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Viazací stroj Pulsar E
Viazač s elektrickým pohonom dierovacieho nástroja.
Je optimálnou voľbou  pri kancelárskom použití.
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Jednopákový viazací stroj s kapacitou dierovania do 10 listov 70 g 
papiera na väzbu do plastového hrebeňa. Vhodný pre malé kance-
lárie alebo do domácej kancelárie.

Popis katalógové číslo cena / kus

Viazací stroj Private Bind re01pb 64,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Viazací stroj Pulsar E fe562070 263,-

Viazací stroj Combinette
Kompaktný dvojpákový viazací stroj s kapacitou dierovania až do 
25 listov 80g papiera pre väzbu do plastového hrebeňa. Manuálne 
dierovanie aj viazanie dokumentov.

Popis katalógové číslo cena / kus

Viazací stroj Combinette re02co 237,-

Viazací stroj Combi V
Kompaktný dvojpákový viazací stroj s kapacitou dierovania až do 
25 listov 80 g papiera pre väzbu do plastového hrebeňa. Manuálne 
dierovanie aj viazanie dokumentov.

Popis katalógové číslo cena / kus

Viazací stroj Combi V re03cov 296,-

Viazací stroj Starlet 90
Základný model novej rady viazacích strojov Fellowes pre príleži-
tostnú väzbu.Dierovacia kapacita až 7 listov 80 g papieru. Kapacita 
väzby až 90 listov.Stroj je vybavený zásobníkom na uloženie nie-
koľkých plastových hrebeňov a integrovanou mierkou pre správny 
výber priemeru hrebeňa. Na čelnej strane stroja je priezor pre jed-
noduchú kontrolu zaplnenia odpadového priestoru.

Popis katalógové číslo cena / kus

Viazací stroj Starlet 90 fe521720 71,-
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Kapacita dierovania do 10 listov 70g papiera 
Kapacita viazania do 150 listov 70 g papiera 
Pracovná šírka 30 cm (DIN A4) 
Rozmery (d x š x v) 36 x 32 x 15 cm
Hmotnosť 5 kg

Kapacita dierovania do 25 listov 80g papiera (5000 listov/hod.)
Kapacita viazania do 500 listov (250 dokumentov/hod) 
Aretácia pre roztvorený hrebeň 
Pracovná šírka 30 cm (DIN A4) 
Rozmery stroja (d x š x v) 36 x 49 x 9 cm
Hmotnosť 9,5 kg
Robustná kovová konštrukcia

Kapacita dierovania do 25 listov 80g papiera (5000 listov/hod.)
Kapacita viazania do 500 listov (250 dokumentov/hod.) 
Aretácia pre roztvorený hrebeň 
Nastavenie formátu A5 a A4, nastavenie okraja pri dierovaní  
Pracovná šírka 30 cm (DIN A4), Rozmery stroja (d x š x v) 36 x 49 x 9 cm
Hmotnosť 9,5 kg
Robustná kovová konštrukcia

Pracovná šírka (max) 900 mm  
Dierovanie: ručné 
Kapacita dierovania: 7 listov/80 g 
Maximálny rozmer hrebeňov: 12 mm
Doraz okraja zväzku / áno
Mierka hrebeňa a hrúbky zväzku dokumentu / áno
Rozmery: 450 x 250 x 80 mm
Hmotnosť: 4 kg

Dierovacia kapacita 15 listou 80 g papiera
Kapacita vazby až 300 listov
Max. rozmer hrebeňa/mm 38
Vkladanie listou zhora
Presné nastavenie dorazu zväzku
Zásobník na uloženie niekoľko plastových hrebeňov
Doraz okraja zväzku / áno
Mierka hrebeňa a hrúbky zväzku dokumentu
Hmotnosť 9,5 kg
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Kombinovaný dierovací a viazací stroj pre väzbu drôtovým hrebe-
ňom s pomerom otvorov 2:1 na jeden palec. Používa sa jedna páka 
ako na dierovanie, tak aj na viazanie.

Popis katalógové číslo cena / kus

Viazací stroj Private Eco re04pe 96,-

Viazací stroj ECO C 360 
Manuálny dvojpákový viazač pre väzbu do drôtového hrebeňa s po-
merom očiek 2:1 navrhnutý tak, aby poskytoval čo najefektívnejší 
tok práce. Prvá uzatváracia jednotka na svete pre uzatváranie hrebe-
ňov s priemerom 38 mm. Dodatočne je možné pripojením motora 
urobiť z manuálnej dierovacej jednotky elektrickú.  

Popis katalógové číslo cena / kus

Viazací stroj ECO C 360 rec360 321,-

Viazací stroj Private RW 
Kombinovaný dierovací a viazací stroj pre väzbu drôtovým hrebe-
ňom s pomerom otvorov 3:1 na jeden palec. Používa sa jedna páka 
ako na dierovanie, tak aj na viazanie.

Popis katalógové číslo cena / kus

Viazací stroj Private RW re05prw 106,-

Viazací stroj SRW 360 Comfort 
Manuálny dvojpákový viazač pre väzbu do drôtového hrebeňa s po-
merom očiek 3:1 navrhnutý tak, aby poskytoval čo najefektívnejší 
tok práce. Prvá uzatváracia jednotka na svete pre uzatváranie hrebe-
ňov s priemerom 38 mm. Dodatočne je možné pripojením motora 
urobiť z manuálnej dierovacej jednotky elektrickú.

Popis katalógové číslo cena / kus

Viazací stroj SRW 360 Comfort re360srw 1100,-
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V jednom cykle predieruje až 12 listov 70 - 80 g/m2  papiera  
Kapacita viazania do 135 listov  (max do 16mm hrebeňa)
Otočný gombík pre nastavenie uzatváracej štrbiny podľa veľkosti hrebeňa
Mierka hrúbky dokumentu
Držiak otvoreného hrebeňa
Rozmery 30 x 54 x 14 cm (d x š x v) 
Hmotnosť 6 kg 
Zviaže dokumenty do hrebeňov od 1/4“ - 9/16“
Maximálna šírka väzby 300 mm / počet dierovacích nožov 23  

Kompaktná kovová konštrukcia s vysokou stabilitou 
Kapacita dierovania do 30 listov (3 mm) 80 g papiera (5000 listov/hod.)
Kapacita viazania do 340 listov (250 dokumentov/hod.)
Pevný okraj pri dierovaní
Pracovná šírka 34 cm 
Pomer otvorov 2:1 / 23 otvorov na DIN A4  
Maximálny priemer hrebeňa 38 mm (1 1/2“)
Rozmery (d x š x v) - 33 x 58 x 15 cm
Hmotnosť 19 kg

v jednom cykle predieruje až 12 listov 70 - 80 g/m2  papiera
kapacita viazania do 120 listov 
otočný gombík pre nastavenie uzatváracej štrbiny podľa veľkosti hrebeňa
Mierka hrúbky dokumentu 
držiak otvoreného hrebeňa
rozmery 30 x 54 x 14 cm (d x š x v) 
hmotnosť 6 kg 
zviaže dokumenty do hrebeňov od 1/4“ - 9/16“ 
maximálna šírka väzby 300 mm / počet dierovacích nožov 34 

Kompaktná kovová konštrukcia s vysokou stabilitou 
Kapacita dierovania do 25 listov (2,5 mm) 80 g papiera ( (5000 listov/hod.)
Kapacita viazania do 120 listov (250 dokumentov/hod.) 
42 vypínateľných nožov 
Nastaviteľný okraj pri dierovaní
Pracovná šírka 36 cm 
Pomer otvorov 3:1 / 34 otvorov na formát DIN A4 
Maximálny O drôtového hrebeňa 16 mm
Rozmery (d x š x v) - 33 x 58 x 15 cm 
Hmotnosť 19 kg



Drôtové hrebene
Drôtové hrebene formátu DIN A4 s pomerom otvorov 3:1 (3 otvory 
na 1 palec) a s pomerom otvorov 2:1 (2 otvory na 1 palec).

Spo t r ebný  ma t e r i á l  k  v i a z an i u
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Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4.

Popis kapacita listov balenie katalógové číslo cena / bal.

