahuje magnetické
plochy pro snadné uchycení na tabuli.

Pro zvýšení vaší profesionality při prezentaci.
Dodávané v pouzdru proti poškození. Dosah 600 m.
Barva paprsku zelená. Napájení: 2x AAA 1,5V

Cena Kč bez DPH:
771,-

Cena Kč bez DPH:
1 990,-

Cena Kč bez DPH:
119,-

Magnetický držák
fixů ERGO
Designově zajímavý magnetický
držák na čtyři popisovače tabulí.
Vyroben z bílého ABS plastu.
Rozměr: 150x62x38 mm.

AS103 Magnetické pásky

105,-

Cena Kč bez DPH: 270,-

Teleskopické ukazovátko
Ukazovátko s integrovaným kuličkovým perem
a perovým klipem lze vysunout do délky 60 cm.

Cena Kč bez DPH: 127,Cena Kč bez DPH: 120,6

7

Prezentační systémy 

Prezentační systémy



Projekční plátno Manual

Projekční plátno Electric

Kliprám

Kliprám BG

Základní model promítacího plátna pro menší a střední
prostory. Rovný povrch, bílá matná plocha, tmavý okraj
o šířce 2,5 cm pro zvýšení kontrastu snímků, zamykací
systém pro nastavení plátna, jednoduchá montáž.

Profesionální promítací plátno s elektrickým
vysouváním, velmi tichým chodem, jednoduchou
montáží. Bílý matný povrch s tmavým okrajem
o šířce 2,5 cm pro zvýšení kontrastu snímků.
Automatické zastavení pří vyjíždění a zajíždění.
Velmi snadné ovládání obrazovky pomocí dálkového
ovládání, které funguje v rozsahu až 20 m.

Interiérové informační tabulky s originálním hliníkovým
kliprámem, umožňujícím rychlou výměnu prezentačních
materiálů. Antireflexní fólie chrání dokument před poškozením.
Rám je z eloxovaného hliníku 25 mm, s oblými rohy. Součástí
dodávky je i montážní sada.

Interiérové informační tabulky s originálním hliníkovým
kliprámem, umožňujícím rychlou výměnu prezentačních
materiálů. Antireflexní fólie chrání dokument před
poškozením. Rám je z eloxovaného hliníku 25 mm,
s ostrými rohy. Součástí dodávky je i montážní sada.

Cena Kč bez DPH:
108x147 cm – 1 547,122x165 cm – 1 805,145x195 cm – 2 063,175x236 cm – 3 094,-

Cena Kč bez DPH:

Cena Kč bez DPH:
108x147 cm – 4 074,122x165 cm – 4 383,145x195 cm – 4 590,175x236 cm – 5 569,-

210x297 mm
297x420 mm
420x594 mm
594x841 mm
841x1189 mm
500x700 mm
700x1000 mm

Cena Kč bez DPH:
210x297 mm
297x420 mm
420x594 mm
594x841 mm
841x1189 mm
500x700 mm
700x1000 mm

– 141,– 281,– 374,– 546,– 1 390,– 720,– 999,-

– 130,– 266,– 368,– 537,– 1 886,– 799,– 1 115,-

Projekční plátno TRIPOD

Moderační tabule

Dveřní a info tabulky

Áčko – reklamní stojan

Vysoce kvalitní promítací plátno s jednoduše skladným
trojnohým stojanem. Speciální zámky a lehká konstrukce
pro snadný transport. Perfektní rovná bílá matná plocha
povrchu s tmavým okrajem
o šířce 2,5 cm pro zvýšení
kontrastu snímků.
Je vybaven ergonomickou
rukojetí na zadní straně
obrazovky pro snadné
přenášení a nastavení
výšky plátna.

Moderační – informační tabule vhodná do kanceláří,
úřadů i dílen. Oboustrannou tabuli v hliníkovém rámu
rozměru 150x120 cm lze díky jednoduchému systému
složit na půl a tím lépe skladovat nebo převážet.
Povrch tabule může být magnetický lakovaný na popis
suchými popisovači,
korkový nebo filcový
na přichycení špendlíky.
Kovové nohy jsou opatřeny
pojezdovými kolečky
s brzdičkou.

Určené pro vnitřní použití ve veřejných prostorách jako škola,
kanceláře, nemocnice…
Snadno a jednoduše můžete odejmout přední kryt a vyměnit
cedulku nebo plakát. Součástí montážní sada na zeď.

Ideální stojan pro všechny velikosti plakátů.
Kliprám s kulatými rohy je z eloxovaného hliníku,
průhledná krycí antireflexní fólie zamezuje
poškození plakátu. Rozměry vkládaného
letáku A2, A1, A0, B2 , B1.

Cena Kč bez DPH:
108x147 cm – 2 063,122x165 cm – 2 321,145x195 cm – 2 579,-

Cena Kč bez DPH:
50x148 mm
105x148 mm
105x297 mm
148x210 mm
210x297 mm
148x148 mm
148x750 mm
400x500 mm

Cena Kč bez DPH:
lakovaná 8 921,korková 4 899,filcová
7 528,-

–
–
–
–
–
–
–
–

Cena Kč bez DPH:
179,219,289,319,499,259,659,999,-

420x594 mm
594x841 mm
841x1189 mm
500x700 mm
700x1000 mm

–
–
–
–
–

Tabulové paravány

ROLL-UP

Plakátová lišta

Informační oboustranné tabule pro rozdělení prostoru s možností kombinace panelů s různými povrchy a s různými rozměry
v počtu 3, 2 nebo 1 celkový panel. Šířka tabulí vždy 120 cm, výška stojanů může být 160 nebo 190 cm. Oboustranné tabule
v kvalitním hliníkovém rámu mohou mít povrch magnetický lakovaný na popis suchými popisovači, korkový nebo filcový
na přichycení špendlíky. Jednotlivé tabule jsou ke kovovým lakovaným stojanům přichyceny speciálními úchyty.
Mobilitu celého paravánu můžete zajistit
pojezdovými kolečky s brzdičkou.
Paravány jsou oblíbeným informačním
systémem v kancelářích, úřadech
i kongresových centrech.
Ceny na dotaz.

Rollupy jsou lehce ovladatelné
roletové systémy atraktivního designu
a velkou variabilitou použití
v interiéru. Roll up je snadno přenosný
a pro své kompaktní rozměry
nenáročný na skladování. Praktická
nylonová taška usnadňující přepravu
je součástí této sady.

Zaklapávací hliníkové lišty pro zavěšení plakátu
a jejich uchycení na zeď nebo do prostoru.
Sada obsahuje horní a spodní hliníkovou lištu,
plastové boky a montážní sadu.

ORB850 šíře 850 mm
Cena Kč bez DPH:
643,-

1 549,1 900,2 500,2 187,3 098,-

Cena Kč bez DPH:
420 mm – 264,594 mm – 357,841 mm – 393,1 000 mm – 460,-

ORB1000 šíře 1000 mm
Cena Kč bez DPH:
786,-
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Info stojan Classic
Informační stojánek z eloxovaného
hliníku, vhodný do prostoru v interiéru.
Elegantní kliprámové tabulky
s kulatými rohy, jednoduchá
výměna vkládané cedulky či plakátu.
Dodává se ve formátu A4 na výšku
a výškou nohy 80 cm nebo A3 na šířku
s výškou nohy 120 cm.
TZ80/A4V
TZ120/A3H

Stojan Classic A4/V 1 850,Stojan Classic A3/H 1 990,-

Skartovací stroje


Vitrína ECO vnitřní
vertikální
Cenově výhodná vitrína
s magnetickým
popisovatelným
povrchem. Eloxovaný
hliníkový rám
s plastovými rohy šedé
barvy, plexisklové dveře,
zamykatelné imbusovým
klíčem. V ceně montážní
sada a 2 klíče. Záruka
10 let na lakovanou
plochu tabule.

BS-07

AT-10C

Skartovací stroj pro malé kanceláře, vhodný pro skartaci
max. 7 listů podélným řezem 7 mm. Stroj je standardně
vybaven automatickým systémem start/stop, zpětným
chodem, tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí.
Příležitostně lze skartovat sešívací sponky.
Samostatný vstup na CD a kreditní karty.
Odpadní nádoba o objemu 13 l.

Nový model skartovacího stroje pro malé kanceláře
s příčným řezem 5x18 mm. Vhodný pro skartaci
dokumentů o šířce 223 mm. Stroj je standardně
vybaven automatickým systémem start/stop,
zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru proti
přehřátí. Příležitostně lze skartovat sešívací sponky.
Samostatný vstup na CD a kreditní karty. Odpadní
nádoba o objemu 21 l.
Doporučujeme
pravidelné mazání
řezné jednotky.

Rozměr
60x90 cm – 2 356,90x120 cm – 3 285,-

Vitrína vnitřní – vertikální

Vitrína vnitřní – horizontální

Elegantní vitrína s vertikálním otevíráním pro interiérové
použití. Solidní hliníkový rám. Polykarbonátové uzamykatelné
dveře. Zadní strana z pozinkovaného plechu. Magnetický,
filcový nebo korkový povrch. Montážní sada.

Elegantní vitrína s horizontálním otevíráním pro interiérové použití.
Solidní hliníkový rám. Polykarbonátové dveře uzamykatelné klíčem.
Zadní strana z pozinkovaného plechu. Magnetický, modrý filcový
nebo korkový povrch. Montážní sada.
korek
90x60 – 3 080,- lakovaný 150x100 – 6 082,korek
120x90 – 4 469,- filc, modrý 90x60 – 3 080,korek
150x100 – 5 668,- filc, modrý 120x90 – 4 469,lakovaný
90x60 – 3 304,- filc, modrý 150x100 – 5 668,lakovaný 120x90 – 4 727,-

korek
korek
korek
lakovaný
lakovaný
lakovaný
filc, modrý
filc, modrý
filc, modrý

90x60
120x90
120x180
90x60
120x90
120x180
90x60
120x90
120x180

– 2 532,– 3 999,– 6 396,– 2 789,– 4 469,– 7 191,– 2 532,– 3 999,– 6 396,-

korek

korek

filc

magnet

Vitrína venkovní – horizontální
Elegantní vitrína s horizontálním otevíráním pro venkovní
použití. Kvalitní hliníkový rám je vodotěsný. Uzamykatelné dveře
s výplní z tvrzeného skla ESG. Možné vnitřní i venkovní použití.
Magnetický, modrý filcový nebo korkový povrch.
Zadní strana z pozinkovaného plechu. Montážní sada.
korek
53x70 – 3 494,lak
75x101 – 5 560,korek
75x70 – 4 513,filc
53x70 – 3 531,korek
75x101 – 5 002,filc
75x70 – 4 561,lak
53x70 – 3 678,filc
75x101 – 5 339,lak
75x70 – 4 750,-

korek

filc

10

filc

magnet
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AT-12S/AT-12C

AT-15S/AT-15C

Skartovací stroje atraktivního designu pro malé
kanceláře. Vhodný pro skartaci dokumentů
o šířce 230 mm. Stroje jsou standardně vybaveny
automatickým systémem start/stop, zpětným chodem,
tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací
přeplněného koše.
Příležitostně lze
skartovat sešívací
sponky a kreditní
karty. Tichý chod
stroje pod 70 dB.
Odpadní nádoba
s průhledným
okénkem o objemu
21 litrů.

Skartovací stroj atraktivního designu pro malé
kanceláře. Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce
230 mm. Stroj je standardně vybaven automatickým
systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou
pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací
přeplněného koše.
Příležitostně lze
skartovat sešívací
sponky a kreditní
karty. Oddělený vstup
pro skartování CD
a kreditních karet.
Tichý chod
stroje-59 dB.
Odpadní nádoba
s průhledným
okénkem
o objemu 22 l.
Stroj je opatřen
pojezdovými kolečky.

Interiérová vitrína
s posuvnými dveřmi
Informační vitrína s posuvnými dveřmi v pevném hliníkovém rámu. Dveře,
vyrobené z tvrzeného skla ESG, jsou uzamykatelné na klíček. Provedení
výplně korek, filc nebo lakovaný magnetický povrch. Záda vitríny jsou
z pozinkovaného plechu. Dodáváme s montážní sadou na připevnění.
korek 97x70 – 5 227,- lak
141x101 – 7 890,korek 141x70 – 6 421,- filc
97x70 – 5 261,korek 141x101 – 7 377,- filc
141x70 – 6 483,lak
97x70 – 5 495,- filc
141x101 – 7 433,lak
141x70 – 6 935,-

korek

magnet

'
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filc

magnet
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název stroje
vstupní šířka (mm)
rozměr řezu (mm)
stupeň utajení GDPR
kapacita (listů 70 g/m2)
CD, kreditní karty
start/stop
motor (W/V)
kapacita koše (litrů)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH
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BS-07

AT-10C

AT-12S

AT-12C

AT-15S

AT-15C

220
7
P1
7
ano
automat.
160
13
2,5
300 x185 x320

223
5x18
P4
10
ano
automat.
280
21
4,3
351x220x433

230
4
P2
10
ne/ano
automat.
150/230
21
6,3
435x380x275

230
3,8x50
P3
8
ne/ne
automat.
150/230
21
6,5
435x380x275

230
4
P2
14
ano
automat.
210/230
22
12,5
555x365x265

230
4x50
P3
12
ano
automat.
210/230
22
13
555x365x265

712,-

1 490,-

1 686,-

1 821,-

4 139,-

4 220,11

Skartovací stroje 
AT-20S/AT-20C

AT-22C/AT-22MC

AT-60S/AT-60C

AT-631

Kvalitní skartovací stroje, s příznivým poměrem
cena/výkon, jsou vybaveny bezpečnostní funkcí Safe
Touch, která zastaví stroj při dotyku vstupní štěrbiny
rukou. Stroj je standardně vybaven automatickým
systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou
pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací
přeplněného koše, LCD displejem.
Příležitostně lze skartovat
sešívací a kancelářské
sponky. Samostatný
vstup na kreditní
karty nebo CD.
Tichý chod
stroje-58 dB.
Lehce vyprázdnitelná
odpadní nádoba
o objemu 35 l.