Hrebeň 6 čierny 11-20 200 ks hr0601 4,35

Hrebeň 6 biely 11-20 200 ks hr0600 4,35

Hrebeň 6 modrý 11-20 200 ks hr0603 4,35

Hrebeň 6 červený 21-40 100 ks hr0602 4,35

Hrebeň 8 čierny 21-40 100 ks hr0801 2,80

Hrebeň 8 biely 21-40 100 ks hr0800 2,80

Hrebeň 8 modrý 21-40 100 ks hr0803 2,80

Hrebeň 8 červený 21-40 100 ks hr0802 2,80

Hrebeň 10 čierny 41-55 100 ks hr1001 3,18

Hrebeň 10 biely 41-55 100 ks hr1000 3,18

Hrebeň 10 modrý 41-55 100 ks hr1003 3,18

Hrebeň 10 červený 41-55 100 ks hr1002 3,18

Hrebeň 12 čierny 56-80 100 ks hr1201 4,80

Hrebeň 12 biely 56-80 100 ks hr1200 4,80

Hrebeň 12 modrý 56-80 100 ks hr1203 4,80

Hrebeň 12 červený 56-80 100 ks hr1202 4,80

Hrebeň 14 čierny 81-100 100 ks hr1401 5,58

Hrebeň 14 biely 81-100 100 ks hr1400 5,58

Hrebeň 14 modrý 81-100 100 ks hr1403 5,58

Hrebeň 14 červený 81-100 100 ks hr1402 5,58

Hrebeň 16 čierny 101-120 100 ks hr1601 7,-

Hrebeň 16 biely 101-120 100 ks hr1600 7,-

Hrebeň 16 modrý 101-120 100 ks hr1603 7,-

Hrebeň 16 červený 101-120 100 ks hr1602 7,-

Hrebeň 19 čierny 121-150 100 ks hr1901 8,20

Hrebeň 19 biely 121-150 100 ks hr1900 8,20

Hrebeň 22 čierny 151-180 50 ks hr2201 5,35

Hrebeň 22 biely 151-180 50 ks hr2200 5,35

Hrebeň 25 čierny 181-210 50 ks hr2501 7,32

Hrebeň 25 biely 181-210 50 ks hr2500 7,32

Hrebeň 28,5 čierny 211-245 50 ks hr2801 8,50

Hrebeň 28,5 biely 211-245 50 ks hr2800 8,50

Hrebeň 32 ovál čierny 241-280 50 ks hr3201 8,45

Hrebeň 32 ovál biely 241-280 50 ks hr3200 8,45

Hrebeň 38 ovál čierny 281-340 50 ks hr3801 9,90

Hrebeň 38 ovál biely 281-340 50 ks hr3800 9,90

Hrebeň 45 ovál čierny 341-410 50 ks hr4501 10,99

Hrebeň 45 ovál biely 341-410 50 ks hr4500 10,99

Hrebeň 51 ovál čierny 411-450 50 ks hr5101 11,20

Hrebeň 41 ovál biely 411-450 50 ks hr5100 11,20

... iné rozmery na požiadanie

Popis pomer otvor. katalógové číslo cena / bal.

Drôtový hrebeň 5,5 biely (3:1) dh5500 10,45

Drôtový hrebeň 5,5 čierny (3:1) dh5501 10,45

Drôtový hrebeň 6,9 biely (3:1) dh6900 11,05

Drôtový hrebeň 6,9 čierny (3:1) dh6901 11,05

Drôtový hrebeň 8 biely (3:1) dh8000 13,60

Drôtový hrebeň 8 čierny (3:1) dh8001 13,60

Drôtový hrebeň 9,5 biely (3:1) dh9500 16,80

Drôtový hrebeň 9,5 čierny (3:1) dh9501 16,80

Drôtový hrebeň 11 biely (3:1) dh1100 19,80

Drôtový hrebeň 11 čierny (3:1) dh1101 19,80

Drôtový hrebeň 12,7 biely (3:1) dh1200 21,50

Drôtový hrebeň 12,7 čierny (3:1) dh1201 21,50

Drôtový hrebeň 14,3 biely, 50 ks (3:1) dh1400 12,50

Drôtový hrebeň 14,3 čierny, 50 ks (3:1) dh1401 12,50

Drôtový hrebeň 16 biely, 50 ks (3:1) dh1600 17,30

Drôtový hrebeň 16 čierny, 50 ks (3:1) dh1601 17,30

Drôtový hrebeň 6,9 biely (2:1) dh06900 10,35

Drôtový hrebeň 6,9 čierny (2:1) dh06901 10,35

Drôtový hrebeň 8 biely (2:1) dh00800 13,80

Drôtový hrebeň 8 čierny (2:1) dh00801 13,80

Drôtový hrebeň 9,5 biely (2:1) dh09500 15,50

Drôtový hrebeň 9,5 čierny (2:1) dh09501 15,50

Drôtový hrebeň 11 biely (2:1) dh01100 19,35

Drôtový hrebeň 11 čierny (2:1) dh01101 19,35

Drôtený hrebeň 12,7 biely (2:1) dh01200 21,20

Drôtový hrebeň 12,7 čierny (2:1) dh01201 21,20

Drôtený hrebeň 14,3 biely, 50 ks (2:1) dh01400 12,20

Drôtový hrebeň 14,3 čierny, 50 ks (2:1) dh01401 12,20

Drôtený hrebeň 16 biely, 50 ks (2:1) dh01600 15,80

Drôtový hrebeň 16 čierny, 50 ks (2:1) dh01601 15,80

... iné rozmery na požiadanie
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Fólia PVC na prednú stranu viazaného dokumentu.

Popis MJ veľkosť katalógové č. cena / bal.

Transpar 150 mic, číra bal. 100 ks. A4 re15000 6,50
Transpar economy pack 
150 mic, číra bal. 500 ks. A4 re150500 28,90

Transpar 200 mic, číra bal. 100 ks. A4 re20000 9,15

Transpar 300 mic, číra bal. 100 ks. A4 re30000 13,60

Transpar modrý 200 mic bal. 100 ks. A4 re20003 10,60

Transpar červený 200 mic bal. 100 ks. A4 re20002 10,60

Transpar zelený 200 mic bal. 100 ks. A4 re20004 10,60

Transpar žltý 200 mic bal. 100 ks. A4 re20005 10,60

Transpar hnedý 200 mic bal. 100 ks. A4 re20007 10,60

Transpar A3 200 mic, číra bal. 100 ks. A3 re23000 17,60

Futura
Matná priehľadná PP fólia s hrúbkou 280 mic vo formáte A4. Vhod-
ná ako predná exkluzívna obálka pre väzbu hrebeňom, špirálou ale-
bo lištou.  Balenie 100 ks.

Popis MJ katalógové číslo cena / bal.

Obal Futura matný 100 ks re537600 16,60

Obal Futura čierny 100 ks re537601 16,60

Obal Futura červený 100 ks re537602 16,60

Obal Futura modrý 100 ks re537603 16,60

Obal Futura biely 100 ks re537649 16,60
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Chromogloss 
Kartón 250 g. Z jednej strany lesklý lakovaný povrch, druhá strana 
biela matná. Formát A4.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Chromogloss biely re254049 8,55

Chromogloss čierny re254001 14,35

Chromogloss modrý re254003 14,35

Chromogloss červený re254002 14,35

Chromogloss zelený re254004 14,35

Chromogloss žltý re254005 14,35

Delta 
Kartón 270 g. Z jednej strany povrchová reliéfna úprava v imitácii 
kože, z druhej strany hladká. Balenie 100 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Delta biela A4 re274049 9,95

Delta čierna A4 re274001 9,95

Delta svetlomodrá A4 re274003 9,95

Delta tmavočervená A4 re274002 9,95

Delta zelená A4 re274004 9,95

Delta žltá A4 re274005 9,95

Delta sivá A4 re274012 9,95

Delta smotanová A4 re274030 9,95

Delta tabaková A4 re274007 9,95

Delta kartón čierny A3 re273001 26,70

Delta kartón biely A3 re273049 26,70
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160 g kartón vhodný do kopírovacích strojov, laserových a atramen-
tových tlačiarní. Obojstranný mramorový vzor. Formát A4. Balenie 
100 ks.

Popis MJ katalógové číslo cena / bal.

Obal Copylux okrový 100 ks re164013 18,35

Obal Copylux zelený 100 ks re164004 18,35

Obal Copylux slonovina 100 ks re164021 18,35

Obal Copylux šedý 100 ks re164012 18,35

Obal Copylux modrý 100 ks re164003 18,35

Zakladacie prúžky samolepiace
Zakladacie prúžky na zakladanie materiálov a brožúry do zaklada-
čov bez potreby dierovania. Dĺžka 295 mm.

Popis MJ katalógové číslo cena / bal.

Prúžok 295 mm 8804-50 bal. 50 ks. LL880450 6,28

Prúžok 295 mm 8804-100 bal. 100 ks. LL880400 10,47
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Popis katalógové číslo cena / bal.

1. Prúžky pre väzbu do plastov. hrebeňov Euro re100 7,40

2. Prúžky pre väzbu do drôtových hrebeňov 2:1 re10021 7,40

3. Prúžky pre väzbu do drôtových hrebeňov 3:1 re10031 7,40

Prúžky pre väzbu
1. Priehľadný PVC prúžok na jednej strane predierovaný pre väzbu 
plastovým hrebeňom (21 otvorov na formát A4) a na strane dru-
hej eurodierovanie pre zavesenie dokumentu do šanónu. Balenie  
100 ks. 
2. Priehľadný PVC prúžok na jednej strane predierovaný pre väzbu 
drôtovým hrebeňom s pomerom očiek 2:1 a na strane druhej euro-
dierovanie pre zavesenie dokumentu do šanónu. Balenie 100 ks.
3. Priehľadný PVC prúžok na jednej strane predierovaný pre väzbu 
drôtovým hrebeňom s pomerom očiek 3:1 a na strane druhej euro-
dierovanie pre zavesenie dokumentu do šanónu. Balenie 100 ks.

1

2

3
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Tepelný viazací stroj umožňujúci zviazať dokumenty až do hrúb-
ky 250 mm v priebehu 40 sekúnd. Optická a svetelná signalizácia 
ukončenia viazacieho procesu. Zdroj energie: 220 V/50Hz.

Popis katalógové číslo cena / ks

Thermomaster Reco 25 tv025 51,-

Termoobal Standing 
Obal na termoväzbu s kartónovým bielym zadným listom a priehľad-
ným predným PVC listom s naneseným lepidlom v chrbte obalu. 
Farba predná/zadná, číra/biela. Balenie 100 ks.

Popis balenie katalógové číslo cena / bal.

Termoobal Standing 1 mm 100 ks tv02501 28,90

Termoobal Standing 2 mm 100 ks tv02502 28,90

Termoobal   Standing 3mm 100 ks tv02503 28,90

Termoobal Standing 4 mm 100 ks tv02504 28,90

Termoobal Standing 6 mm 100 ks tv02506 28,90

Termoobal Standing 8 mm 100 ks tv02508 28,90

Termoobal Standing 9 mm 80 ks tv02509 27,-

Termoobal Standing 12 mm 80 ks tv02512 27,-

Termoobal Standing 16 mm 50 ks tv02516 20,30

Termoobal Standing 18 mm 50 ks tv02518 20,30

Termoobal Standing 21 mm 50 ks tv02521 20,30

Termoobal Standing 24 mm 50 ks tv02524 20,30
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Popis katalógové číslo cena / kus

Skladač listov DAHLE 10560 da10560 113,-

Skladač listov DAHLE 10560
Elektrický skladač na skladanie listov formátu A4 na tretiny do štan-
dardných obálok. Kapacita skladania 3 listy 80 g papiera súčasne. 
Hmotnosť 4 kg. Kapacita: 3 hárky. Rozmery: 195x350x150 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Skladač listov DAHLE 10550 da10550 333,-

Skladač listov DAHLE 10550
Elektrický skladač listov so skladaním formátu A4 na niekoľko ty-
pov skladov: na polovicu, na tretiny smerom k sebe, na tretiny typu 
harmonika a na štvrtiny. Kapacita skladania 20 listov 80 g papiera 
súčasne. Rýchlosť skladania 2000 listov za hodinu. Hmotnosť 8,6 
kg. Kapacita: 20 hárkov. Rozmery: 555x345x460 mm.



Laminátor RENZ 330 Dual
Laminátor vhodný do kancelárií alebo copyshopov. Laminovanie do 
formátu A3.Laminátory sú vhodné na laminovanie fotografií a vďaka 
silikónovým laminovacím valcom nie sú potrebné nosiče fólií. HT 
330 Dual je vybavený Stand-by funkciou, ktorá šetrí energiu; keď 
nepoužívate laminátor cca. 30 min. automaticky prejde do režimu 
Stand-by, čo spôsobí, že laminátor sa ochladí na 50-60 °C. Stlače-
ním tlačidla „Stand-by“ sa laminátor opäť zahreje na teplotu, ktorá 
bola nastavená ako posledná.

L am i ná t o r y

K
a

n
ce

lá
rs

k
a

 t
e

ch
n

ik
a Laminátor HT 230PHOTO, DIN A4

Prvotriedny fotolaminátor do formátu A4 pre použitie v kancelárii. 
Laminovanie za tepla až do hrúbky 250 mic. Možnosť laminovania 
za studena. 

Popis katalógové číslo cena / kus

Laminátor HT 230 PHOTO re230ht 207,-

Laminátor Reco Lam 321
Ekonomický kancelársky laminátor do formátu DIN A3. Laminova-
nie za tepla: hrúbka fólie 75 - 250 mic.

Popis katalógové číslo cena / kus

Laminátor Reco Lam 321 re320L 135,-

Laminátor RENZ 330 L
Vhodný do menších kancelárií. Laminovanie do formátu A3.Lami-
nátory sú vhodné na laminovanie fotografií a vďaka silikónovým la-
minovacím valcom nie sú potrebné nosiče fólií.

Popis katalógové číslo cena / kus

Laminátor RENZ 330 L re330L 165,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Laminátor RENZ 330 Dual re330D 218,-

• 4 - valcový systém s vyhrievanou stolicou 
• Pracovná šírka 235 mm 
• Rýchlosť laminovania do 520 mm/min 
• Doba vyhrievania na pracovnú teplotu 4 min.
• Digitálny automatický spätný chod pre uvoľnenie zaseknutého dokumentu
   (svetový patent). Spustenie spätného chodu je indikované svetelnou a   
   akustickou signalizáciou 
• Ochrana valcov : Valce rotujú počas chladenia, aby nedošlo k ich 
   poškodeniu 
• Duálne chladiace zariadenie: Chladiaca platňa a DC ventilátor 
• Digitálna „MICOM“ regulácia teploty 
• Laminovanie za tepla až do hrúbky 250 mic 
• Možnosť laminovania za studena 
• Spotreba energie: 550 W

Použitie: rôzne typy fotografií, výtlačky z atramentových tlačiarní, výtlačky z 
PC tlačiarní, pasy, osobné doklady 

• 4 - valcový ekonomický laminátor s vyhrievanou platňou
• Rýchle dosiahnutie pracovnej teploty (2 - 3 minúty) 
• Digitálna regulácia teploty „MICOM“ 
• Dotykové ovládanie 
• Nie sú potrebné nosiče fólií 
• Laminovanie za tepla : hrúbka fólie 75 - 250 mic 
• Možnosť laminovania za studena 
• Pracovná šírka 320 mm 
• Rýchlosť laminovania: 410 mm 
• Spotreba energie: 500 W 
• Zdroj : 230V/50Hz

Použitie: kancelárske dokumenty(tlačivá, návody na obsluhu a pod.), perso-
nálne dokumenty, nie je vhodný na laminovanie fotografií 

• 4 - laminovacie valce (2 vyhrievané)
• možnosť laminovania za studena
• pracovná šírka: 330 mm
• možnosť použitia laminovacích fólií do hrúbky 125 mic
• rýchly nábeh do pracovného stavu za cca. 3 minúty
• Rýchlosť laminovania: 650 mm/ min. 
• Reverzný chod
• Spotreba energie: 500 W

• 4 - laminovacie valce (2 vyhrievané valce, 2 vyhrievané platne)
• možnosť laminovania za studena
• pracovná šírka: 330 mm
• možnosť použitia laminovacích fólií do hrúbky 250 mic
• rýchly nábeh do pracovného stavu za cca. 3 minúty
• Rýchlosť laminovania: 650 mm/ min. 
• Stand-by funkcia
• Reverzný chod
• Spotreba energie: 700 W
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Laminator Saturn A4  
Nový štýlový laminátor značky Fellowes ideálny do domácností, 
škôl a domácich kancelárií na príležitostné laminovanie. Vybave-
ný technológiou HeatGuardTM s dvojstennou izoláciou na ochranu 
pred možným popálením. Laminuje fotografie a iné dokumenty.

Popis katalógové číslo cena / kus

Laminátor Saturn A4 fe570104 108,50

Laminator Saturn A3  
Nový štýlový laminátor značky Fellowes ideálny do domácností, 
škôl a domácich kancelárií na príležitostné laminovanie. Vybave-
ný technológiou HeatGuardTM s dvojstennou izoláciou na ochranu 
pred možným popálením. Laminuje fotografie a iné dokumenty.

Popis katalógové číslo cena / kus

Laminátor Saturn A3 fe570103 141,-

Laminátor RECO LAM41, DIN A4  
Ekonomický osobný laminátor do formátu DIN A4. Len pre lamino-
vanie za tepla od 70 - 125 mic.

Popis katalógové číslo cena / ks.

Laminátor RECO Lam 41 re041 37,-

• 2 - valcový laminátor s vyhrievanou platňou 
• Reverzný chod 
• Tlačidlo pre dva teplotné stupne 
• Dobrá kvalita foto laminácie 
• Len pre laminovanie za tepla od 70 - 125 mic 
• Rýchlosť laminovania DIN A4 /40 sek

Použitie: fotografie, výtlačky z atramentových tlačiarní, osobné dokumenty, 
školské a vzdelávacie materiály

• Hrúbka laminovacích fólií 80 - 125 mic 
• Stroj je vybavený systémom HeatGuard Technology™  - zdvojenou 
   tepelnou ochranou laminovacieho priestoru, ktorá zabezpečuje rýchle 
   vyhriatie stroja do pracovného stavu (do 5-6 minút) a zamedzuje 
   zbytočnému ohrievaniu tela krytu laminátora. 
• Rýchlosť laminovania je  30 cm/min.
• Pracovný stav „pripravený“ je indikovaný zvukovým a svetelným signálom. 
• V zadnej časti stroja je páčka pre uvoľnenie prípadného uviaznutého  
   dokumentu. 

Na vstupe do laminátora v prednej časti je odklopitelný kryt. Má dve funkcie,  
jednak presne navádza pri vkladaní laminovacej fólie a súčasne pri sklopení 
slúži ako kryt proti prachu.
Laminátor sa môže skladovať vo zvislej polohe a ľahko prenášať vďaka vhodne 
umiestnenému držadlu.
Súčasťou dodávky je štartovacia sada 10tich laminovacích fólií formátu A4 
hrúbky 80 mic.

• Hrúbka laminovacích fólií 80 - 125 mic 
• Stroj je vybavený systémom HeatGuard Technology™  - zdvojenou 
   tepelnou ochranou laminovacieho priestoru, ktorá zabezpečuje rýchle 
   vyhriatie stroja do pracovného stavu (do 5-6 minút) a zamedzuje 
   zbytočnému ohrievaniu tela krytu laminátora. 
• Rýchlosť laminovania je  30 cm/min.
• Pracovný stav „pripravený“ je indikovaný zvukovým a svetelným signálom. 
• V zadnej časti stroja je páčka pre uvoľnenie prípadného uviaznutého 
dokumentu. 