Kvalitní skartovací stroj atraktivního bílo-černého
designu, s příznivým poměrem cena/výkon.
Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 230 mm.
LCD kontrolky zapnutých funkcí a indikaci chybových
hlášení. Stroj je standardně vybaven automatickým
systémem start/stop, zpětným chodem,
tepelnou pojistkou motoru
proti přehřátí, signalizací
přeplněného koše.
Příležitostně lze
skartovat sešívací
a kancelářské sponky.
Samostatný vstup
na kreditní karty nebo CD,
separace odpadu.
Tichý chod stroje pod 55 dB.
Lehce vyprázdnitelná
odpadní nádoba
o objemu 30 l.

Kvalitní skartovací stroje zajímavého designu, vybavený
bezpečnostní funkcí Safe Touch-zastaví stroj při dotyku
vstupní štěrbiny rukou. Snadné ovládání dotykovým
panelem. Stroj je vybaven automatickým systémem
start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou
motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného
koše a kolečky pro
snadnou manipulaci.
Příležitostně lze
skartovat sešívací
a kancelářské sponky.
Samostatný vstup
na kreditní karty
nebo CD. Tichý chod
stroje pod 59 dB. Koš
o objemu 35 l.

Kvalitní skartovací stroje zajímavého designu, vhodný
pro skartaci dokumentů do šíře 310 mm. Vybavený
bezpečnostní funkcí Safe Touch-zastaví stroj při dotyku
vstupní štěrbiny rukou. Snadné ovládání dotykovým
panelem. Stroj je vybaven automatickým systémem
start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou
motoru proti přehřátí, signalizací
přeplněného koše a kolečky
pro snadnou manipulaci.
Příležitostně lze
skartovat sešívací
a kancelářské sponky.
Samostatný vstup
na kreditní karty
nebo CD. Tichý chod
stroje pod 59 dB.
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AT-36C

AT-18SMC

AT-66C/AT-66MC

AT-68SMC

Kvalitní skartovací stroj s vysokým stupněm utajení, vhodný
pro kanceláře a úřady. Skartovač je vybaven bezpečnostní
funkcí Safe Touch, která zastaví stroj při dotyku vstupní
štěrbiny rukou. Stroj je standardně vybaven automatickým
systémem start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou
motoru proti přehřátí, signalizací přeplněného koše,
LCD displejem. Příležitostně lze skartovat sešívací sponky.
Samostatný vstup na kreditní karty nebo CD.
Tichý chod stroje pod 55 dB.
Lehce vyprázdnitelná
odpadní nádoba
o objemu 35 l.
Stupeň utajení
4 – tajné.

Skartovací stroj atraktivního designu pro střední
kanceláře. Vhodný pro skartaci dokumentů
o šířce 230 mm. Stroj je standardně vybaven
automatickým systémem start/stop,
zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru
proti přehřátí, signalizací přeplněného koše.
Příležitostně lze skartovat sešívací sponky.
Velmi tichý chod stroje.
Separovaný vstup pro CD
a kreditní karty.

Kvalitní skartovací stroj atraktivního bílo-černého
designu, vhodný pro skartaci dokumentů o šířce
240 mm. Skartovač je vybaven bezpečnostní
lištou, zabraňující odletu úlomků CD.
LCD kontrolky zapnutých funkcí
a indikaci chybových hlášení.
Stroj je standardně
vybaven automatickým
systémem start/stop,
zpětným chodem,
tepelnou pojistkou motoru
proti přehřátí, signalizací
přeplněného koše.
Příležitostně lze skartovat
sešívací a kancelářské
sponky. Samostatný vstup
na kreditní karty nebo CD,
separace odpadu.
Tichý chod stroje pod 55 dB.
Lehce vyprázdnitelná
odpadní nádoba
o objemu 38 l.

Skartovací stroj atraktivního designu pro střední
kanceláře. Vhodný pro skartaci dokumentů
o šířce 230 mm s vysokým stupněm utajení.
Stroj je standardně vybaven automatickým
systémem start/stop, zpětným chodem,
tepelnou pojistkou motoru
proti přehřátí, signalizací
přeplněného koše.
Příležitostně lze
skartovat sešívací
sponky. Velmi tichý
chod stroje.
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název stroje
vstupní šířka (mm)
rozměr řezu (mm)
stupeň utajení GDPR
kap. (listů 70 g/m2)
CD, kreditní karty
start/stop
motor (W/V)
kapacita koše (litrů)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH
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AT-20S

AT-20C

AT-22C

AT-22MC

AT-36C

AT-18SMC

230
4
P2
24
ano
automat.
300
35
18,5
645x390x305

230
4x40
P4
17
ano
automat.
300
35
19
645x390x305

230
4x20
P4
16
ano
automat.
190/230
30
18
600x372x322

230
2x10
P5
10
ano
automat.
190/230
30
18
600x372x322

230
2x10
P5
15
ano
automat.
270
35
18,8
645x390x305

230
1x6
P6
6
ano
ano
500
22
15
555x365x265

5 557,-

5 700,-

5 414,-

6 185,-

6 769,-

8 557,-
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název stroje
vstupní šířka (mm)
rozměr řezu (mm)
stupeň utajení GDPR
kapacita (listů 70 g/m2)
CD, kreditní karty
start/stop
motor (W/V)
kapacita koše (litrů)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH
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AT-60S

AT-60C

AT-631c

AT-66C

AT-66MC

AT-68SMC

230
4
P2
28
ano
automat.
430
35
23
730x440x290

230
3,8x40
P4
25
ano
automat.
430
35
23,5
730x440x290

310
4x40
P4
17
ano
ano
430
35
29
705x440x290

240
4x25
P4
22
ano
automat.
530/230
38
24
350x404x667

240
2x10
P5
15
ano
automat.
530/230
38
25
350x404x667

230
1x6
P6
6
ne
ano
500
53
35
750 x 420 x 350

8 214,-

8 530,-

10 715,-

7 700,-

8 557,-

17 128,13

Skartovací stroje 
AT-70C

AT-90MC/AT-95C

HSM Pure 120

HSM Pure 220

Robustní skartovací stroj praktického designu v odolném
plechovém provedení, s příznivým poměrem cena/výkon.
Vhodný pro skartaci dokumentů o šířce 270 mm.
LCD display ke kontrole zapnutých funkcí.
Stroj je standardně vybaven automatickým systémem
start/stop, zpětným chodem, tepelnou pojistkou motoru
proti přehřátí, signalizací přeplněného koše.
Lze skartovat sešívací,
kancelářské sponky,
kreditní karty nebo
CD či dokonce
diskety. Velmi tichý
chod stroje pod 58 dB.
Lehce vyprázdnitelná
odpadní nádoba
o objemu 53 l.

Robustní skartovací stroj praktického designu
v kompletním plechovém provedení, s příznivým
poměrem cena/výkon. Vhodný pro skartaci dokumentů
o šířce 310 mm příčným řezem. LCD display ke kontrole
zapnutých funkcí. Stroj je standardně vybaven
automatickým
systémem start/stop,
zpětným chodem,
tepelnou pojistkou
motoru proti
přehřátí, signalizací
přeplněného koše.
Příležitostně lze
skartovat sešívací,
kancelářské sponky,
kreditní karty nebo
CD. Velmi tichý chod
stroje pod 58 dB. Lehce
vyprázdnitelná odpadní
nádoba
o objemu 100/120 l.

Nejmenší skartovací stroj z řady HSM Pure. Konstrukce
je dvoudílná, se snímatelnou hlavou. Ovládání
je automatické, s minimální spotřebu elektrické energie
ve STAND-BY režimu. Vstupní otvor s bezpečnostní klapkou.
Při zahlcení nožů se automaticky zapíná zpětný chod,
který lze spustit i ručně. Skartovač vyniká tichým chodem,
odolné nože ze zakalené oceli umožňují skartování
dokumentů s kovovými kancelářskými sponkami
a plastových karet.
HSM Pure 120 se vyrábí
v proužkovém řezu 3,9 mm
a v příčném
řezu 4x25 mm.

Skartovací stroj ke stolu, vyniká jak svými technickými
parametry, tak i vzhledem. Stroj má dvoudílnou
konstrukci se snímatelnou hlavou. Ovládání
je automatické s nulovou spotřebu elektrické energie
ve STAND-BY režimu. Vstupní otvor je chráněn
bezpečnostní klapkou. Při zahlcení nožů se
automaticky zapíná zpětný chod, který lze spustit
i ručně. Předností je snížená hlučnost v průběhu
skartování. Odolné nože z kvalitní
oceli umožňují skartování
dokumentů s kovovými
kancelářskými sponkami
a plastových karet.
HSM Pure 220 se vyrábí
v proužkovém
řezu 3,9 mm
a v příčném
řezu 4x25 mm.
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AT-99C HD

AT-120C

HSM Pure 320

HSM Pure 420

Výkonný skartovací stroj pro intenzivní zátěž. Řezné ústrojí
pohání silný motor určený pro nepřetržité zatížení. Vhodný
pro skartaci dokumentů o šířce 310 mm řezem 4x40 mm.
LCD display ke kontrole zapnutých funkcí. Stroj je standardně
vybaven automatickým systémem
start/stop, zpětným chodem,
tepelnou pojistkou motoru
proti přehřátí, signalizací
přeplněného koše.
Příležitostně lze skartovat
sešívací, kancelářské
sponky, kreditní karty
nebo CD či dokonce
diskety. Velmi tichý
chod stroje pod 58 dB.
Lehce vyprázdnitelná
odpadní nádoba
o objemu 130 l.

Výkonný skartovací stroj pro intenzivní zátěž v kompletním
plechovém provedení. Řezné ústrojí pohání silný motor
určený pro nepřetržité zatížení. Vhodný pro skartaci
dokumentů o šířce 420 mm řezem 4x30 mm. LCD display
ke kontrole zapnutých funkcí. Stroj je standardně vybaven
automatickým systémem start/stop, zpětným chodem,
tepelnou pojistkou motoru proti přehřátí, signalizací
přeplněného koše.
Příležitostně lze
skartovat
sešívací,
kancelářské
sponky, kreditní
karty nebo CD
či dokonce
diskety. Velmi
tichý chod stroje
pod 58 dB. Lehce
vyprázdnitelná
odpadní nádoba
o objemu 140 l.

Výkonný skartovací stroj ke stolu. Je vybaven vstupní
fotobuňkou, multifunkční tlačítko s malým panelem indikuje
stand-by režim, plný zásobník, zahlcení nožů a otevřený
zásobník. V případě zahlcení je automaticky spuštěn zpětný
chod, který lze spustit i ručně. Motor je chráněn tepelnou
ochranou, pevná skříň s integrovaným výsuvným zásobníkem,
který usnadňuje manipulaci
s odpadem. Řezné nože jsou
vyrobeny z kvalitní tvrzené
oceli, umožňují skartování
dokumentů s kovovými
kancelářskými
sponkami a plastových
karet. Stroj se vyrábí
v proužkových řezech
3,9 mm, 5,8 mm
a v příčném
řezu 3,9x30 mm.

Skartovací stroj určený do každé moderní kanceláře.
Je tichý, spolehlivý, plně automatický, s důrazem
na úsporu elektrické energie, vybaven indikací plného
zásobníku, zahlcení nožů, otevřeného zásobníku
a STAND-BY režimu. V případě zahlcení spouští řídící
deska zpětný chod, který lze spustit i ručně. Zásobník
na skartovaný papír je prostorný s průzorem
na jednoduchou kontrolu
naplnění. Pro snadnější
manipulaci
je skartovač
vybaven
pojezdovými
kolečky.
Stroj se dodává
v proužkových
řezech 3,9 mm,
5,8 mm
a příčných
řezech 4,5x30
a 1,9x15 mm.
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název stroje
vstupní šířka (mm)
rozměr řezu (mm)
stupeň utajení GDPR
kapacita (listů 70 g/m2)
CD/kreditní karty
start/stop
motor (W/V)
kapacita koše (litrů)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH
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AT-70C

AT-90MC

AT-95C

AT-99C HD

AT-120C

270
4x40
P4
25
ano
automat.
590/230
53
44
795x490x335

310
2x10
P5
20
ano
ano
230
100
67
960x540x385

310
3x25
P4
25
ano
ano
610
120
77
1090x540x385

310
4x40
P4
40
ano
ano
1200/230
130
79
580x470x895

420
4x30
P4
28
ano
ano
610/230
140
80
497x495x855

17 000,-

27 000,-

26 857,-

42 845,-

65 571,-

název stroje
vstupní šířka (mm)
rozměr řezu (mm)
stupeň utajení GDPR
kapacita (listů 70 g/m2)
CD/kreditní karty
start/stop
motor (W/V)
kapacita koše (litrů)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH

HSM Pure 120

HSM Pure 220

HSM Pure 320

HSM Pure 420

225
3,9/4x25
P2/P4
12-14/6-7
ne/ne
ano
225
20
4
366x258x455

225
3,9/4x25
P2/P4
12-14/7-8
ne/ne
ano
320
20
5
366x258x455

230
5,8/3,9/3,9x30
P2/P2/P4
16-18/13-15/8-9
ano/ne/ne
ano
360
25
11
365x255x556

240
5,8/ 3,9/4,5x30/1,9x15
P2/P2/P4/P5
25-27/19-21/14-16/11-13
ano/ano/ ano/ne
ano
500
35
21
397x293x621

3 415,-/3 973,-

4 023,-/5 103,-

6 295,-/6 295,-/7 507,-

9 693,-/9 693,-/11 583,-/12 480,15

Skartovací stroje

Skartovací stroje

HSM Securio AF-150

HSM Securio AF-300

HSM Pure 630

HSM Pure 740

Skartovací stroj s automatickým podavačem dokumentů,
s kapacitou zásobníku až na 150 listů. Předností stroje
je tichý chod, spolehlivý výkon, úspora energie v pohotovostním
režimu a jednoduchá obsluha. Indikace plného zásobníku,
zahlcení nožů, otevřeného zásobníku
a Stand-by režimu, oddělené tlačítko
pro spuštění zpětného chodu,
automatické přepnutí do energeticky
úsporného režimu v případě
nečinnosti stroje déle
než 2 minuty. Vyjímatelná
nádoba na odpad,
pro snadnější manipulaci
je skartovač vybaven
pojezdovými kolečky.
Stroj se dodává v příčných
řezech 4,5x30, 1,9x15
a 0,78x11mm.