Na vstupe do laminátora v prednej časti je odklopitelný kryt. Má dve funkcie,  
jednak presne navádza pri vkladaní laminovacej fólie a súčasne pri sklopení 
slúži ako kryt proti prachu.
Laminátor sa môže skladovať vo zvislej polohe a ľahko prenášať vďaka vhod-
ne umiestnenému držadlu.
Súčasťou dodávky je štartovacia sada 10tich laminovacích fólií formátu A4 
hrúbky 80 mic.
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Laminátor RENZ 330 P
Profesionálny vysokovýkonný laminátor vhodný do copyshopov  
a pre všetkých užívateľov, ktorí chcú laminovať veľké množstvá. La-
minovanie do formátu A3. HT 330 P je vybavený Stand-by funkciou, 
ktorá šetrí energiu; keď nepoužívate laminátor cca. 30 min. automa-
ticky prejde do režimu Stand-by, čo spôsobí, že laminátor sa ochladí 
na 50-60 °C. Stlačením tlačidla „Stand-by“ sa laminátor opäť zahreje 
na teplotu, ktorá bola nastavená ako posledná.

Popis katalógové číslo cena / kus

Laminátor RENZ 330 P re330P 565,-
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Fólie na studené laminovanie Selfseal  
Zalaminujú dokument alebo vizitku bez laminovacieho zariadenia.

Laminovacie fólie matné  
Matné laminovacie fólie vytvárajú laminovanému dokumentu ex-
kluzívny povrch. Farby zalaminovaného dokumentu sú stále veľmi 
jasné, zároveň však matná fólia zabraňuje odrazu svetla. Povrch fó-
lie možno popisovať ceruzkou alebo perom.

Popis MJ veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Fólia matná 100 mic. 100 ks A4 re14100 20,85

Fólia matná 125 mic. 100 ks A4 re14125 24,80

Fólia matná 100 mic. 100 ks A3 re13100 41,-

Fólia matná 125 mic. 100 ks A3 re13125 44,-

Fólia adhezívna  
Laminovacie fólie so zadnou lepivou stranou. Možnosť nalepenia na 
sklo, stenu a pod. Hrúbka 80 mic. Balenie 100 ks.

Popis MJ veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Fólia adhezívna 80 micr. 100 ks A4 re3480 26,-

Fólia adhezívna 80 micr. 100 ks A3 re3380 53,-

Popis MJ veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Fólia Selfseal 100 ks 54x86 mm LL11014 14,65

Fólia Selfseal 100 ks 66x100 mm LL11024 16,50

Fólia Selfseal 50 ks 225x312 mm LL11053 57,-

Laminovacie fólie lesklé
Laminovacie fólie Renz kvalitne a dlhodobo ochránia dokumenty 
pred znehodnotením a vplyvmi prostredia. Vyznačujú sa priezrač-
nosťou a nízkou teplotou potrebnou na laminovanie.

Popis MJ veľkosť katalógové č. cena / bal.

Lam. fólie 125 mic 100 ks 54x86mm re548625 1,72

Lam. fólie 125 mic 100 ks 60x92mm re609225 2,15

Lam. fólie 125 mic 100 ks 65x95mm re659525 2,28

Lam. fólie 125 mic 100 ks 75x105mm re751525 2,90

Lam. fólie 125 mic 100 ks 80x110mm re801125 3,20

Lam. fólie 125 mic 100 ks 90x126mm re912625 3,90

Lam. fólie 125 mic 100 ks 111x154mm re06125 4,35

Lam. fólie 80 mic 100 ks 154x216 mm re05080 6,20

Lam. fólie 100 mic 100 ks 154x216 mm re05100 7,80

Lam. fólie 125 mic 100 ks 154x216 mm re05125 10,15

Lam. fólie 80 mic 100 ks 216x303 mm re04080 11,95

Lam. fólie 100 mic 100 ks 216x303 mm re04100 15,10

Lam. fólie 125 mic 100 ks 216x303 mm re04125 18,70

Lam. fólie 175 mic 100 ks 216x303 mm re04175 28,65

Lam. fólie 250 mic 100 ks 216x303 mm re04250 44,50

Lam. fólie 80 mic 100 ks 303x426 mm re03080 23,80

Lam. fólie 100 mic 100 ks 303x426 mm re03100 29,95

Lam. fólie 125 mic 100 ks 303x426 mm re03125 38,-

Lam. fólie 175 mic 100 ks 303x426 mm re03175 57,-
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Nosič fólie 
Špeciálny kartón potiahnutý silikónom pre použitie v laminátoroch 
pri laminovaní problémových materiálov. Balenie 10 ks.

Popis MJ veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Nosič fólie 10 ks A4 re2400 12,55

Nosič fólie 10 ks A3 re2300 12,85



Dierovač a zaoblovač
Univerzálny dierovač otvorov na uchytenie štipcov do fólií, lamino-
vaných za tepla alebo za studena a zaoblovač rohov. Dieruje okrúh-
ly otvor priemeru 6,4 mm, oválny otvor 3 × 14 mm alebo zaobluje 
rohy R = 6 mm. Kapacita dierovania 15 listov 80 g papiera.

L am i novan i e

Selfseal štipec
Obojstranné laminovacie fólie na studené laminovanie (bez potreby lamino-
vacieho zariadenia) predstavujú ideálnu identifikačnú alebo prezentačnú po-
môcku na konferenciách, seminároch a výstavách. Bezpečnostná fólia zabez-
pečuje, že menovka po vložení do visačky nemôže byť opätovne vybraná.

Popis katalógové číslo cena / kus

Dierovač a zaoblovač pl33051 25,-

Popis MJ veľkosť katalógové č. cena / bal.

1 Selfseal štipec 50 ks 104x74mm LL11131 26,-

2 Selfseal štipec 50 ks 70x107mm LL11147 26,-

3 Selfseal štipec 50 ks 112x96mm LL11161 31,60

4 Selfseal štipec 10 ks 112x96mm LL11163 8,-

5 Selfseal + záves 50 ks 112x96mm LL11164 49,-

1

2

3

4

5

Doplnky k visačkám
Štipce na uchytenie zalaminovaných kartičiek na odev. 
Balenie 100 ks.
Textilné šnúrky s karabínkou. Balenie 100 ks.

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Klips americký dc30010 11,20

2. Klips európsky dc30020 12,60

3. Textilná šnúrka s karabínkou, čierna dc30100 34,-

4. Textilná šnúrka s karabínkou, červená dc30200 34,-

5. Textilná šnúrka s karabínkou, modrá dc30300 34,-

Dop l nky  k  v i s a č kám
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Nemecký výrobca - spoločnosť HSM používa masívne nože 
vyrobené z jedného kusu kvalitnej kalenej ocele už od na-
jmenších typov strojov. 

Rezacie nože sú ostrené a zakalené špeciálnou indukčnou 
technológiou, čo umožňuje bežné skartovanie papierov vrá-
tane kancelárskych sponiek takmer u všetkých typov stro-
jov.

Unikátne chrbty nožov sú už od najmenších typov osadené 
vo vlastnej osi a svoju čistiacu funkciu plnia i pri spätnom 
chode. To umožňuje vyčistenie nožov i pri vychádzaní pa-
piera po jeho prípadnom zaseknutí. 

Od najmenších typov sú prevodovky medzi motorom a re-
zacími nožmi konštruované ako uzavreté. Z tohto dôvodu sa 
do nich nedostávajú zbytky rezaného materiálu, čo sa preja-
vuje v ich dlhej životnosti. 

Viac ako 30 ročná   tradícia výroby, vysokú kvalita a spoľah-
livosť skartovačov spoločnosti HSM je zárukou dlhodobej a 
bezproblémovej prevádzky týchto zariadení. 

Vývojové stredisko spoločnosti HSM priebežnou prácou na 
inovácii stávajúcich typov a vývoji nových strojov trvalo udr-
žuje vysokú technickú úroveň všetkých svojich výrobkov.

Výber vhodného typu skartovacieho stroja

Vzhľadom k širokej ponuke skartovacích strojov a ich re-
zov je dôležité, aby ste si vybrali skartovač, ktorý zodpovedá 
vašim požiadavkám. Ku správnemu výberu slúži niekoľko 
hlavných parametrov, ktoré je treba sledovať: 

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

Stupeň utajenia:
   Na stanovenie utajenia sa p oužíva sa norma DIN 32757-1 
s niekoľkými stupňami utajenia. Stupeň 1 má najnižšie utaje-
nie, stupeň 6 najvyššie. Bežné skartovacie stroje skartujú na 
stupeň utajenia 2, čo postačuje potrebám bežných užívateľov. 
Stupeň 3 má už také utajenie, že bežnými prostriedkami nie 
je možné skartovaný materiál zostaviť do čitateľnej podoby. 
Pre potreby vysokého zabezpečenia slúži stupeň utajenia  
č. 4, ktorý  môže byť čiastočne zostaviteľný len s použitím 
špičkových technológií. Stupeň č. 5 je stopercentne nezosta-
viteľný. Čím je vyšší stupeň utajenia, tým menej papierov je 
možné na jedenkrát zoskartovať.
 
Skartovaný materiál:
Všetky typy skartovačov HSM sú schopné skartovať papier 
spolu s kancelárskymi spinkami a sponami s výnimkou mo-

delov zo skupiny Shredstar a modelov so stupňom utajenia 
č. 6. Niektoré modely naviac umožňujú i skartovanie kredit-
ných kariet, diskiet, CD médií a termofólií. Veľkokapacitné 
modely zvládnu dokonca zoskartovanie papierov vrátane 
šanónu v ktorom sú uložené. 

Kapacita rezu (maximálny počet zoskartovaných listov pa-
piera na jeden cyklus):
Udaná hodnota je vždy maximálna, pri prevádzke by nemala 
byť prekračovaná. Hodnota sa vzťahuje pre použitie papiera 
formátu A4 80 g/m2, t. j. bežného kancelárskeho papiera. V 
prípade, že uvažujete so skartovaním iných typov papiera, 
počítajte s tým pri výbere vhodného skartovacieho stroja.

Šírka vstupného otvoru: 
Určuje formát papiera, ktorý môže skartovač spracovať. Aj 
pre skartovače so vstupnou šírkou pre formát A3 je kapacita 
rezu udávaná pre papier formátu A4 s vložením na výšku. 
Pri skartovaní papiera formátu A3 je teda potrebné vkladať 
menší počet listov (pomerne k šírke rezu).

Kapacita zásobníka: 
Kapacita zásobníka sa udáva v litroch. Veľkosť zásobníka je 
úmerná zaťaženiu a určenému využívaniu skartovača. Príliš 
veľká nádoba zbytočne zaberá priestor a zvyšuje cenu skar-
tovača a naopak príliš malá nádoba znižuje komfort obslu-
hy, pretože je nutné zásobník často vyprázdňovať. Pri výbere 
skartovača je preto dôležité zohľadňovať i tento parameter.

Skartovacie stroje je možné rozdeliť podľa 
spôsobu rezu nasledovne: 

Skartovače s pozdĺžnym rezom  
Tieto modely rozrežú dokument po dĺžke.  Takto 
vzniknú pásiky široké 1,9 – 11,8 mm a dlhé v závislos-
ti na dĺžke skartovaného papiera. 

Skartovače s kombinovaným rezom 
Tieto modely rozrežú dokument súčasne pozdĺžne i 
priečne. Týmto spôsobom skartovania vzniknú malé 
obdĺžniky. Takéto skartovanie sa používa za účelom 
vyššieho   stupňa utajenia. Na rozdiel od pozdĺžneho 
rezu sa do odpadovej nádoby zmestí, vďaka časticiam 
o dĺžke iba niekoľko cm, podstatne viac zoskartované-
ho materiálu.
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S k a r t ova c i e  s t r o j e

Niečo o skartovaní

Použité vnútrofiremné materiály, dokumenty a návrhy doku-
mentov, ale aj iný dôverný materiál ako sú diskety, CD a DVD 
nosiče vás časom privedú k otázke: „Čo s tým ?“ Keď skončia 
v odpadkovom koši sú len veľmi málo chránené pred neo-
právneným použitím a môžu byť ľahko zneužité. Takéto zne-
užitie interných firemných informácií môže mať za následok 
obrovské škody, straty na zisku a taktiež môžu poškodiť image 
spoločnosti spôsobom, ktorý sa dá len ťažko kompenzovať.

Zbavte sa dôverných dokumentov a dát uložených na diske-
tách, CD a DVD nosičoch profesionálnym spôsobom. Skarto-
vače HSM vám s tým pomôžu.

Bezpečnostná úroveň zoskartovaného materiálu sa delí 
do niekoľkých kategórií podľa medzinárodnej normy DIN 
32757-1. 

Podľa veľkosti častíc, ktoré vzniknú po zoskartovaní dokumentov máme šesť 
stupňov utajenia:

Stupeň utajenia 1
Pre bežné dokumenty, ktoré sú po dobe expirácie považované za nečitateľné.
    

Stupeň utajenia 2
Pre interné dokumenty, ktoré sa majú po zoskartovaní stať nečitateľnými.
    

Stupeň utajenia 3
Pre osobné a dôverné dukumenty.
    

Stupeň utajenia 4
Pre prípad keď utajenie dokumentov je dôležité pre existenciu spoločnosti.  
  

Stupeň utajenia 5
Pre mimoriadne tajné dokumenty (vládne dokumenty, dôležitý výskum).
    

Stupeň utajenia 6
Pre maximálny stupeň utajenia najtajnejších dokumentov.
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Skartovač HSM ShredStar S5 (7mm) 
Skartovač malých rozmerov určený na skartovanie CD a DVD médií, 
diskiet, kreditných kariet a samozrejme aj papiera. Vďaka jeho ma-
lým rozmerom ho môžete umiestniť na stôl kde ho budete mať vždy 
po ruke. Skartovač má vyberateľný zásobník, ktorý sa dá jednoducho 
vyprázdniť.

Popis katalógové číslo cena / kus

Skartovač HSM ShredStar S5 (7mm) hm000506 34,-

Ska r t ova c i e  s t r o j e

K
a

n
ce

lá
rs

k
a

 t
e

ch
n

ik
a Skartovač HSM MultiShred (4,0 x 30)

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

Popis katalógové číslo cena / kus

Skartovač HSM MultiShred (4,0 x 30) hm000505 95,-

Technické parametre Shredstar S5 (7 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 7
Vstupná Šírka (mm) 215
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 1
Počet listov na cyklus (A4/80g) 5
Rýchlosť skartovania (mm/s) 130
Kapacita zásobníka v litroch: 13
Rozmery (š x h x v) 332x175x350
Hmotnosť (kg) 2

Technické parametre Multishred (4x30 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 4x30
Vstupná Šírka (mm) 130
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 8
Výkon motora (W) 10
Rýchlosť skartovania (mm/s) 17
Kapacita zásobníka v litroch: 3,5
Rozmery (š x h x v) 246x190x285
Hmotnosť (kg) 5,7
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 Automatický štart – stop,Pohotovostný režim bez spotreby elektric-
kej energie,Tvrdené oceľové rezacie nože vedia zoskartovať aj kan-
celárske spinky a spony,Integrovaný kôš na zoskartovaný materiál 
môže byť použitý aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú 
dôverného charakteru vďaka otvoru v prednaj časti.Skartuje: papier, 
spinky.

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Skartovač HSM 70.2 / 3,9 / 2 / 3-4 / 225 / 14 hm000510 69,-

2. Skartovač HSM 70.2 / 5,8 / 2 / 4-6 / 225 / 14 hm000509 69,-

Ska r t ova c i e  s t r o j e

Skartovač HSM ShredStar X5 (4 x 38 mm)
Vhodný na skartovanie dôverných dokumentov pre malé kancelá-
rie a na domáce použitie. Kvôli jeho malým rozmerom ho môžete 
umiestniť pod stôl, kde bude vždy po ruke. Skartuje papier pozdĺžne 
aj priečne, čím zabezpečí vyšší stupeň utajenia a zároveň šetrí pries-
tor v odpadovom koši, ktorý dokáže absorbovať väčšie množstvo 
takto zoskartovaného materiálu.

Popis katalógové číslo cena / kus

Skartovač HSM ShredStar X5 (4 x 38 mm) hm000508 65,-

Technické parametre Shredstar X5  
(4x38 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 4x38
Vstupná Šírka (mm) 216
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 5
Rýchlosť skartovania (mm/s) 84
Kapacita zásobníka v litroch: 16
Rozmery (š x h x v) 340x210x410
Hmotnosť (kg) 3,9

1. Technické parametre HSM 70.2 (3,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 3-4
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Kapacita zásobníka v litroch: 14
Rozmery (š x h x v) 297x180x384
Hmotnosť (kg) 1,8

2. Technické parametre HSM 70.2 (5,8 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 5,8
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 4-6
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 80
Kapacita zásobníka v litroch: 14
Rozmery (š x h x v) 297x180x384
Hmotnosť (kg) 1,8
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6. Technické parametre HSM 90 (3,9)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 7-9
Rýchlosť skartovania (mm/s) 60
Výkon motora (W) 150
Kapacita zásobníka v litroch: 25
Rozmery (š x h x v) 326x240x423
Hmotnosť (kg) 4

5. Technické parametre HSM 90 (5,8)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 5,8
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 10-12
Rýchlosť skartovania (mm/s) 60
Výkon motora (W) 150
Kapacita zásobníka v litroch: 25
Rozmery (š x h x v) 326x240x423
Hmotnosť (kg) 4

4. Technické parametre HSM 90 (4x25)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 4 x 25
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 3-5
Rýchlosť skartovania (mm/s) 60
Výkon motora (W) 150
Kapacita zásobníka v litroch: 25
Rozmery (š x h x v) 326x240x423
Hmotnosť (kg) 4,5

Skartovač HSM 80.2  
Automatický štart – stop,Pohotovostný režim bez spotreby elektric-
kej energie,Tvrdené oceľové rezacie nože vedia zoskartovať aj kan-
celárske spinky a spony,Integrovaný kôš na zoskartovaný materiál 
môže byť použitý aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú 
dôverného charakteru vďaka otvoru v prednaj časti.Skartuje: papier, 
spinky.

Skartovač HSM 90 
Automatický štart – stop,Pohotovostný režim bez spotreby elektric-
kej energie,Tvrdené oceľové rezacie nože vedia zoskartovať aj kan-
celárske spinky a spony,Integrovaný kôš na zoskartovaný materiál 
môže byť použitý aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú 
dôverného charakteru vďaka otvoru v prednaj časti.Skartuje: papier, 
spinky.