Skartovací stroj s automatickým podavačem dokumentů,
s kapacitou zásobníku až na 300 listů. Předností stroje
je tichý chod, spolehlivý výkon, úspora energie
v pohotovostním režimu a jednoduchá obsluha.
Indikace plného zásobníku, zahlcení
nožů, otevřeného zásobníku a Stand-by
režimu, oddělené tlačítko pro spuštění
zpětného chodu, automatické
přepnutí do energeticky úsporného
režimu v případě nečinnosti
stroje déle než 2 minuty. Stoh
papíru vložený do zásobníku
je možné zajistit proti
neoprávněnému přístupu
pomocí funkce lock-and-go.
Vyjímatelná nádoba
na odpad, pro snadnější
manipulaci je skartovač
vybaven pojezdovými
kolečky. Stroj se dodává
v příčných řezech 4,5x30,
1,9x15 a 0,78x11mm.

Výkonný skartovací stroj pro větší kanceláře, se vstupem
pro papír formátu A3. Multifunkční tlačítko zjednodušuje
obsluhu kontrolkami plného zásobníku, zahlcení nožů,
otevřeného zásobníku a STAND-BY režimu. Po uplynutí
2 minut od posledního skartování se stroj přepíná
do energeticky úsporného režimu. V případě zahlcení spouští
zpětný chod, který lze spustit i ručně. Masivní nože umožňují
skartování papírů i s kancelářskými
sponkami, plastových karet
a CD/DVD. Odpadní
prostor je řešen závěsem
s plastovým pytlem
o zvětšeném
objemu 130 l.
Po úpravě možná
separace odpadu.
Stroj se dodává v řezu
3,9 mm a příčných řezech
4,5x30 a 1,9x15 mm.

Výkonný skartovací stroj pro větší kanceláře s možností
zpracování papírů formátu A3. Multifunkční tlačítko
zjednodušuje obsluhu kontrolkami plného zásobníku,
zahlcení nožů, otevřeného zásobníku a STAND-BY
režimu. V případě zahlcení spouští zpětný chod,
který lze spustit i ručně. Masivní nože umožňují
skartování papírů i s kancelářskými sponkami,
plastových karet a CD/DVD.
Odpadní prostor
je řešen závěsem
s plastovým
pytlem
o zvětšeném
objemu 145 l.
Po úpravě možná
separace odpadu.
Stroj se dodává
v řezech 5,8 mm,
3,9 mm a příčném
řezu 4,5x30 mm.
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HSM Securio AF-500

HSM Pure 530

HSM Pure 730

HSM Pure 830

Výkonný skartovací stroj s automatickým podavačem dokumentů,
s kapacitou zásobníku až na 500 listů. Předností stroje je tichý
chod, spolehlivý výkon, úspora energie v pohotovostním režimu
a jednoduchá obsluha . Indikace plného zásobníku, zahlcení
nožů, otevřeného zásobníku a Stand-by
režimu, oddělené tlačítko pro spuštění
zpětného chodu, automatické přepnutí
do energeticky úsporného režimu
v případě nečinnosti stroje déle než
2 minuty. Stoh papíru vložený
do zásobníku je možné zajistit
proti neoprávněnému
přístupu pomocí funkce
lock-and-go. Vyjímatelná
nádoba na odpad,
pro snadnější manipulaci
je skartovač vybaven
pojezdovými kolečky.
Stroj se dodává v příčných
řezech 4,5x30, 1,9x15
a 0,78x11mm.

Skartovací stroje se vstupem na formát papíru A3.
Jsou tiché, spolehlivé, plně automatické, s důrazem
na úsporu elektrické energie. Po uplynutí 2 minut
od posledního skartování se stroj přepíná
do energeticky úsporného režimu. V případě zahlcení
spouští zpětný chod, který lze spustit i ručně.
Objemný zásobník na skartovaný papír je vybaven
závěsem na plastové pytle.
Po úpravě možná
separace odpadu.
Stroj se dodává
v proužkových
řezech 3,9 mm,
5,8 mm
a příčných
řezech 4,5x30
a 1,9x15 mm.

Výkonný skartovací stroj pro větší kanceláře s možností
zpracování papírů formátu A3. Má zvýšený výkon,
nože šířky 330 mm a zvětšený zásobník s objemem 170 l.
V případě zahlcení spouští zpětný chod, který lze spustit
i ručně. Masivní nože umožňují skartování papírů
i s kancelářskými sponkami, plastových karet a CD/DVD.
Odpadní prostor je řešen
závěsem s plastovým pytlem.
Pro potřebu separace
odpadu se pod skartovací
hlavou nasunuje
speciální tkaninový vak.
Stroj se dodává
v řezech 5,8 mm,
3,9 mm a příčném
řezu 4,5x30 mm.

Nejvýkonnější skartovač určen pro práci ve velkých
kancelářích nebo pro celá poschodí. Pohon skartovacího
stroje je jištěn proti přetížení. Multifunkční tlačítko
zjednodušuje obsluhu kontrolkami plného zásobníku,
zahlcení nožů, otevřeného zásobníku a STAND-BY
režimu. V případě zahlcení spouští zpětný chod,
který lze spustit i ručně. Masivní nože umožňují
skartování papírů
i s kancelářskými
sponkami,
plastových karet
a CD/DVD.
Odpadní prostor
se závěsem
s plastovým
pytlem. Po úpravě
možná separace
odpadu.
Stroj se dodává
v řezech 3,9 mm
a 4,5x30 mm.

název stroje
vstupní šířka (mm)
rozměr řezu (mm)
stupeň utajení GDPR
kapacita (listů 70 g/m2)
CD
start/stop
motor (W/V)
kapacita koše (litrů)
váha (kg)
rozměry (mm)
Cena Kč bez DPH
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HSM Securio AF-150

HSM Securio AF-300

HSM Securio AF-500

HSM Pure 530

240
4,5x30/ 1,9x15/0,78 x 11
P4/P5/P6
8-10/6-7/5
ano/ne/ne
ano
500
34
19
395x381x740

240
4,5x30/ 1,9x15/0,78 x 11
P4/P5/P6
12-14/8-10/6
ano/ne/ne
ano
500
34
20
395x435x837

240
4,5x30/1,9x15/0,78x11
P4/P5/P6
8-10/ 6-7/ 5
ano/ne/ne
ano
500
82
27
497x491x1002

300
5,8/ 3,9/4,5x30/1,9x15
P2/P2/P4/P5
28-30/21-23/16-18/11-13
ano/ano/ano/ne
ano
500
80
30
497x362x716

12 002,-/13 505,-

13 756,-/15 009,-

20 020,-/22 024,-

14 614,-/14 614,-/16 482,-/18 138,-

název stroje
vstupní šířka (mm)
rozměr řezu (mm)
stupeň utajení GDPR
kapacita (listů 70 g/m2)
CD
start/stop
motor (W/V)
kapacita koše (litrů)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH

!#

>?>cd_`
c[QbdQSU

G

>?>cd_`
c[QbdQSU

HSM Pure 630

HSM Pure 740

HSM Pure 730

HSM Pure 830

310
3,9/4,5x30/1,9x15
P2/P4/P5
29-31/25-27/17-19
ano/ano/ne
ano
590
130
41
538x487x889

400
5,8/3,9/4,5x30
P2/P2/P4
39-41/29-31/25-27
ano/ano/ano
ano
590
145
56
620x487x889

330
5,8/3,9/4,5x30
P2/P2/P4
44-46/35-37/29-31
ano/ano/ano
ano
1100
170
76
580x550x1005

330
3,9/4,5x30
P2/P4
47-49/39-41
ano/ano
ano
1300
150
78
579x548x954

19 413,-/22 113,-/25 083,-

25 083,-/25 083,-/29 673,-

39 123,-/39123,-/45 063,-

45 873,-/52 623,17

Řezačky 

kotoučové řezačky

Řezačky



KW trio 3804

AR-731 Redi-cut

DSB TM-20 5v1

KW trio 13939 (A4)/13139 (A3)

Ruční řezačka na ergonomickém madle s výměnným
rotačním nožem v ceně nástroje. Jednoduchou výměnou
řezného kotouče dosáhnete vlnkového nebo perforačního
řezu (nejsou součástí řezačky).
Vhodné použití na řezací podložce KW-trio. Ochráníte tím
pracovní stůl, dosáhnete kvalitnějšího a přesnějšího řezu.
Sada náhradních rotačních nožů obsahuje vlnkový,
perforační a rovný nůž.

Jednoduché řezací pravítko pro domácnosti
a školy. Plastový podklad s průhledným
přítlačným pravítkem, opatřeným řeznou
hlavou umožňuje uříznout až 5 listů papíru
v délce 310 mm.

Kotoučová řezačka 5 v 1 vhodná na kancelářské
i domácí použití. Pouze otáčením kolečka průhledné řezací
hlavy se mění typ řezu na rovný (max. 5 listů), vlnkový
(max. 3 listy), dírkovaný (perforace - max. 3 listy), nebo lze
i rýhovat. Ve stabilní konstrukci stolu řezačky je vestavěn
jednoduchý zaoblovač rohů. Plocha řezačky je potištěna
měřidly a formáty papírů.

Kvalitní kolečková řezačka 5 v 1 s výměnnými
řeznými noži pro kreativní řezání nejen v domácnosti,
ale v reklamní sféře. Umožňuje klasický rovný řez,
perforaci, vlnku či bigování. Pracovní stůl je vybaven
natištěnými měřítky. Řezačka je vybavena
integrovaným zaoblovačem rohů s nastavitlenými
poloměry zaoblení 3,2; 6,9 a 9,6 mm. Náhradní
hlavy jsou součástí dodávky
a jsou v praktické schránce.

Cena Kč bez DPH:
KW trio 3804:
Sada rotačních nožů:
Řezací podložka A4:
Řezací podložka A3:
Řezací podložka A2:
Řezací podložka A1:

130,120,95,130,260,520,-
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AR-322

AR-330, AR-462

KW trio 3018, 3919, 3020

KW trio 3021, 3022, 3026, 3027

Kotoučová řezačka s vyztuženou plastovou základnou
a řeznou hlavou umístěnou na profilované kovové tyči.
Pracovní stůl je vybaven natištěnými měřítky.
Řezačka umožňuje řezání 8 listů papíru
v max. délce 320 mm.

Kotoučová řezačka s broušeným kolečkem
na profilované vodící tyči s délkou řezu 330 resp. 460 mm.
Pracovní stůl je vybaven natištěnými měřítky a úhly
a přítlačnou lištou z průhledného plastu.
Řezačka díky své konstrukci uřízne bez problému
10 listů papíru (80 g/m2).

Kotoučové řezačky, určené pro profesionální využití.
Umožňují rychle a přesně řezat výkresy, fotografie a jiné
materiály. Broušený řezací kotouč je uložený v ergonomicky
řešené hlavě pohybující se po kovové tyči. Na přítlak
je určené přítlačné plastové pravítko.

Řada profesionálních řezaček s kovovým stolem dovoluje
rychle a přesně řezat výkresy archy a dokumenty.
Ocelové broušené kolečko v ergonomické řezací hlavě
si poradí i s větším počtem listů.
Modely KW TRIO 3021 až 3027 se dodávájí s praktickým
stojanem opatřeným odpadním košem na odřezky.
Stojan je v ceně řezačky.

]Qh
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název stroje
délka řezu (mm)
výška řezu (listů 70 g/m2)
rozměr stolu (mm)
max. formát
přítlak
hmotnost (kg)
cena Kč bez DPH
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kotoučové řezačky

AR-731

AR-322

AR-330

AR-462

310
5
320x30
A4
automat.
0,2

320
8
320x160
A4
automat.
1

330
10
170x440
A4
automat.
1,5

460
10
170x580
A3
automat.
2

270,-

299,-

590,-

750,-

název stroje
délka řezu (mm)
výška řezu (listů 70 g/m2)
rozměr stolu (mm)
max. formát
přítlak
hmotnost (kg)
cena Kč bez DPH

!\Ycdá
DSB TM-20

KW trio 13939/13139 KW trio 3018/ 3919

KW trio 3020

KW trio 3021/22

KW trio 3026/27

320
5
460x200
A4
automat.
1

320/454
10
256x320/454
A4/A3
automat.
1,3 /1,7

360/480
15
315x546
A4/A3
automat.
3,4/4

670
12
315x856
A2
automat.
5

960/1300
10/7
315x1146/1486
A1 / A0
automat.
7,4/9,5

1500/2000
7/5
315x1686/2186
A0 / A0
automat.
11/13

990,-

1 090,-/1 649,-

1 590,-/2 090,-

2 590,-

5 270,-/5 890,-

8 490,-/13 990,-
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Řezačky

Řezačky

pákové řezačky

KW trio 13300/13400

AR-530

KW trio 13500, 13502

KW trio 13042

Hobby pákové řezačky A4 s ručním přítlakem, plastovým stolem
s vyznačenými měřítky a formáty. Délka řezu je 306/343 mm
a maximální kapacita 7/10 listů. Vhodná pro malé kanceláře
a domácnosti.

Páková řezačka s plastovým bezpečnostním krytem
a kovovým stolem, která díky inovované konstrukci
dokonale uřízne nebroušeným nožem
o řeznou hranu až 8 listů papíru.
Stůl je vybaven natištěnými měřítky,
fotoformáty a úhelníkem.

Výkonná páková řezačka s kovovým stolem a plastovým
ochranným krytem. Na stole je lišta s měřítkem, zadním
dorazem a jsou na něm vyznačeny běžné DIN formáty.
Maximální kapacita 20 listů (70g/m2). Vhodná pro kanceláře
i na úpravu fotek z dovolené.

Výkonná páková řezačka s kovovým stolem a plastovým
ochranným krytem. Na stole je lišta s měřítkem, zadním
dorazem a jsou na něm vyznačeny běžné DIN formáty.
Automatický přítlak pro přesné řezání. Délka řezu
je 460 mm a maximální kapacita 40 listů (70g/m2).
Vhodné pro copycentra i provozy.
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KW trio 13036/13037 Laser

KW trio 3921, 3914

IDEAL 1046

IDEAL 1038, 1058

Páková kancelářská řezačka s naznačením řezu
laserem. Délka řezu 315/455mm. Max. tloušťka
řezu 8 listů 80g papíru. Kovová pracovní deska
potištěná formáty papíru. Plastový bezpečnostní
kryt nože. Laser třídy 2 napájen
2x AAA tužkovými bateriemi
(nejsou součástí stroje).

Hobby pákové řezačky s plastovým ochranným krytem
a pracovním stolem s vyznačenými měřítky a DIN
formáty, se zadním dorazem papíru.

Precizní páková řezačka robustní celokovové konstrukce.
Pevný transparentní kryt nože z nerozbitného materiálu,
boční doraz, formáty vyznačené na pracovní desce
a vysoce kvalitní nůž Solingen,
který je možné dobrousit.

Precizní pákové řezačky kompletně vybavené předním
zadním i bočním dorazem. Zařízení pro tenký řez
umožňuje přesný řez i v rozmezí od 1–10 mm.
Pomocí ručního ovladače lze nastavit požadovanou
míru velmi přesně. Řezačky jsou vybaveny
automatickou ochranou nože, který se zvedá
a klesá s pohybem nože.

]Qh

(

\Ycdá

]Qh

]Qh

]Qh

]Qh

#\Ycdá

!\Ycdá

!\Ycdá

název stroje
délka řezu (mm)
výška řezu (listů 70 g/m2)
rozměr stolu (mm)
max. formát
přítlak
hmotnost (kg)
cena bez DPH
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pákové řezačky

KW 13300/13400

AR-530

KW trio 13036/13037 Laser

KW trio 3921/3914

306/343
7/10
176x408/337x473
A4
ruční
1,5/1,7

325
8
420x180
A4
ruční
1,6

315/455
8
315x175/460x175
A4/A3
ruční
1,2/1,7

335/440
10
305x350/360x480
A4/A3
ruční
1,7/2,4

489,-/990,-

790,-

1 290,-/1 490,-

999,-/1 337,-

název stroje
délka řezu (mm)
výška řezu (listů 70 g/m2)
rozměr stolu (mm)
max. formát
přítlak
hmotnost (kg)
cena Kč bez DPH

%\Ycdá
KW trio 13500

KW trio 13502

KW trio 13042

IDEAL 1046

IDEAL 1038

IDEAL 1058

343
20
337x473
A4
ruční
2,1

449
20
323x576
A3
ruční
2,7

460
40
382x546
A3
automat.
4,9

460
30
356x510
A3
ruční
7,5

385
50
356x403
A4
ruční
9

580
40
356x604
A3
ruční
14

1 513,-

1 871,-

4 271,-

6 500,-

7 187,-

9 900,-
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Řezačky

stohové řezačky

IDEAL 3005

IDEAL 4300

IDEAL 4350, 4850

IDEAL 4855, 5255, 6655

Přenosná kompaktní stohová řezačka s délkou řezu 300 mm
a maximální výškou uříznutého stohu 5,5 mm.
Vhodná do větší kanceláře i grafická studia na práci
s menšími formáty. Oboustranně nastavitelný zadní
doraz umožňuje nastavení řezu v délce od 50 až 300 mm,
boční lišta s pravítkem pro nastavení řezu s milimetrovou
přesností. LED optický ukazatel s automatickým nastavením.
Skládací stůl pro jednoduché uskladnění nebo transport.

Manuální stolní stohová řezačka, cenově výhodný
model s délkou řezu 430 mm. Systém SCS poskytuje
veškeré bezpečnostní prvky. Pohodlná výměna
nože z přední strany, nastavení hloubky nože z boku
stroje, řeznou lištou lze otáčet z vnější části přístroje.
Rychloupínací lis zajišťuje optimální tlak na vložený
stoh papíru. Boční doraz, uzamykatelný doraz
a měřící stupnice (mm/palce). Brousitelný ostrý nůž
vyrobený z německé vysoce kvalitní oceli.
Robustní celokovová konstrukce. Model je koncipován
jako stolový, je ale k dispozici i stojan jako doplněk
(za příplatek).

Ekonomicky dostupná řada elektrických řezaček
německého výrobce. Vřetenové ovládání zadního dorazu
s ruční klikou. Digitální měření hodnoty zadního dorazu
na předním stole, bezpečnostní dvouruční ovládání řezu.
Automatický přítlak. Optická dělící linka s jasným
a trvanlivým LED. Nůž z vysoce kvalitní oceli,
jednoduchá výměna nože
a snadná výměna řezné
lišty. Pevná celokovová
konstrukce. Navržený jako
na stolní model, stojan
nebo skříň s přihrádkou
jsou k dispozici jako
volitelné příslušenství
(za příplatek).

Řada profesionálních elektrických stohových řezaček
tradičního německého výrobce. Programovatelný
zadní doraz pomocí dotykového dipleje, bezpečnostní
dvouruční ovládání, výklopný elektronicky řízený
ochranný kryt na předním stole, 99 programů
s 99 kroky v každém programu, elektro-mechanický
pohon nože a lisu, nůž z vysoce kvalitní oceli,
jednoduchá výměna nože a snadná výměna řezné lišty.
Pevná celokovová
konstrukce
s podstavcem v ceně
stroje. Volitelná
sada bočních
stolků
je k dispozici
za příplatek.

]Qh

]Qh
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KW trio 3941/3971
Výkonná stohová řezačka s délkou řezu 430/475 mm,
s vřetenovým zadním dorazem a upínáním stohu. Sklápěcí
transparentní bezpečností kryt na přední straně stolu,
seřizování nože na venkovní straně řezačky. Model 3941
má pákový přítlačný lis, model 3971 vřetenový lis.
Stojan
je v ceně
stroje řezačky.

]Qh

název stroje
délka řezu mm
výška řezu 70g/m2
hloubka střihu
zbytkový střih
rozměry (mm)
hmotnost (kg)
cena Kč bez DPH
podstavec
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IDEAL 4305/ IDEAL 4705

IDEAL 4860, 5260, 6660

IDEAL 5560, 5560 LT, 7260

Ruční stohové řezačky německého výrobce s délkou
řezu 430 mm resp. 475 mm. Kvalitní dílenské provedení.
Stroje jsou vybaveny v rámci bezpečnostního systému
SCS (Safety Cutting System) ochrannými kryty a aretací
nože v horní poloze.
Nůž a dorazovou
lištu lze
jednoduše vyměnit
bez demontáže
krytu.
Na kalibrovaném
kolečku u kličky
dorazu lze
doměřit přesný
rozměr. Stroje
jsou
konstruovány
jako stolní,
za příplatek
lze dodat
s podstavcem.

Řada profesionálních elektrických stohových řezaček
tradičního německého výrobce. Programovatelný
elektrický zadní doraz pomocí dotykového dipleje,
elektronicky řízená bezpečnostní závora na přední části,
automatický přítlak, 99 programů s 99 kroky v každém
programu, elektro-mechanický pohon nože a lisu.
Nůž z vysoce kvalitní oceli, jednoduchá výměna nože
a snadná výměna řezné lišty.
Pevná celokovová konstrukce
s podstavcem v ceně stroje.
Volitelná sada bočních
stolků je k dispozici
za příplatek.

Profesionální elektrická řezačka s hydraulickým
pohonem nože a lisu, automatický přítlak,
programovatelný elektrický zadní doraz pomocí
dotykového dipleje, elektronicky řízená bezpečnostní
závora, 99 programů s 99 kroky v každém programu,
bezpečnostní dvouruční ovládání, Pevná celokovová
konstrukce s podstavcem v ceně stroje. Volitelná sada
bočních stolků je k dispozici za příplatek.
Modely 5560 LT a 7260 LT
se vzduchovým
stolem (vzduchové
trysky v přední
i zadní části).

]Qh
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Řezačky

stohové řezačky

]Qh

'\Ycdá

]Qh
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IDEAL 3005

KW trio 4300

KW trio 3941

KW trio 3971

IDEAL 4305

IDEAL 4705

300
55
390
45
175x500x115
5,2

430
200
340
36
470x720x575
31

430
550
405
35
1070x740x680
54

475
800
485
25
770x800x1150
107

430
400
435
34
1090x880x830
44/54

475
700
455
30
1290x1000x890
85/93

7 224,-

15 990,na vyžádání

23 990,v ceně stroje

39 990,v ceně stroje

24 990,2 800,-

46 900,4 990,-

název stroje
délka řezu (mm)
výška řezu (listů 70 g/m2)
hloubka střihu
zbytkový střih
rozměry (mm)
hmotnost (kg)
cena Kč bez DPH
podstavec

)%
\Ycdá
IDEAL 4350/4850

IDEAL 4855/5255/6655

IDEAL 4860/5260/6660

IDEAL 5560/LT, 7260

430/475
500/800
435/458
35/30
1296x762x1053
88/225

475/520/650
800
450/520/610
35/35/25
1296x762x1053/ 1293x860x1120 /1293x992x1220
228/252/305

475/520/650
800
450/520/610
35/35/25
1296x762x1988/ 1293x860x1126/ 1293x992x1220
232/232/312

550/720
950/800
570/720
32/20
1370x1070x1400/ 1335x1305x1540
369/588

na vyžádání
na vyžádání

na vyžádání
v ceně stroje

na vyžádání
v ceně stroje

na vyžádání
v ceně stroje
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Úprava dokumentů

Perforovací stroj CP-35M2

Rýhovací stroj C-35M2

IDEAL 8306

TF Mega Maxi

Ruční perforovací stroj s velmi snadnou obsluhou
a pracovní šířkou 350 mm, vhodný na zpracování
pozvánek, jídelních lístků, letáků a dalších typů
reklamních tiskovin. Perforování umožní snadné
a přesné odtrhnutí papíru (i digitálně potištěného)
i dokumentů v laminovaných fóliích (max. 350 g/m2).
Postranní dorazy pro rychlou změnu polohy papíru.
Celokovová konstrukce.
Rozměry: 600x395x125 mm
Váha: 10 kg

Ruční rýhovací stroj s velmi snadnou obsluhou
a pracovní šířkou 350 mm, vhodný na zpracování
pozvánek, jídelních lístků, letáků a dalších typů
reklamních tiskovin. Rýhování umožní snadné
a přesné ohnutí papíru max. 360 g/m2 (i digitálně
potištěného). Šíře rýhy je 1,3 mm. Postranní
dorazy pro rychlou změnu polohy papíru.
Celokovová konstrukce.
Rozměry: 600x395x125 mm
Váha: 8 kg

Rychlá a přesná skládačka papíru pro skládání
dokumentů v kancelářích. Budete překvapeni množstvím
variací a snadnou manipulací, jakož i s úsporou času!
Nastavení se provádí intuitivně, v krátkém čase, bez
technických znalostí. Formáty od A6 až A3 s možností
nastavení atypických formátů a různé typy skladů.
Použitelné gramáže papíru 50–130g/m2, maximální
rychlost až 6 000 listů za hodinu.

Cena Kč bez DPH: 4 150,-

Cena Kč bez DPH: 3 800,-

Výkonná stolní skládačka s pásovým vykladačem. Vhodná
pro formáty A4 (nejmenší velikost 100x105 mm). Ideální
pro skládání oběžníků, faktur a dodacích listů. Použitelné
gramáže papíru od 60–120 g/m2. Vysoká rychlost skládaní
až 7000 skladů za hodinu. Podávací stůl
s nastavením dorazů a kapacitou až 150 listů.
Jednoduchá obsluha i nastavení typů
skladů, digitální displej
s indikací
chybových
hlášení.