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Skartovač HSM 80.2 / 3,9 / 2 / 5-7 / 225 / 17 hm000512 98,-

2. Skartovač HSM 80.2 / 4 x 25 / 3 / 3 / 225 / 17 hm000513 134,-

3. Skartovač HSM 80.2 / 5,8 / 2 / 7-9 / 225 / 17 hm000511 98,-

Popis katalógové číslo cena / kus

4. Skartovač HSM 90 / 4 x 25 / 3 / 3-4 / 225 / 25 hm000516 179,-

5. Skartovač HSM 90 / 5,8 / 2 / 10-12 / 225 / 25 hm000514 136,-

6. Skartovač HSM 90 S / 3,9 / 2 / 7-9 / 225 / 25 hm000515 136,-

Ska r t ova c i e  s t r o j e
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1. Technické parametre HSM 80.2 (3,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 5-7
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 120
Kapacita zásobníka v litroch: 17
Rozmery (š x h x v) 305x200x410
Hmotnosť (kg) 3,8

3. Technické parametre HSM 80.2 (5,8 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 5,8
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 7-9
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 120
Kapacita zásobníka v litroch: 17
Rozmery (š x h x v) 305x200x410
Hmotnosť (kg) 3,8

2. Technické parametre HSM 80.2 (4x25)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 4x25
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 3-4
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 120
Kapacita zásobníka v litroch: 17
Rozmery (š x h x v) 305x200x410
Hmotnosť (kg) 3,8
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Popis katalógové číslo cena / kus

1. Skartovač HSM 102.2  SILVER / 3,9 / 2 / 10-12 / 225 / 25 hm000521 208,-

2. Skartovač HSM 102.2 / 5,8 / 2 / 13-15 / 225 / 25 hm000517 197,-

3. Skartovač HSM 102.2 / 1,9 / 3 / 5-7 / 225 / 25 hm000519 197,-

4. Skartovač HSM 102.2 / 3,9 / 2 / 10-12 / 225 / 25 hm000518 197,-

5. Skartovač HSM 102.2 / 4 x 25 / 3 / 3-5 / 225 / 25 hm000520 253,-

Skartovač HSM 102.2  
Funkcia auto-stop keď sa zaplní odpadový kôš, automatický štart – stop, rezacia časť plne zakrýva odpadový kôš (obmedzená prašnosť, lepší 
vzhľad). Skartuje: papier, spinky, kreditné karty.

1. Technické parametre HSM 102.2 Silver  
(3,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 10-12
Rýchlosť skartovania (mm/s) 60
Výkon motora (W) 150
Kapacita zásobníka v litroch: 25
Rozmery (š x h x v) 365x273x500
Hmotnosť (kg) 6,3

2. Technické parametre HSM 102.2 (5,8 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 5,8
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 13-15
Rýchlosť skartovania (mm/s) 60
Výkon motora W) 150
Kapacita zásobníka v litroch: 25
Rozmery (š x h x v) 365x273x500
Hmotnosť (kg) 6,3

3. Technické parametre HSM 102.2 (1,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 1,9
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 5-7
Rýchlosť skartovania (mm/s) 60
Výkon motora W) 150
Kapacita zásobníka v litroch: 25
Rozmery (š x h x v) 365x273x500
Hmotnosť (kg) 6,3

4. Technické parametre HSM 102.2 (3,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 10-12
Rýchlosť skartovania (mm/s) 60
Výkon motora W) 150
Kapacita zásobníka v litroch: 25
Rozmery (š x h x v) 365x273x500
Hmotnosť (kg) 6,3

5. Technické parametre HSM 102.2 
(4x25 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 4x25
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 3-5
Rýchlosť skartovania (mm/s) 60
Výkon motora W) 150
Kapacita zásobníka v litroch: 25
Rozmery (š x h x v) 365x273x500
Hmotnosť (kg) 6,3
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Popis katalógové číslo cena / kus

4. Skartovač HSM 105.3 / 1,9 / 3 / 9-10 / 240 / 33 hm000530 380,-

5. Skartovač HSM 105.3 / 3,9 / 2 / 13-15 / 240 / 33 hm000529 380,-

6. Skartovač HSM 105.3 / 5,8 / 2 / 17-19 / 240 / 33 hm000528 380,-

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Skartovač HSM 104.3 / 3,9 / 2 / 13-15 / 240 / 33 hm000524 340,-

2. Skartovač HSM 104.3 / 1,9 / 3 / 7-9 / 240 / 33 hm000525 340,-

3. Skartovač HSM 104.3 / 5,8 / 2 / 17-19 / 240 / 33 hm000523 340,-
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Funkcia auto-stop keď sa zaplní odpadový kôš, alebo keď nie je osadený,Auto-
matický štart – stop,Výklopný odpadový kôš je možné použiť aj ako odpadový 
kôš na dokumenty, ktoré nie sú dôverného charakteru. Skartuje: papier, spin-
ky, kreditné karty, CD/DVD.

1. Technické parametre HSM 104,3 (3,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 13-15
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 440
Kapacita zásobníka v litroch: 33
Rozmery (š x h x v) 375x281x583
Hmotnosť (kg) 11,5

2. Technické parametre HSM 104,3 (1,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 1,9
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 9-11
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 440
Kapacita zásobníka v litroch: 33
Rozmery (š x h x v) 375x281x583
Hmotnosť (kg) 11,5

3. Technické parametre HSM 104,3 (5,8 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 5,8
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 17-19
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 440
Kapacita zásobníka v litroch: 33
Rozmery (š x h x v) 375x281x583
Hmotnosť (kg) 11,5

Ska r t ova c i e  s t r o j e

6. Technické parametre HSM 105.3 (5,8 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 5,9
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 17-19
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 440
Kapacita zásobníka v litroch: 33
Rozmery (š x h x v) 375x281x583
Hmotnosť (kg) 11,5

Skartovač HSM 105.3  
Funkcia auto-stop keď sa zaplní odpadový kôš, alebo keď nie je 
osadený,Automatický štart – stop,Výklopný odpadový kôš je možné 
použiť aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú dôverného 
charakteru,Skartuje: papier, spinky.

4. Technické parametre HSM 105.3 (1,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 1,9
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 9-11
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 440
Kapacita zásobníka v litroch: 33
Rozmery (š x h x v) 375x281x583
Hmotnosť (kg) 11,5

5. Technické parametre HSM 105.3 (3,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 13-15
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 440
Kapacita zásobníka v litroch: 33
Rozmery (š x h x v) 375x281x583
Hmotnosť (kg) 11,5
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Popis katalógové číslo cena / kus

4. Skartovač HSM 125.2 / 1,9 / 3 / 13-15 / 255 / 76 hm000540 604,-

5. Skartovač HSM 125.2 / 3,9 / 2 / 18-20 / 255 / 76 hm000539 604,-

6. Skartovač HSM 125.2 / 5,8 / 2 / 22-24 / 255 / 76 hm000538 604,-

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Skartovač HSM 108.2 / 5,8 / 2 / 17-19 / 240 / 48 hm000534 411,-

2. Skartovač HSM 108.2 / 3,9 / 2 / 13-15 / 240 / 48 hm000535 411,-

3. Skartovač HSM 108.2 C / 1,9 x 15 / 4 / 7-9 / 240 / 48 hm000537 508,-

Ska r t ova c i e  s t r o j e
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1. Technické parametre HSM 108.2 (5,8 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 5,8
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 17-19
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 440
Kapacita zásobníka v litroch: 48
Rozmery (š x h x v) 401x272x727
Hmotnosť (kg) 19

2. Technické parametre HSM 108.2 (3,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 13-15
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 440
Kapacita zásobníka v litroch: 48
Rozmery (š x h x v) 401x272x727
Hmotnosť (kg) 19

3. Technické parametre HSM 108.2 (1,9x15 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 13-15
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 440
Kapacita zásobníka v litroch: 48
Rozmery (š x h x v) 401x272x727
Hmotnosť (kg) 19

Skartovač HSM 108.2
Automatický štart – stop kontrolovaný fotobunkou, pohotovostný 
režim bez spotreby elektrickej energie s LED kontrolkou, tichá pre-
vádzka, praktická vysúvateľná kovová konškrukcia s plastovým vre-
com na odpadový materiál. Skartuje: papier, spinky, kreditné karty.

Skartovač HSM 125.2  
Automatický štart – stop kontrolovaný fotobunkou, pohotovostný 
režim bez spotreby elektrickej energie s LED kontrolkou, tichá pre-
vádzka, praktická vysúvateľná kovová konškrukcia s plastovým vre-
com na odpadový materiál. Skartuje: papier, spinky, kreditné karty.