TF Mega-S/TF Mega-M

Stago PR 4 / PR 3

Přesná a rychlá skládačka do formátu A4 (Mega-S)
nebo A3 (Mega-M), která zvládá všechny obvyklé sklady
stejně jako křížový v přesvědčivé kvalitě. Nastavení
skladů je možné zvládnout intuitivně díky zobrazeným
symbolům skladů na ovladači. Díky nastavitelnému
tlaku na podávacích válcích lze zpracovávat i silné
papíry. Typy skladů: V, C, Z, W (Mega-S),
V, C, Z, W, U, O, N, K (Mega-M).
Max. rychlost až 7 200 listů
(za hodinu).

Elektrický stohovací stroj na papír
s ideálně nastavitelnými
tlumícími prvky pro velikosti
papíru do DIN A4 (PR 4)
nebo do DIN A3 (PR 3).
Tloušťku stohování lze plynule
nastavit. Variabilní výsuvná
zarážka pro fixaci rozdílných
velikostí stohu papíru (PR 4),
výkyvný zásobník na papír (PR 3).
Možnost volby mezi stolním
nebo stojanovým (doplatek)
provedením.
Max. kapacita:
600 listů (PR4)/700 listů (PR3).

Řezačka vizitek MC-10

Řezačka vizitek DIGICARD A4

Jednoduché zařízení pro rychlé a přesné rozřezání
10 vizitek rozměru 90x50 mm z formátu A4,
ve dvou fázích. Elektrická řezačka, která řeže vizitky
se spadem pro zpracování plně potištěných vizitek.
Ruční podávání papíru, snadná obsluha, samobrousící
nože s velkou životností. Jednorázové zařízení
bez možnosti výměny řezné hlavy nebo nastavení
jiného rozměru vizitky.
Doporučená gramáž papíru 80–300 g/m².

Malý, kompaktní a snadno ovladatelný stroj
k přesnému řezání vizitek z formátu A4,
vhodný do copycenter a reklamních agentur.
Prostřednictvím tlačítka lze zvolit 5 formátů
vizitek 50x90/45x90/55x90/90x95/90x127mm,
zbytek zařídí elektronika. Kapacita řezačky
je až 50 vizitek za minutu. Každá vizitka
je ořezávána ze všech čtyř stran. Tím je zaručen
přesný formát každé jednotlivé vizitky.
Hotové vizitky jsou strojem odkládány
ve sloupcích do zásobníků. Doporučená
gramáž papíru 150–350 g/m2.

Cena Kč bez DPH: 8 990,-

Ceny na vyžádání

Cena Kč bez DPH: 43 411,-

název stroje
rychlost list/min.
počet skladů
formát
hmot. papíru (g/m2)
kapac. zásobníku
hmotnost stroje (kg)
cena Kč bez DPH
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IDEAL 8306

TF Mega Maxi

TF Mega-S

TF Mega-M

110
4
A4
120
150
15

100
7
A3
130
300
16

120
4
A4
150
200
20

120
8
A3
150
500
32

13 300,-

39 990,-

21 300,-

48 790,-
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Laminátory

Laminátory

profesionální

DSB HQ-235, DSB HQ-335

DSB HQ-236, DSB HQ-336

DSB ML-350

Vision G-60

Jednoduchý kancelářský laminátor do formátu A4
a tloušťky laminace 100mic (HQ-235) nebo formátu A3
a tloušťky laminace 125 mic. (HQ-335). Vhodný pro malé
kanceláře na občasnou laminaci za tepla i za studena.
Světelná signalizace připravenosti stroje k činnosti.
Rychlost laminace 250 mm/min.

Jednoduchý laminátor do formátu A4 (HQ-236)
nebo A3 (HQ-336) vhodný pro laminování dokumentů
v menší kanceláři nebo pro domácí použití.
Jednoduchá obsluha a skladnost výhodou.
Nahřátí stroje do pracovní teploty za 1,5 minuty
ušetří čas. Možná laminace i za studena. Rychlost
laminace 400 mm/min. Ve spodní části laminátoru
integrována jednoduchá řezačka na občasné
oříznutí papíru i zalaminovaného dokumentu.

Kvalitní laminátor A3 pro pravidelné používání v kanceláři
a menších provozech. Čtyři vyhřívané válce jsou zárukou
perfektní laminace do 250 mic. Nastavitelná teplota
se světelnou kontrolou. Kompaktní kovová konstrukce,
minimalistický design. Oblíbený pro jednoduchou obsluhu,
spolehlivost a poměr cena/kvalita.

Výkonný kancelářský stroj s automatickou detekcí
síly laminovací kapsy. 6 válců, z toho 4 nahřívané,
zajišťují vynikající kvalitu laminace až do tloušťky
250 mic. Rychlé nahřátí na provozní teplotu
za méně než 1 minutu, vysoká rychlost laminace
100 cm/min. Integrovaný USB konektor
pro možnost dobíjení Vašeho mobilního zařízení.
Po 30 minutách nečinnosti automatické
vypnutí stroje.
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DSB 236 Super, DSB 336 Super

DSB SoGood 230S/330S

DSB SKY-335R6/ DSB SKY-480R6

DSB SKY-330R10

Rychlý kancelářský laminátor do formátu A4 (236 Super)
nebo A3 (336 Super), pro laminování dokumentů i barevných
tisků. Velkou předností je rychlé nahřátí válců do pracovního
režimu, a to již za 1 minutu! Ovládání dotykovým panelem,
rychlost laminace 800 mm/min. Přechod do úsporného režimu
po 30 minutách. Je vybaven signalizací dosažení nastavené
teploty. Systém pro uvolnění válců v případě uvíznutí
laminovaného dokumentu.

Řada kvalitních poloprofesionálních laminátorů
oblíbených pro svou jednoduchou obsluhu a velmi
slušný výkon. Osvědčené v menších kopírovacích
centrech, kancelářích i provozech. Jednoduchá
obsluha, výkonný motor, zpětný chod, 4 nahřívané
válce, rychlost a kvalita laminace podtrhují jeho
užitnost. Vhodný pro zpracování všech typů laminace
až do tloušťky 250 mic.

Kvalitní profesionální laminátor pro používání v copyshopech
a větších provozech. Šest válců, z toho 4 vyhřívané jsou zárukou
perfektní laminace do tloušťky 3 mm a formátu A3 (335R6)
popř. A2 (490R6). Stand-by režim po 120 minutách nečinnosti.
Robustní kovová konstrukce, jednoduchá obsluha, výkonný
motor a 3 páry laminovacích válců, funkce energeticky
úsporného režimu „Micom system“, digitální display a reverzní
chod jsou základním předpokladem pro perfektní laminaci
i v intenzívním provoze.

Velmi spolehlivý, mimořádně rychlý profesionální
laminátor, vhodný pro laminaci všech typů dokumentů
včetně lesklých nebo matných fotografií do formátu A3.
Snadné a rychlé obsluze napomáhá digitální display.
Robustní kovová konstrukce, výkonný motor, 3 páry
laminovacích válců, 1 pár chladících a 1 pár
transportních válců, funkce energeticky úsporného
režimu „ Micom system“ a reverzní chod jsou
základním předpokladem pro perfektní laminaci
i v dlouhodobém intenzívním provoze. Ideální stroj
pro všechny typy profesionálních kopírovacích
nebo reprografických středisek.

1$

T_

!"%

1#

]YS

název stroje
lamin. šířka (mm)
lamin. rychl. (cm/min)
max tl. lamina (mic)
regulace teploty
zpětný chod
čas ohřevu (min)
typ výhřevu
příkon (W)
rozměry (mm)
hmotnost (kg)
cena Kč bez DPH
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kancelářské
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1#

DSB HQ 235

DSB HQ 335

DSB HQ-236/336 DSB-236 Super DSB-336 Super

SoGood 230 S/ 330 S

230
25
100
ne
ano
3-5
topná deska
230
65x346x142
1,2

330
25
125
ne
ano
3-5
topná deska
345
65x450x145
1,6

230/230
40/40
125/125
ne/ne
ano/ano
1,5-2/ 1,5-2
topná deska
230/400
356x152x67/ 460x150x70
1,2/2,2

238
80
125
ano
ano
1
4 topná tělesa
1000
416x158x86
2,3

338
80
125
ano
ano
1
4 topná tělesa
1600
506x158x86
3,2

230/330
40/40
250/250
ano/ano
ano/ano
5–7/ 5–8
top. deska/ top. deska
180/180
360x160x100/ 480x200x120
3,4/4,9

790,-

1 030,-

927,-/1 284,-

2 884,-

3 558,-

3 140,-/4 150,-
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název stroje
laminovací šířka (mm)
laminovací rychl. (cm/min)
max tloušťka lamina (mic)
regulace teploty
zpětný chod
čas ohřevu (min)
typ výhřevu
příkon (W)
rozměry (mm)
hmotnost (kg)
cena Kč bez DPH
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DSB ML-350

Vision G-60

DSB SKY-335R6

DSB SKY-480R6

DSB SKY-330R10

335
43
250
ano
ano
2
4 válce
1000
472x177x111
4

330
100
250
automat.
ano
1
vyhřívané válce
1200
520x175x160
5,1

335
135
350
ano
ano
5
6 válců
1000
545x250x125
15

490
115
350
ano
ano
5
6 válců
1050
651x271x130
22

330
400
350
ano
ano
8
10 válců
1300
536x350x157
25

4 271,-

7 128,-

15 700,-

25 699,-

29 900,27

Profesionální laminátory a lepičky

do plastových hřbetů

Vázací stroje

DSB SKY-380S / DSB SKY-720S

DSB SKY-1120

DSB CB-60

DSB CB-122

Profesionální rolový laminátor pro jednostrannou
i oboustrannou, teplou i studenou laminaci. Jednoduchá
obsluha prostřednictvím digitálního ovládacího panelu,
nastavení přítlaku válců, integrovaná rovnačka laminace,
reverzní chod a robustní celokovová konstrukce podtrhují
jeho užitnost. Vhodný pro laminaci všech typů dokumentů
včetně fotografií, pro intenzivní zatížení a laminování
až do tloušťky 13 mm a až do šíře dokumentu 350/700 mm.
Usazení horního i spodního unašeče umožňuje použití
jumbo rolí lamina.

Profesionální rolové laminátory pro kopírovací
a reprografická střediska. Jednoduchá obsluha,
robustní celokovová konstrukce podtrhují jejich
užitnost. Nožní ovládání spuštění značně usnadňuje
manipulaci. Ovládání prostřednictvím digitálního
panelu. Vybaveny odvíjecím válcem pro studené lamino,
integrovanou řezačkou, nastavením přítlaku a zpětným
chodem. Vhodné pro laminaci až do tloušťky 13 mm
a do šíře 110 mm. Díky univerzálnímu nastavení lze
laminovat jednostranně, oboustranně jak za tepla,
tak za studena.

Jednoduchý kompaktní stroj pro vázání dokumentů
do plastových hřbetů. Vhodný pro domácí kanceláře
na příležitostné použití. Je vybaven oddělenými pákami
pro děrování a roztažení kroužku a měřidlem velikosti kroužku.
Najednou prosekne až 6 listů (21 otvorů) a sváže až 95 listů.

Stroj pro vázání dokumentů do plastových kroužků.
Samostatná páka pro otvírání plastových kroužků,
obouruční pro děrování dokumentů. Komfort obsluhy
předurčuje tento stroj do kanceláří pro vytváření
profesionálních dokumentů. Najednou prosekává
12 listů 80-ti gramového papíru, sváže max. 500 listů.
Má nastavitelný postranní doraz a hloubku
prosekávání, odpadní zásuvku a měrku hřbetu.

PLAST

PLAST

Laminovací fólie v rolích

Faldo 88410, Faldo 88411

DSB CB-180

DSB CB-230

Velký výběr laminovacích fólií na roli pro jednostrannou
i oboustrannou laminaci v šířkách od 305 mm až do 1040 mm,
v lesklém i matném provedení.
Tloušťky fólií jsou od 24 mic do 125 mic.
dodáváme také materiál pro laminaci papíru
z digitálních strojů, která potřebuje speciální
fólie (Superstick, Superbond).

Lepička pro vazbu V2 do formátu A4 s jednoduchým
systémem nanášením lepidla na hřbet. Model 88411
i s bočním nanášením lepidla. Tento poloautomatický
stroj váže až do délky hřbetu 32 cm a max. tloušťky
50 mm. Samozřejmostí je robustní fréza pro zdrsnění
hřbetu a optimální adhezi lepidla do struktury papíru.
Integrovaná odsávačka snižuje množství papírového
prachu po projetí přes frézu. Hodinová produkce
až 220 knih. Nastavitelná prodleva svírací čelisti
hotové knihy dle tloušťky. Bigovací
stanici obálek je možno přiobjednat
jako příslušenství .

Elegantní kancelářský stroj pro vázání dokumentů
do plastových hřbetů. Nový originální design, který dbá
na vysokou míru stability během operací. Je vybaven
oddělenými pákami pro děrování a roztažení kroužku
a měřidlem velikosti kroužku, dvěma vyřaditelnými
noži (č. 20 a 21). Najednou prosekne až 18 listů (21 otvorů)
a sváže 500 listů.

Elegantní a uživatelsky komfortní stroj pro vázání
dokumentů do plastových hřbetů a euroděrování
dokumentů. Je vybaven oddělenými pákami pro
děrování a roztažení kroužku, měřidlem velikosti
kroužku, nastavitelnou hloubkou okraje a postranního
dorazu. Díky nápaditému provedení děrovací šachty
a páky lze vázat i dokumenty do formátu A3.
Najednou prosekne až 25 listů, sváže 500 listů
a jeho konstrukce umožňuje i náročný provoz.

PLAST

název stroje
laminovací šířka (mm)
laminovací rychl. (cm/min)
max. tloušťka laminace (mm)
regulace teploty
zpětný chod
čas ohřevu (min)
typ výhřevu
příkon (W)
rozměry (mm)
hmotnost (kg)
cena Kč bez DPH
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DSB SKY-380S

DSB SKY-720S

DSB SKY-1120

350
500
13
ano
ano
8
4 válce
1550
700x460x272
55

700
400
13
ano
ano
8
4 válce
1550
700x460x272
70

1100
400
13
ano
ano
8-10
4 válce
1800
1440x460x274
110

2200
1100x560x990
170

2200
1350x560x990
175

39 990,-

49 990,-

89 990,-

70 500,-

89 400,-

Faldo 88410

Faldo 88411

název stroje
váže max. (listů 80 g/m2)
formát
prosekává (listů 80 g/m2)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH

PLAST

DSB CB-60

DSB CB-122

DSB CB-180

DSB CB-230

95
A4
6
1,5
360x155x85

500
A4
12
4
410x270x240

500
A4
18
5
405x295x170

500
A4, A3, letter
25
12,5
440x480x430

990,-

2 390,-

2 990,-

5 700,-
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Vázací stroje

do plastových hřbetů

DSB Tango CB-20

DSB CB-200e

RENZ Combinette

RENZ Combi S

Elegantní a uživatelsky komfortní stroj pro vázání dokumentů
do plastových hřbetů. Stroj je obohacen o systém usnadňující
děrování bez velké námahy. Je vybaven oddělenými pákami
pro děrování a roztažení kroužku, měřidlem velikosti kroužku,
nastavitelnou hloubkou okraje a postranního dorazu.
Najednou prosekne až 20 listů, sváže 500 listů
a jeho konstrukce umožňuje i náročný provoz.

Elektrický stroj pro kroužkovou vazbu s novým
originálním designem, který dbá na vysokou míru
stability. Nastavitelná hloubka okraje nabízí optimální
nastavení, integrované měřítko velikosti kroužku
doporučí správnou velikost, elektrický pohon
děrovacích nožů zajistí komfort při práci.
Najednou prosekává 20 listů 80-ti gramového papíru,
sváže max. 500 listů.
Dva vyřaditelné nože.

Spolehlivý, robustní vázací stroj, určen pro vazbu
do plastových hřbetů. Je vhodný pro intenzivní využití
v kancelářích a menších provozech. Kapacita děrování
do 22 listů 80g papíru, vazba do průměru hřbetu
až 51mm tj. 500 listů.

Spolehlivý, robustní vázací stroj určen pro vazbu
do plastových hřbetů. Je vhodný pro intenzivní
práci v copyshopech a větších kancelářích. Kapacita
děrování do 22 listů 80g papíru, vazba do průměru
hřbetu až 51 mm tj. 500 listů, nastavitelná vzdálenost
děr od okraje listu, vyřaditelné nože.

PLAST

PLAST

PLAST

PLAST

DSB CB-3000

DSB CW-4500

RENZ Combi ComfortPlus

DSB CW-350

Elektrický, uživatelsky komfortní stroj pro vázání dokumentů
do plastových hřbetů a děrování 4 děr pro zakládání dokumentů
do šanonů s elektrickým děrováním do 25 listů papíru.
Je vybaven měřidlem velikosti kroužku, nastavitelnou hloubkou
okraje a postranního dorazu. Má výsuvnou odpadní zásuvku.
Díky nápaditému provedení děrovací šachty lze vázat
i dokumenty do formátu A3. Sváže 500 listů a jeho robustní
konstrukce umožňuje i náročný provoz.

Elektrický kombinovaný stroj pro vázání plastovými
i drátěnými hřbety (3:1) s oddělenými pákami
na děrování a roztažení kroužku a nastavitelnými
formáty A4, letter, obálka a 12‘‘. Proděruje pohodlně
25 listů na kroužkovou a 20 listů na drátěnou vazbu
a sváže maximálně 500 resp. 140 listů papíru.
Je vybaven praktickým mechanismem upevnění
drátěného hřbetu pro snadné vkládání listů.

Spolehlivý, robustní vázací stroj s elektrickým pohonem
děrovacího nástroje, určen pro vazbu do plastových
hřbetů. Je vhodný pro intenzivní práci v copyshopech
a větších kancelářích. Elektrické děrování do 25 listů
80g papíru, vazba do průměru hřbetu až 51mm
tj. 500 listů, nastavitelná vzdálenost děr od okraje
listu, vyřaditelné nože. Comfortplus znamená výrazné
zvýšení rychlosti děrování. Vyšší rychlosti se dosahuje
použitím nového motoru, který je dvakrát silnější oproti
předchozímu modelu.

Elegantní kombinovaný stroj pro vázání dokumentů
do plastových a kovových hřbetů. Je vybaven
oddělenými pákami pro děrování a roztažení kroužku,
zavíračem kovových hřbetů, měřidlem velikosti
kroužku, nastavitelnou hloubkou okraje a postranního
dorazu. Pro kovovou vazbu 3:1 najednou prosekne
až 15 listů (34 otvorů) a sváže 140 listů, do plastových
hřbetů sváže 500 listů a prosekne
až 20 listů (21 otvorů).
Jeho konstrukce umožňuje
provoz jak v kancelářích,
tak i v menších kopírovacích
centrech.

PLAST DRÁT 3:1

PLAST

název stroje
váže max. (listů 80 g/m2)
formát
prosekává (listů 80 g/m2)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH
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Vázací stroje

do plastových hřbetů

PLAST DRÁT 3:1

PLAST

DSB Tango CB-20

DSB CB-200 E

DSB CB-3000

DSB CW 4500

500
A4, letter
20
12,5
440x480x430

500
A4
20
11
430x280x240

500
A4, B4, A3, letter
25
16,5
440x530x295

500/140
A4
20/25
19,5
440x530x235

5 990,-

9 357,-

13 557,-

14 990,-

název stroje
váže max. (listů 80 g/m2)
pracovní šíře (mm)
prosekává (listů 80 g/m2)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH

RENZ Combinette

RENZ Combi S

RENZ Combi ComfortPlus

DSB CW-350

500
300
22
9,5
360x490x90

500
340
22
10
360x490x90

500
340
25
21,5
360x500x350

500 pl./140 dr.
310
20/15
14
460x430x205

5 990,-

7 990,-

30 830,-

8 990,-
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Vázací stroje 

do drátěných hřbetů

DSB WR-60

DSB WR-150

RENZ SRW-360 / SRW Calendar set

RENZ SRW ComfortPlus

Jednoduchý kompaktní stroj pro vázání dokumentů
do drátěných hřbetů 3:1. Vhodný pro domácí kanceláře
na příležitostné použití. Je vybaven nastavitelným
dorazem. Najednou prosekne až 6 listů (34 otvorů)
a sváže až 35 listů hřbetem průměru 6,4 mm.

Stroj na drátěnou vazbu 3:1 v elegantním provedení
s vyřaditelnými segmenty. Nový originální design,
který dbá na vysokou míru stability, během operací
potřebných pro děrování nebo vázání. Variabilní
hloubka okraje nabízí optimální nastavení, integrované
měřítko velikosti drátku doporučí správnou velikost.
Tlačítko zámku udrží stroj v pozici vhodné pro lepší
skladování. Pět vyřaditelných segmentů.
Mikroadjustace lisu pro správné
utažení hřbetu.

Dvoupákový robustní celokovový děrovací a vázací
stroj pro drátěnou vazbu 3:1 vhodný na vazbu
dokumentů nebo výrobu menších nákladů kalendářů.
S integrovaným vázacím pultem, vypínatelnými
děrovacími razníky a variabilní hloubkou okraje,
otevřenými postranicemi pro možnost vazby věších
formátů než A4. Vkládání listů shora do děrovacího
prostoru umožní kvalitní setřesení svazku.
Stroj SRW 360 se dodává rovněž jako Calendar set
v sadě s vysekávačem palcových otvorů
CPW-20, 100 ks závěsných háčků na kalendáře
a 100 ks drátů 3:1 průměr 6,9.

Elektrický celokovový vazač pro drátěnou vazbu 3:1
pro vytváření profesionálních dokumentů nebo výrobu
menších nákladů kalendářů. Otevřené postranice pro
možnost vazby větších formátů. Elektrické děrování
a manuální vázání probíhá bez námahy. Stroj je vybaven
38 jednotlivě vyřaditelnými zuby a variabilním nastavením
hloubky děrování od okraje dokumentu. Děruje do 20 listů
a váže maximálně 120 listů. Comfortplus znamená výrazné
zvýšení rychlosti děrování. Vyšší rychlosti se dosahuje
použitím nového motoru, který je dvakrát silnější oproti
předchozímu modelu.

DRÁT 3:1

DRÁT 3:1

DRÁT 3:1

DRÁT 3:1

DSB Tango WR-20

RENZ RW 360

RENZ ECO S 360/ECO S ComfortPlus

DSB WR-200

Elegantní a uživatelsky komfortní stroj pro vázání
dokumentů do drátěných hřbetů 3:1. Vazač je obohacen
o systém usnadňující děrování bez velké námahy. Je vybaven
oddělenými pákami pro děrování a stlačení drátěného hřbetu,
měřidlem velikosti drátěného hřbetu, nastavitelnou hloubkou
okraje a postranního dorazu. Najednou prosekne až 20 listů,
sváže 125 listů a jeho konstrukce umožňuje i náročný provoz.

Dvoupákový robustní celokovový děrovací
a vázací stroj pro drátěnou vazbu 3:1 vhodný
na vazbu dokumentů, ceníků či prezentací
do 130 listů. S integrovaným vázacím pultem,
variabilní hloubkou okraje, otevřenými
postranicemi pro možnost vazby věších
formátů než A4. Vkládání listů shora
do děrovacího prostoru umožní
kvalitní setřesení svazku.

Robustní vázací a děrovací stroj s perforací 2:1“,
určen pro vazbu do kovových hřbetů s roztečí ok 2:1“
(6,9 mm–38 mm). Otevřené postranice pro možnost vazby
věších formátů než A4. Vhodný pro vazbu větších svazků
od 100 do 330 listů. Kapacita děrování až 25 listů 80g papíru,
vazba do průměru hřbetu až 38 mm tj. 330 listů, vyřaditelné
všechny děrovací nože. Model ECO S Comfort Plus s novým
elektrickým pohonem děrovacího nástroje se zvýšenou
rychlostí děrování.

Unikátní vázací stroj pro drátěné hřbety 3:1 (34 otvorů)
i 2:1 (23 otvorů) s přesně nastavitelným uzavíračem
hřbetů. Na obou stranách vazače ukotvená páka
usnadňuje děrování až 20 listů najednou.
Lze svázat dokument až o 250-ti stranách.

DRÁT 3:1

název stroje
váže max. (listů 80 g/m2)
prosekává (listů 80 g/m2)
formát
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH
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Vázací stroje

do drátěných hřbetů

DRÁT 2:1

DRÁT 3:1

DSB WR-60

DSB WR-150

DSB Tango WR-20

RENZ RW-360

35
6
A4
1,5
360x155x85

125
15
A4
5,5
405x295x145

125
20
A4, letter
12,5
440x480x430

130
22
A4 (+)
13,5
560x330x180

1 490,-

3 990,-

7 130,-

8 490,-

název stroje
váže max. (listů 80 g/m2)
pracovní šíře (cm)
prosekává (listů 80 g/m2)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH

DRÁT 2:1/DRÁT 3:1

Renz SRW-360/ SRW C.S.

Renz SRW ComfortPlus

RENZ ECO S/ECO S ComfortPlus

DSB WR-200

130
34+otevřené bočnice
25
13,5
550x360x190

130
34+otevřené bočnice
20
28
570x430x250

330/330
360/360
25/25
13/26
560x330x180/ 560x430x180

250
30
20
14
470x445x175

9 990,-/10 690,-

29 990,-

8 990,-/36 000,-

7 130,-
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Vázací stroje

do drátěných hřbetů a termodesek

Spotřební materiál



RENZ DTP 340M

CLOSER 360

Plastové kroužky

Profesionální modulární vázací stroj s pracovní šířkou 340 mm.
Je tvořen celokovovou robustní základní pohonnou
jednotkou a doplňkovým volitelným děrovacím a vázacím
nástrojem. Dodáváme nástroje na plastovou vazbu,
drátěnou vazbu 3:1, 2:1 i s palcovým výsekem na kalendáře.
Děrovací kapacita je závislá na typu nástroje ale obecně platí,
že lze děrovat papír až do tloušťky 3,5 mm.
Stroj má nožní spouštěč. Jednotlivé děrovací nástroje
jsou snadno vyměnitelné.

Profesionální robustní stroj na zavírání drátěné
vazby z kategorie HEAVY DUTY. Určeno pro nasazení
v copyshopu nebo v tiskárně. Díky průběžným
postranicím lze na dvakrát vázat i větší formáty
než je pracovní šíře stroje. Určeno pro drátěnou
vazbu 3:1, 2:1 nebo 4:1. Jednoduché a rychlé
nastavení správného průměru. Celokovová
konstrukce zaručuje dlouhou životnost a vysokou
míru stability při pracovním procesu.