6. Technické parametre HSM 125.2 (5,8 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 5,8
Vstupná Šírka (mm) 255
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 22-24
Rýchlosť skartovania (mm/s) 120
Výkon motora (W) 670
Kapacita zásobníka v litroch: 76
Rozmery (š x h x v) 448x347x828
Hmotnosť (kg) 26

4. Technické parametre HSM 125.2 (1,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 1,9
Vstupná Šírka (mm) 255
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 13-15
Rýchlosť skartovania (mm/s) 120
Výkon motora (W) 670
Kapacita zásobníka v litroch: 76
Rozmery (š x h x v) 448x347x828
Hmotnosť (kg) 26

5. Technické parametre HSM 125.2 (3,9x30 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 3,9x30
Vstupná Šírka (mm) 255
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 12-14
Rýchlosť skartovania (mm/s) 130
Výkon motora (W) 670
Kapacita zásobníka v litroch: 76
Rozmery (š x h x v) 448x347x828
Hmotnosť (kg) 30
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Technické parametre HSM 386.2 (3,2 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 386
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 18-20
Rýchlosť skartovania (mm/s) 120
Výkon motora (W) 670
Kapacita zásobníka v litroch: 116
Rozmery (š x h x v) 548x412x860
Hmotnosť (kg) 33

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Skartovač HSM 225.2 / 3,9 / 2 / 25-27 / 300 / 105 hm000546 970,-

2. Skartovač HSM 225.2 / 5,8 / 2 / 32-33 / 300 / 105 hm000545 970,-

2. Technické parametre HSM 225.2 (5,8 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 5,8
Vstupná Šírka (mm) 300
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 32-33
Rýchlosť skartovania (mm/s) 126
Výkon motora (W) 1400
Kapacita zásobníka v litroch: 105
Rozmery (š x h x v) 500x420x895
Hmotnosť (kg) 42

1. Technické parametre HSM 225.2 (3,9x40 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 3,9x40
Vstupná Šírka (mm) 300
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 20-22
Rýchlosť skartovania (mm/s) 135
Výkon motora (W) 1400
Kapacita zásobníka v litroch: 105
Rozmery (š x h x v) 500x420x895
Hmotnosť (kg) 45

Ska r t ova c i e  s t r o j e
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Auto stop s kontrolkou plus automatický spätný chod v prípade za-
seknutia papiera, jednoduché skartovanie CD médií a diskiet. Skar-
tuje: papier, spinky, kreditné karty, CD/DVD, diskety.

Skartovač HSM 386.2  
Automatický štart – stop kontrolovaný fotobunkou, optimalizované 
skartovanie tabelačného papiera, funkcia auto-stop keď sa zaplní 
odpadový kôš, alebo keď sú otvorené dvierka. Skartuje: papier, spin-
ky, kreditné karty, CD/DVD.

Popis katalógové číslo cena / kus

Skartovač HSM 386.2 / 3,9 / 2 / 18-20 / 386 / 116 hm000551 970,-
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Skartovač HSM 411.2  
Dotykové tlačidlá na nepretržitú prevádzku a spätný chod, automa-
tický spätný chod v prípade zaseknutia papiera, funkcia auto-stop 
keď sa zaplní odpadový kôš, alebo keď sú otvorené dvierka. Skartu-
je: papier, spinky.

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Skartovač HSM 411.2 SC / 0,78 x 11 / 5 / 12-14 
/ 400 / 146 hm000565 3971,-

2. Skartovač HSM 411.2 SC / 1 x 5 / 6 / 7-8 / 400 / 146 hm000566 4580,-

Skartovač HSM Securio B32 
Automatický štart – stop, pohotovostný režim bez spotreby elek-
trickej energie s LED kontrolkou, výklopný odpadový kôš je možné 
použiť aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú dôverného 
charakteru. Skartuje: papier, spinky, kreditné karty, CD/DVD.

Popis katalógové číslo cena / kus

Skartovač HSM Securio B32 / 1,9 x 15 / 4 / 9-11 / 310 / 84 hm000589 715,-

Skartovač HSM Securio B32 / 4,5 x 30 / 3 / 14-16 / 310 / 84 hm000590 693,-

1. Technické parametre HSM 411.2 SC  
   (0,78x11 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 0,78x11
Vstupná Šírka (mm) 400
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 5
Počet listov na cyklus (A4/80g) 12-14
Rýchlosť skartovania (mm/s) 110
Výkon motora (W) 2100
Kapacita zásobníka v litroch: 146
Rozmery (š x h x v) 595x470x990
Hmotnosť (kg) 82

2. Technické parametre HSM 411.2 SC 
    (1x5 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 1x5
Vstupná Šírka (mm) 400
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 6
Počet listov na cyklus (A4/80g) 7-8
Rýchlosť skartovania (mm/s) 110
Výkon motora (W) 2100
Kapacita zásobníka v litroch: 146
Rozmery (š x h x v) 595x470x990
Hmotnosť (kg) 82

1. Technické parametre HSM Securio B32  
    (1,9x15 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 1,9x15
Vstupná Šírka (mm) 310
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 4
Počet listov na cyklus (A4/80g) 9-11
Rýchlosť skartovania (mm/s) 65
Výkon motora (W) 250
Kapacita zásobníka v litroch: 84
Rozmery (š x h x v) 497x398x793
Hmotnosť (kg) 27

2. Technické parametre HSM Securio B32 
    (4,5x3 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 4,5x30
Vstupná Šírka (mm) 310
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 14-16
Rýchlosť skartovania (mm/s) 65
Výkon motora (W) 250
Kapacita zásobníka v litroch: 84
Rozmery (š x h x v) 497x398x793
Hmotnosť (kg) 27
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3. Technické parametre HSM Securio B24  
    (4,5x30 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 4,5x30
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 14-16
Rýchlosť skartovania (mm/s) 65
Výkon motora (W) 250
Kapacita zásobníka v litroch: 34
Rozmery (š x h x v) 395x317x605
Hmotnosť (kg) 20,5

2. Technické parametre HSM Securio B24 
    (3,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 13-15
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 440
Kapacita zásobníka v litroch: 48
Rozmery (š x h x v) 401x272x727
Hmotnosť (kg) 19

1. Technické parametre HSM Securio B24 
    (1,9x15 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 1,9x15
Vstupná Šírka (mm) 310
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 4
Počet listov na cyklus (A4/80g) 9-11
Rýchlosť skartovania (mm/s) 65
Výkon motora (W) 250
Kapacita zásobníka v litroch: 84
Rozmery (š x h x v) 497x398x793
Hmotnosť (kg) 27

Popis katalógové číslo cena / kus

1. HSM Securio B24 / 1,9 x 15 / 4 / 9-11  / 240 / 34 hm000585 543,-

2. HSM Securio B24 / 3,9 / 2 / 19-21 / 240 / 34 hm000583 456,-

3. HSM Securio B24 / 4,5 x 30 / 3 / 14-16 / 240 / 34 hm000586 532,-
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Automatický štart – stop, pohotovostný režim bez spotreby elek-
trickej energie s LED kontrolkou, výklopný odpadový kôš je možné 
použiť aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú dôverného 
charakteru. Skartuje: papier, spinky, kreditné karty, CD/DVD.

Popis katalógové číslo cena / kus

Skartovač HSM Securio B34 / 4,5 x 30 / 3 / 
16-18 / 310 / 90 hm000594 877,-

Skartovač HSM Securio B34 
Automatický štart – stop, pohotovostný režim bez spotreby elek-
trickej energie s LED kontrolkou, výklopný odpadový kôš je možné 
použiť aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú dôverného 
charakteru. Skartuje: papier, spinky, kreditné karty, CD/DVD.

Technické parametre HSM 411.2 SC  
(4,5x30 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 4,5x30
Vstupná Šírka (mm) 310
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 4
Počet listov na cyklus (A4/80g) 16-18
Výkon motora (W) 650
Rýchlosť skartovania (mm/s) 90
Kapacita zásobníka v litroch: 90
Rozmery (š x h x v) 521x429x845
Hmotnosť (kg) 35

Plastové sáčky a mazací olej 
1. Plastové sáčky do skartovacích strojov

2. Mazací olej na údržbu skartovacích strojov najmä s priečnym  
rezom spočíva v pravidelnom olejovaní rezacej jednotky špeciálnym  
olejom a tým predlžuje ich životnosť.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Plastový sáčok (320x240x600) / 104.1, 104.2, 
105.1, 105.2 hm000600 34,-

Plastový sáčok (348x195x800) / 108.2 hm000601 43,-

Plastový sáčok (415x315x710) / 125.1, 225.1 hm000603 75,-

Plastový sáčok (440x370x850) / 125.2 hm000602 75,-
Plastový sáčok (525x425x1100) / 390.1, 390.2, 
411.1, 411.2, 412 hm000605 137,-

Plastový sáčok (530x340x1000) / 225.2, 386.2, 
386.1 hm000604 92,-

Mazací olej  250 ml hm000599 6,20
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Rezačka DAHLE 370
Ekonomické rezacie pravítko na rovný rez. Rotačný nôž v plastovom 
kryte, ručný prítlak. Súčasťou balenia sú dve hlavy na perforovaný 
rez a cik-cak rez.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 370 da370 9,56

Rezačka DAHLE 500
Rezačka s kruhovým nožom a kovovou základňou. Rotačný nôž v 
plastovom kryte, automatický prítlak, mierky v cm a DIN formátoch. 
Vhodná na rezanie papiera, etikiet, fotiek a filmov. Dĺžka rezu: 250 
mm. Kapacita: 8 listov. Prítlak: ručný.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 500 da500 27,35

Rezačka DAHLE 508 rotačná
Rezačka s kruhovým nožom a kovovou základňou. Rotačný nôž v 
plastovom kryte, automatický prítlak, mierky v cm a DIN formátoch. 
Vhodná na rezanie papiera, etikiet, fotiek a filmov. Dĺžka rezu: 460 
mm. Kapacita: 6 listov. Prítlak: ručný.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 508 rotačný da508 36,-

Rezačka DAHLE 507 rotačná
Rezačka s kruhovým nožom a kovovou základňou. Rotačný nôž 
v plastovom kryte, automatický prítlak, mierky v cm a DIN formá-
toch. Vhodná na rezanie papiera, etikiet, fotiek a filmov. K rezač-
ke je možné doobjednať sadu 3 rezných hláv na perforovaný rez,  
cik-cak.