Vázání do plastových hřbetů je nejrozšířenějším způsobem ruční tvorby dokumentů. Je praktické, jednoduché a levné.
V kombinaci s krycími deskami lze vytvořit reprezentativní dokument. Nad průměr 25 mm jsou hřbety oválné, aby vázání bylo snažší.

velikost (prům. mm)
počet listů 80 g/m2 (max)
množství v balení
barva

6		
8
10 12 14 16 19 22 25 28 32 38 45 51
20 40 55 80 100 120 150 180 210 245 280 340 400 500
100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50
bílá, černá, modrá, červená, zelená, žlutá

Závěsy do pořadačů
Plastový transparentní pásek o tloušťce 300 mic. umožňuje zavěšení svázaného dokumentu do běžných kroužkových pořadačů. Pro
vazbu v drátěné vazbě 3:1 (34 otvorů) jsou na straně vazby kulaté otvory průměru 4 mm, pro drátěnou vazbu 2:1 (23 otvorů) jsou na
straně vazby obdélníkové otvory velikosti 3,5 mm x 5,5, ve standardní plastové vazbě (21 otvorů) jsou na straně vazby obdélníkové
otvory velikosti 3x8 mm. Na termodesky lze použít samolepící pásek s děrováním umožňující zavěsit dokument do běžných
kroužkových pořadačů. Balení je u všech typů 100 ks.
Cena Kč bez DPH:
Ibistrip 3:1
– 290,Ibistrip 2:1
– 290,Ibistrip plast
– 290,Ibistrip samolep – 350,-

DSB TB-200e

DSB TB-500

Jednoduchý vazač pro stále oblíbenější termovazbu,
vhodný pro menší kanceláře ke tvorbě prezentací.
Sváže max. 200 listů formátu A4, pomocí různě silných
termodesek. K uživatelskému komfortu patří světelná
a zvuková signalizace o provozním nahřátí stroje
a průběhu vázacího cyklu.

Výkonný a spolehlivý termovazač vhodný
pro kancelářský provoz i provozy. Sváže
maximálně 500 listů. Světelná signalizace
informuje uživatele o provozním nahřátí
stroje a o průběhu vázacího cyklu.

Drátěné hřbety formátované
Používají se na vazbu reprezentativních dokumentů, brožur a kalendářů, samostatně nebo v kombinaci s krycími fóliemi a deskami.
Luxusnější vzhled musí vyvážit fakt, že vazbu nelze zpětně rozebrat. Dodávají se v provedení 3:1‘ (34 otvorů) a 2:1‘(20 otvorů).

Thermal

3:1 průměr (mm)
počet listů 80 g/m2
balení

5,5
20
100

6,9
35
100

8
50
100

9,5
65
100

11
80
100

12,7
100
100

14,3
120
50

2:1 průměr (mm)
počet listů 80 g/m2
balení

14,3
120
50

15,8
135
50

19
160
50

22
190
50

25,4
220
50

28,5
250
25

32
280
25

16
140
50

Drátěné hřbety v cívkách

Thermal

Optimální řešení pro větší počty vazeb do kovových hřbetů. Dodáváme také drátěné háčky pro závěsné kalendáře v délkách od 70 do 500 mm.
název stroje
váže max. (listů 80 g/m2)
pracovní šíře (mm)
prosekává (listů 80 g/m2)
hmotnost (kg)
rozměry (mm)
cena Kč bez DPH
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RENZ DTP 340M
340
až 35
4
360x490x250

45 000,-

Closer 360

DSB TB-200e

DSB TB-500

300
360

200
300

500
300

15
215x485x280

1,5
345x120x190

5
320x410x270

4 700,-

1 290,-

2 270,-

3:1 průměr (mm)
průměr (palce)
návin

5,5
3/16“
120 000

6,9
¼“
91 000

8
5,16“
63 000

9,5
3/8“
45 000

11
7/16“
34 000

12,7
½“
25 000

14,3
9/16“
21 000

2:1 průměr (mm)
průměr (palce)
návin

14,3
9/16“
14 500

15,8
5/8“
11 000

19
¾“
8 000

22
7/8“
6 000

25,4
1“
4 500

28,5
1 1/8“
3 100

32
1 ¼“
2 100

16
5/8“
15 000
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Spotřební materiál

Děrovačky



Krycí desky

KW trio 9170

KW trio 9640

Používají se jako obálka ke kroužkové a drátěné vazbě a chrání dokument před přílišným opotřebením. Jako přední se používají
desky vyrobeny z PVC v provedení čirá, kouřová a ve čtyřech základních barvách. Jako zadní deska se používá karton v provedení
imitace kůže (delta) nebo jednostranně leštěný karton (chromolux). Desky se dodávají v balení po 100 ks.
Krycí desky A4 – průhledné čiré, tloušťka 150 mic. nebo 200 mic.,
lesk nebo mat
Krycí desky A4 – průhledné barevné, tloušťka 200 mic.
Krycí desky A3 – průhledné čiré, tloušťka 200 mic., lesk nebo mat
Desky Delta – imitace kůže, zadní desky pro vazbu, karton 230 g
barvy A4: bílá, černá, modrá, červená, zelená, žlutá, šedá,
tabák, slon. kost, bordová
barvy A3: bílá, černá, modrá
Desky Chromolux – leštěný karton, zadní desky pro vazbu,
karton 250 g
barvy A4: bílá, černá, modrá, červená, zelená, žlutá
barvy A3: bílá

Univerzální děrovačka na 6 děr pro plánovací diáře
a organizéry. Stabilní kovová konstrukce, plastový
příložník, kapacita 6 listů 70 g/m2, vzdálenost středu
děrování od hrany papíru 7 mm, průměr výseku 5,5 mm,
nastavitelná vzájemná rozteč ve 4 polohách.

Celokovová kancelářská děrovačka se středící lištou,
s variabilně nastavitelnými segmenty, standardní
děrování 4 děr o průměru 6 mm.
Děruje maximálně 30 listů.

Cena Kč bez DPH: 270,-

Cena Kč bez DPH: 1 150,-

Desky pro termovazbu
Termodeskami lze velmi esteticky svázat dokumenty do 250 listů.
Desky se dodávají v těchto provedeních:
Standing – s přední transparentní fólií a zadní stranou z bílého polomatného kartónu 250 g/m2
Prestige – s přední transparentní fólií a zadní stranou z barevného kartónu 225 g/m2
s ražbou imitace kůže v barvách modrá, červená, zelená a šedá

KW trio 9550
Výkonný ergonomický děrovač papíru s nastavitelným
dorazem. Rozteč děr 80 mm. Děruje maximálně 300 listů
papíru dírami o průměru 6 mm.

šíře hřbetu (mm)		
počet listů 80 g/m2 (max)
množství v balení STANDING
PRESTIGE

1,5
15
100
100

3
30
100
100

4
40
100
100

6
60
100
100

9
90
80
80

12
120
80
80

15
150
50
50

18 20 25
180 200 250
50 50 50
50

Cena Kč bez DPH: 3 999,-

Násuvné hřbety jsou nejjednodušším typem vazby bez použití stroje. Pouhým nasunutím hřbetu na listy dokumentu vytvoříte
praktickou vazbu, která se dá jednoduše aktualizovat a nebo rozebrat. Oba okraje hřbetu jsou po jedné straně hřbetu zakulaceny
pro snazší nasunutí svazku papíru.
počet listů
RELIDO 3 mm
do 30
RELIDO 6 mm
do 60
RELIDO 12 mm
do 120
barva: černá, bílá, modrá, červená, čirá

Laminování ochrání dokumenty a fotografie proti mechanickému
poškození, vlhku, znečištění a zvýrazní jejich vzhled.
Dodává se v mnoha formátech a v tloušťkách od 80 do 250 micronů,
baleno po 100 ks, standardně
v lesklém provedení.
Dodáváme také fólie
v matném provedení,
lesklé samolepící,
lesklé s euro děrováním.
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Profesionální děrovač až 200 listů
papíru se středící dorazovou lištou.
Standardní děrování 2 děr o průměru
6 mm s roztečí 8 cm.
U typu SKRE PERFO DUO
rozteč děr 3x8 cm.
SKRE PERFO 20
Cena Kč bez DPH:
4 691,-

Násuvné hřbety RELIDO

Laminovací fólie

SKRE PERFO 20
SKRE PERFO 20 DUO

rozměr
80 mic. 100 mic. 125 mic.
54x86
X
X
59x83
X
X
60x95
X
X
65x95
X
X
75x105
X
X
80x110
X
X
A6(111x154) X
X
X
A5(154x216) X
X
X
A4(216x303) X
X
X
A3(303x426) X
X
X
A2(426x600) X
X
speciální laminace rozměr
tloušťka
matná fólie
A5, A4, A3
100 mic
samolepící
A5, A4, A3
80 mic.
s euroděrováním
A4
100 mic.

150 mic.

X
X
X
X

ks v balení
50
50
50

175 mic.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

cena
225
245
295

250 mic
X

X
X
X
X

SKRE PERFO 20 DUO
Cena Kč bez DPH:
11 896,-

Diamond 1

Versatile 3v1

Zaoblovač rohů vhodný pro menší copycentra. Standardně
vybaven řeznou jednotkou o poloměru zaoblení 6,4 mm (R6).
Má ergonomickou rukojeť, nastavitelné boční dorazy, zásobník
na odřezky a speciální schránku na výměnné řezné jednotky.
Lze dovybavit (doplatek) dalšími řeznými jednotkami
o poloměru 3,5 mm (R3,5), 10 mm (R10), děrovačem
Ø 6 mm (D6), vysekávačem otvorů
na kalendářové háčky (D21) nebo dorazovým
pravítkem. To umožňuje přesný
doraz hrany listů před provedením
půlkulatého výseku pro
kalendářový háček.

Precizní děrovač papíru nebo PVC obálek.
Vysekává standardní kulaté otvory ø 6,4 mm,
oválné otvory 3x14 mm pro vložení klipsu
na visačku nebo dokáže zaoblit rohy (zaoblení
R 3,5 mm). Pevná konstrukce umožní děrovat
až 20 listů papíru nebo 1 list PVC obálek
o tloušťce 1 mm. Vybaven
středícím mechanismem
a zásobníkem na odřezky.
Cena Kč bez DPH: 650,-

Cena Kč bez DPH:
2 990,-

37

Sešívačky a nýtovače

Sešívačky



KW trio 8534

SKRE TACK 10

KW trio 5742

KW trio 5004 / KW trio 5005

Výkonný tacker k připevňování dekoračních látek, fólií,
kartónů. Přední plnění sponek, pevná kvalitní konstrukce.
Sponky: 53/6-/14, 23/6-14

Výkonný celokovový tacker
k připevňování dekoračních
látek, fólií, kartónu atd.
pomocí spon. Zásobník
na 150 ks spon rozměru
23/6, 23/8, 23/10.
Barvy: černá.

Celokovové pochromované sešívací kleště.
Délka ramene 60 mm (čelist 55 mm). Sešije max. 40 listů.
Zásobník na 100 ks spon rozměru 24/6, 26/6 (max. 20 listů)
nebo 50 ks spon rozměru 24/8, 26/8 (max. 40 listů).

Robustní, cenově výhodné blokové sešívačky
s nastavitelnou hloubkou šití. Vysouvací mechanika
pro přední plnění drátků. Patentované řešení proti
zasekávání drátků. Délka ramene 70 mm.
Typ 5004 sešije až 130 listů, typ 5005 až 200 listů
sponami 23/6-23/24. Kapacita zásobníku
100 ks spon, hloubka vložení: 8–70 mm.

Cena Kč bez DPH: 390,-

Cena Kč bez DPH: 272,-

Cena Kč bez DPH: 982,-

KW trio 5004:
Cena Kč bez DPH: 1 028,KW trio 5005:
Cena Kč bez DPH: 1 227,-

SKRE TACK 13
Robustní celokovový tacker
s velkou silou prošívání.
Zásobník na 100 ks spon
rozměru
24/6 - 24/12, 23/6 - 13s.
Barvy: černá.
Cena Kč bez DPH: 1 108,-

WEP-33100

KW trio 9718

KW trio 5000

Stolní kompaktní nýtovač s bočním dorazem vhodný
pro výrobu visaček, do kanceláří i do provozu.
Dvoulůžkové rameno s vyšším uložením sníží námahu
při samotné práci. Proděruje až 20 listů otvorem
o průměru 5 mm, používané nýty 4,8 mm.

Nýtovací kleště vhodné na výrobu visaček,
úpravu smluv a do provozů. Nastavitelná hloubka
děrování od okraje papíru do 1 cm. Děrují až 30 listů
otvorem Ø 5 mm, používané nýty Ø 4,8 mm.

Výkonná bloková sešívačka s dlouhým ramenem
a nastavitelnou hloubkou šití až 250 mm.
Sešije až 210 listů sponami 23/6-23/23.
Zásobník na 100 ks spon.

Cena Kč bez DPH: 390,-

Cena Kč bez DPH: 2 128,-

Cena Kč bez DPH: 390,-

SKRE-120 lang
SKRE-120 lang DUO
Výkonná bloková sešívačka s nastavitelnou
hloubkou šití a dlouhým ramenem 25 cm.
U typu SKRE 120 lang DUO je rozteč sešívacích hlav
161 mm. Sešije
max. 200 listů/70 g/m2.
Zásobník 100 ks spon
rozměru 23/6 a 23/20s
nebo 50/8 – 50/20s.
SKRE-120 lang:
Cena Kč bez DPH:
3 834,SKRE-120 lang DUO:
Cena Kč bez DPH:
9 136,-

SKRE ZANG L+N

SKRE PERFO L+N

SKRE RING/ SKRE RING DUO

Sešívací spony

Nýtovací kleště na papír, lepenku nebo textilie
+ kovová oka průměr 4 mm, balení 250 ks.
Děruje max. 20 listů (70 g/m2).

Stolní nýtovač 2 děr na papír, lepenku nebo
textilie + kovová oka průměr 6 mm, balení 100 ks.
Děruje max. 30 listů (70 g/m2) s roztečí děr 80 mm.
Kovová oka průměr děr 6 mm.

Bloková sešívačka pro šití rovnými i kroužkovými sponami
má přestavitelný stůl umožňující šití do hřbetu (do A3) i do bloku
a nastavitelnou hloubku šití. U typu SKRE RING DUO je rozteč
sešívacích hlav 80 mm. Sešije max. 100 listů (70 g/m2) rovnými
sponami, max. 50 listů (70 g/m2) kroužkovými sponami.
Zásobník 100 ks spon rozměru 24/6 – 24/12 nebo R24/6 a R24/8.
SKRE RING: Cena Kč bez DPH: 4 962,SKRE RING DUO: Cena Kč bez DPH: 11 423,-

Nabízíme širokou paletu rozměrů a provedení
sešívacích spon značek Skrebba a KW trio, které
se vyznačují vysokou pevností a tím umožňují sešití
bloku papíru podle použité sešívačky bez zasekávání
a borcení drátků.

Cena Kč bez DPH: 995,-
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Cena Kč bez DPH: 1 624,-
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Sešívačky
KW trio 5990

KW trio 5690

Stago HM 6 / Stago HM 6 2/BS

Stago HM 15

Cenově výhodná výkonná elektrická sešívačka vhodná
do kanceláří. Nastavitelná hloubka šití až 35 mm.
Sešije až 25 listů (80 g/m2) sponami 24/6-26/6.

Stolní elektrická sešívačka s technikou plochého
sešívání Flat-Clinch. Moderní ergonomický design.
Kapacita sešívání až 20 listů. Nastavení hloubky vložení
papíru 10–24 mm. Přední plnění drátků, automatický
start, světelná signalizace prázdného zásobníku.
Napájení pomocí adaptéru (součást dodávky) popř.
baterií. Používané drátky 24/6 nebo 26/6.

Automatické profesionální sešívačky pro sedlové a blokové
šití rovnými sponkami a sponkami s očkem pro zavěšení
do šanonů. Sešívání do bloku od 2 do 60 listů (0,2–6 mm).
Nastavitelný stůl pro šití v bloku nebo na stříšku.
Možnost volby mezi stolním
nebo stojanovým (doplatek)
provedením. V provedení
HM-6 2BS dvě sešívací
hlavy s roztečí 80 mm.

Výkonná automatická sešívačka pro sedlové
a blokové šití rovnými sponkami s ukončením flat clinch
(přitisknutím) a sponkami s očkem pro zavěšení
do šanonů. Sešívání do bloku od 2 do 170 listů
(0,2–17 mm). Nastavitelný stůl pro šití v bloku nebo
na stříšku, nožní spínání. Vyrábí se i ve dvouhlavovém
povedení s fixní roztečí hlav 80 mm.
Možnost přikoupení posuvného stolu s nastavitelnými
dorazy. Robustní mechanika, moderní pohony,
dlouhodobá funkčnost.
Vhodné pro provozy s větším zatížením.

Stago PB 1006 F

Stago PB 2015 F2

Jednovřetenová vrtačka na papír jako
stolní model s manuálním zdvihem
vřetene. Automatické odstraňování
špon papíru. Průměr vyvrtání 2–8 mm.
Fixní stůl s nastavitelnými dorazy.
Možnost dodání (doplatek)
v provedení S – posuvný stůl
s rohovou kolejnicí pro 2 různé
vzdálenosti otvorů
a SP – posuvný stůl
s programovací hřídelí
pro 6 nastavitelných
vzdáleností otvorů.

Dvouvřetenová výkonná vrtačka na papír
jako stolní model s manuálním zdvihem
vřetene. Automatické odstraňování špon
papíru pro každé vřeteno. Průměr vyvrtání
2–15 mm. Fixní stůl, nastavitelná rozteč
vřeten 60–120 mm. Možnost
dodání (doplatek)
v provedení S2
– posuvný stůl
s programovací hřídelí
pro 6 nastavitelných
vzdáleností otvorů.

Cena Kč bez DPH: 2 271,-

Cena Kč bez DPH: 1 690,-

SKRE TRONIC

SKRE LEKTRO 26H+N

Elektrická kancelářská sešívačka
s nastavitelnou hloubkou šití.
Nastavitelná hloubka sešívání do 6 cm,
sešije max. 20 listů/70 g/m2,
zásobník 200 ks spon rozměru 26/6.
Barva: šedá.

Výkonná elektrická kancelářská sešívačka
šije uzavřené i otevřené spony.
Nastavitelná hloubka sešívaní do 3,5 cm.
Sešije max. 40 listů/70 g/m2.
Zásobník 200 ks spon rozměru 26/6 a 26/8.
Barva: šedá.

Cena Kč bez DPH: 6 311,-

Cena Kč bez DPH: 7 868,-

SKRE TRONIC FALZ/FALZ DUO

KW trio CUBE

Elektrická sešívačka k sešívání ve hřbetu do formátu A3,
s ovládáním nožním pedálem. Sešije max. 20 listů/70 g/m2,
zásobník 200 ks spon rozměru 26/6.
V provedení Falz DUO je rozteč sešívacích hlav 100 mm.
SKRE TRONIC Falz – cena Kč bez DPH: 10 415,SKRE SKRE TRONIC Falz DUO – cena Kč bez DPH: 23 064,-

Designově zdařilé elektrické
ořezávátko pro tužky
o průměru 7–8 mm.
Napájení přímo ze sítě 220 V.
Cena Kč bez DPH: 1 290,-

KW trio VARIO
Stylové elektrické ořezávátko
s variabilním nastavením
průměru pro tužky
o průměru 7–11,5 mm.
Napájení přímo ze sítě 220 V.
Vysoce výkonný rotační
řezací strojek .
Cena Kč bez DPH: 1 990,40

Profesionální sešívačky a vrtačky



název stroje
blok. sešívání (max. listů)
sedl. sešívání (max. listů)
max. formát
ploché spony
očka spony
připoj. parametry (V/Hz)
rozměr (mm)
hmotnost (kg)
cena Kč bez DPH

HM 6

HM6 2/BS

HM15

60
60
A3
24/6-10,26/6-10
R24/6-8,R26/6
230/50
200x100x400
10

60
60
A3
24/6-10,26/6-10
R24/6-8,R26/6
230/50
450x620x400
19

170
40
A3
24/6-8,64/6-20
R24/6-8,R26/6
230/50
400x650x650
47

na vyžádání

na vyžádání

na vyžádání

název stroje
vrtací průměr (mm)
rychlost (ot/min.)
kapacita (mm)
rozměr stolu (mm)
příkon (kW)
připoj. parametry (V/Hz)
rozměr (mm)
hmotnost (kg)
cena Kč bez DPH

PB 1006 F

PB 2015 F2

2-8
2400
40
450x360
0,12
230/50
200x100x400
10

2-15
2400
60
650x550
0,55
230/50
275x620x630
28

na vyžádání

na vyžádání
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Tisková média
Fotopapír pro inkoustové tiskárny

Samolepící fólie pro inkoustové tiskárny

Speciální papíry pro inkoustové tiskárny umožnují jednoduše a rychle tvořit zprávy, letáky,
ilustrace, fotografie a prezentace na velmi profesionální úrovni. Speciální povrch každého
druhu papíru umožnuje rychlou absorpci inkoustu a ostré kontury výsledného obrazu.
Výsledný obraz dosahuje fotografické kvality věrné originálu. Podle použité tiskárny a druhu
papíru lze dosáhnout rozlišení až 5760 dpi.

Speciální fólie umožňují rychle a profesionálně vytvářet na inkoustových tiskárnách ilustrace,
fotografie, samolepící štítky a jiné speciální efekty v brilantních barvách. Jejich povrchová
úprava umožňuje dobrou absorpci inkoustu a jeho rychlé schnutí. Díky speciálnímu
povrstvení dosahuje výsledný obraz fotografické kvality arozlišení do 2880 dpi,
barvy jsou věrné, jasné a kontrastní.

produkt a provedení
formát gramáž (g/m2)
Folex FotoJet Pro - Gloss
A4, A3
210
lesklý fotopapír zaručuje nezkreslené		
brilatní barvy			
EveryDay Photo paper
A4
saténově leslý foto papír		
pro inkoustové tiskárny

balení (listů)
50

200

20

Tento fotopapír umožnuje pomocí laserové tiskárny snadno a rychle tvořit barevné
letáky, prezentace, tisknout digitální fotografie, popřípadě oboustranné listy katalogů
a nabídkových listů.
produkt a provedení
formát
CLC photo paper
A4, A3
lesklý bílý fotopapír, oboustranně povrstvený 		

gramáž (g/m2)
170, 200

produkt a provedení

balení

Folex Sticky Jet WO
A4		
bílá lesklá samolepící fólie 			

50

Folex Sticky Jet CL
A4		
samolepící čirá fólie
		

50

balení (listů)
100

Polyesterové samolepící fólie umožňují výrobu individuální samolepící grafiky, reklamních
nálepek a etiket pro vnitřní a krátkodobě i pro venkovní použití. Fólie jsou tepelně stabilní,
což zaručuje velmi dobré nanášení a fixaci toneru a bezproblémový průchod strojem. Použité
lepidlo je vyvinuto pro vysoké teploty a při kopírování a tisku po stranách nevytéká a šetří tím
válce stroje. Krycí přenosový papír odvádí výborně teplo a zajišťuje zachování rovného povrchu
fólie během tisku i po něm. Signolit SLW a SLG lze použít i v černobílých kopírkách a tiskárnách.
produkt a provedení

Projekční fólie pro inkoustové tiskárny
Speciální fólie umožňují rychle a profesionálně vytvářet na inkoustových tiskárnách ilustrace,
fotografie, samolepící štítky a jiné speciální efekty v brilantních barvách. Jejich povrchová
úprava umožňuje dobrou absorpci inkoustu a jeho rychlé schnutí. Díky speciálnímu
povrstvení dosahuje výsledný obraz fotografické kvality arozlišení do 2880 dpi,
barvy jsou věrné, jasné a kontrastní.
produkt a provedení
formát		
Folex BG-32.5 Plus
A4		
Čirá fólie pro všechny typy běžných inkoustových tiskáren, 100 mic.

formát		

Samolepící fólie pro laserové tiskárny a kopírky

Fotopapír pro barevné laserové tiskárny

balení
50

Projekční fólie pro laserové tiskárny a kopírky
Fólie pro laserové tiskárny jsou povrstveny a tepelně upraveny tak, aby po tisku
zůstaly rozměrově stálé, nevlnily se a aby výsledný obraz, at již pro zpětnou projekci
nebo pro vytváření prezentací a mechanicky odolných dokumentu, splnil bez kompromisu
požadavky na věrnost originálu a brilanci barev a přilnavost toneru.
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produkt a provedení

formát

balení

Folex X-10
Čirá fólie pro černobílé kopírky, 100 mic.

A4, A3

100

Folex X-10.2
A4
Čirá fólie podložená papírem na delší straně, pro č/b kopírky, 100 mic.

100

Folex X-100
Čirá fólie pro č/b vysokorychlostní kopírky, 100 mic.

A4, A3

100

Signolit SLZ
Matná fólie pro přípravu tisku, pro č/b tiskárny, 100 mic.

A4, A3

100 A4, 40 A3

Folex BG 72
Čirá fólie pro barevné laserové tiskárny, 125 mic.

A4, A3

100, 50

formát

balení

Signolit SKW
A4, A3
matná bílá samolepící fólie, 75 mic., pro ČB kopírky a tiskárny 		

100 A4,
40 A3

Signolit SKK
A4, A3
čirá samolepící fólie, 70 mic., pro ČB kopírky a tiskárny 		

100 A4,
40 A3

Signolit SLG
A4, A3
čirá samolepící fólie, 70 mic., pro tiskárny se suchou fixací 		

100 A4,
40 A3

Signolit SLW
A4, A3
matná bílá samolepící fólie, 75 mic., pro tiskárny se suchou fixací 		

100 A4,
40 A3

Signolit SC 40 A4
A4, A3
matná, průhledná samolepící, 75 mic., pro stroje s olejovou fixací		

100 A4,
40 A3

Signolit SC 42 A4
A4, A3
čirá samolepící, 70 mic., pro stroje s olejovou fixací		

100 A4,
40 A3

Signolit SC 44 A4
A4, A3
bílá matná samolepící, 75 mic., pro stroje s olejovou fixací		

100 A4,
40 A3

Signolit SC 46 A4
A4, A3
bílá lesklá samolepící, 75 mic., pro stroje s olejovou fixací		

100 A4,
40 A3

Signolit SC 48 A4
A4, A3
zlatá samolepící, 80 mic., pro stroje s olejovou fixací		

100 A4,
40 A3

Signolit SC 50 A4
A4, A3
stříbrná samolepící, 80 mic., pro stroje s olejovou fixací		

100 A4,
40 A3

43

TRANSFEROVÉ MATERIÁLY
PRO POTISK TRIČEK, HRNKŮ, PUZZLÍ, DŘEVA A DALŠÍCH MATERIÁLŮ
Vhodné pro sublimaci, laserové tiskárny, solventní plotry nebo inkoustové tiskárny

Kompletní řešení
tisku, poradenství, instalace, školení a servis.

TRANSFEROVÉ LISY

VYŽÁDEJTE SI KATALOG TRANSFEROVÝCH MATERIÁLŮ