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

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 507 rotačný da507 26,90

Sada rezných hláv 507 da960 23,80
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Rezačka DAHLE 552 rotačná
Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na 
grafické účely (filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v plas-
tovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž 
- oba nože z tvrdenej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej 
hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú vy-
značené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 510 
mm. Kapacita: 20 listov. Prítlak: automatický.

Rezačka DAHLE 550 rotačná
Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na 
grafické účely (filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v plas-
tovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž 
- oba nože z tvrdenej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej 
hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú vy-
značené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu.Dĺžka rezu: 360 
mm. Kapacita: 20 listov. Prítlak: automatický.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 550 rotačná da550 82,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 552 rotačná da552 94,-

Rezačka DAHLE 554 rotačná
Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na 
grafické účely (filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v plas-
tovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž 
- oba nože z tvrdenej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej 
hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú vy-
značené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 720 
mm. Kapacita: 20 listov. Prítlak: automatický.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 554 rotačná da554 108,-

Rezačka DAHLE 556 rotačná
Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na 
grafické účely (filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v plas-
tovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž 
- oba nože z tvrdenej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej 
hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú vy-
značené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 960 
mm. Kapacita: 10 listov. Prítlak: automatický.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 556 rotačná da556 129,-
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Popis katalógové číslo cena / kus

Stojan k DAHLE 556 da696 288,-

Stojan k DAHLE 558 da698 305,-

Rezačka DAHLE 558 rotačná
Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na 
grafické účely (filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v plas-
tovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž 
- oba nože z tvrdenej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej 
hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú vy-
značené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 1300 
mm. Kapacita: 7 listov. Prítlak: automatický.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 558 rotačná da558 165,-

Stojan k DAHLE 556 a 558
Stojany k rezačke.

Rezačka DAHLE 440 rotačná
Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na 
grafické účely (filmy, fólie, papier). Kvalita na dosiahnutie najvyššej 
presnosti - automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľ-
ný zadný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených 
orientačných DIN formátov. Kruhový nôž umiestnený v plastovom 
ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba 
nože z tvrdenej ocele). Mierka v cm/inch. Možnosť montáže na ste-
nu. Dĺžka rezu: 360 mm. Kapacita: 35 listov. Prítlak: automatický.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 440 rotačná da440 119,-

Rezačka DAHLE 442 rotačná
Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na 
grafické účely (filmy, fólie, papier). Kvalita na dosiahnutie najvyššej 
presnosti - automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľ-
ný zadný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených 
orientačných DIN formátov. Kruhový nôž umiestnený v plastovom 
ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba 
nože z tvrdenej ocele). Mierka v cm/inch. Možnosť montáže na ste-
nu. Dĺžka rezu: 510 mm. Kapacita: 35 listov. Prítlak: automatický.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 442 rotačná da442 130,-
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Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 444 rotačná da444 147,-

Rezačka DAHLE 444 rotačná
Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na 
grafické účely (filmy, fólie, papier). Kvalita na dosiahnutie najvyššej 
presnosti - automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľ-
ný zadný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených 
orientačných DIN formátov. Kruhový nôž umiestnený v plastovom 
ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba 
nože z tvrdenej ocele). Mierka v cm/inch. Možnosť montáže na ste-
nu. Dĺžka rezu: 670 mm. Kapacita: 30 listov. Prítlak: automatický.

Rezačka DAHLE 446 rotačná
Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na 
grafické účely (filmy, fólie, papier). Kvalita na dosiahnutie najvyššej 
presnosti - automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľ-
ný zadný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených 
orientačných DIN formátov. Kruhový nôž umiestnený v plastovom 
ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba 
nože z tvrdenej ocele). Mierka v cm/inch. Možnosť montáže na ste-
nu. Dĺžka rezu: 920 mm. Kapacita: 25 listov. Prítlak: automatický. 

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 446 rotačná da446 159,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Stojan k DAHLE 446 da796 313,-

Stojan k DAHLE 448 da798 340,-

Rezačka DAHLE 448 rotačná
Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na 
grafické účely (filmy, fólie, papier). Kvalita na dosiahnutie najvyššej 
presnosti - automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľ-
ný zadný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených 
orientačných DIN formátov. Kruhový nôž umiestnený v plastovom 
ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba 
nože z tvrdenej ocele). Mierka v cm/inch. Možnosť montáže na ste-
nu. Dĺžka rezu: 1300 mm. Kapacita: 20 listov. Prítlak: automatický.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 448 rotačná da448 182,-

Stojan k DAHLE 446 a 448
Stojan so zachytávačom odpadu k rezačke DAHLE 446 a k rezačke 
DAHLE 448. 

251



Rezačka DAHLE 534 páková
Rezačka z pevného oceľového plechu vhodná na rezanie papiera, 
kartónu, kože, plastu. Vrchný a spodný rovný nôž vyrobený z kva-
litnej nožiarskej ocele Solingen, ručný prítlak s ochranou na prsty. 
Presná mierka v cm a DIN formátoch, zadný doraz, na spodnej časti 
výrezy na pohodlné prenášanie. Dĺžka rezu: 460 mm. Kapacita: 15 
listov. Prítlak: ručný.

Rezačka DAHLE 502 páková
Nôž z lisovaného oceľového plechu zabezpečuje bezpečné rezanie 
aj bez krytu. Ručný prítlak. Na pracovnom stole sú zobrazené foto-
formáty a centimetrová mierka. Farba modrá. Dĺžka rezu: 320 mm. 
Kapacita: 8 listov. Prítlak: ručný.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 502 páková da502 33,-

Rezačka DAHLE 533 páková
Rezačka z pevného oceľového plechu vhodná na rezanie papiera, 
kartónu, kože, plastu. Vrchný a spodný rovný nôž vyrobený z kva-
litnej nožiarskej ocele Solingen, ručný prítlak s ochranou na prsty. 
Presná mierka v cm a DIN formátoch, zadný doraz, na spodnej časti 
výrezy na pohodlné prenášanie. Dĺžka rezu: 340 mm. Kapacita: 15 
listov. Prítlak: ručný.

Re za č ky  pákové
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Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 533 páková da533 73,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 534 páková da534 102,-

Rezačka DAHLE 560 páková
Páková rezačka z pevného oceľového plechu. Základný vrchný a 
základný spodný brúsený nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej oce-
le Solingen, priehľadný ochranný kryt ostria, ručný prítlak, zadný 
doraz. Presná mierka v cm/inch a DIN formátoch, na spodnej časti 
výrezy na pohodlné prenášanie. Dĺžka rezu: 340 mm. Kapacita: 25 
listov. Prítlak: ručný.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 560 páková da560 115,-
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Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 565 páková da565 293,-

Re za č ky  pákové

Rezačka DAHLE 561 páková
Páková rezačka z pevného oceľového plechu. Základný vrchný a 
základný spodný brúsený nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej oce-
le Solingen. Rotujúci kryt okolo ostria chráni prsty pred náhodným 
porezaním. Presná mierka v cm/inch a DIN formátoch. Automatický 
prítlak. Model s výrezmi na pohodlné prenášanie. Dĺžka rezu: 360 
mm. Kapacita: 35 listov. Prítlak: automatický. 

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 561 páková da561 193,-

Rezačka DAHLE 565 páková
Páková rezačka z pevného oceľového plechu. Základný vrchný a 
základný spodný brúsený nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej oce-
le Solingen. Rotujúci kryt okolo ostria chráni prsty pred náhodným 
porezaním. Presná mierka v cm/inch a DIN formátoch. Automatický 
prítlak. Model s výrezmi na pohodlné prenášanie, navyše vybavený 
predným dorazom, vysúvateľným do 170/185 mm. Dĺžka rezu: 390 
mm. Kapacita: 40 listov. Prítlak: automatický.

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Podporný stôl da794 66,-

2. Zar. na rezanie tenkých prúž. da793 39,-

Rezačka DAHLE 867 páková
Páková rezačka z pevného oceľového plechu. Základný vrchný 
a základný spodný brúsený nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej 
ocele Solingen. Rotujúci kryt okolo ostria chráni prsty pred náhod-
ným porezaním. Presná mierka v cm/ inch a DIN formátoch, čiary 
umožňujúce rezanie uhlových rezov. Automatický prítlak. Výrez na 
spodnej časti na pohodlné prenášanie.K rezačke je možné objednať 
podporný stôl so zariadením na rezanie tenkých prúžkov a zariade-
nie umožnujúce vytvoriť laserový lúč, indikujúci reznú líniu. Dĺžka 
rezu: 460 mm. Kapacita: 35 listov. Prítlak: automatický.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 867 páková da867 308,-

Podporný stôl a zariadenie na rezanie  
tenkých prúžkov
1. Podporný stôl so zariadením na rezanie tenkých prúžkov k rezač-
ke DAHLE 867. 
2. Zariadenie na rezanie tenkých prúžkov k rezačke DAHLU 580 
a 585.

1

2

253



Rezačka DAHLE 564 páková
Rezačka s neohýbateľnou drevenou základňou na rezanie papiera, 
kartónu, kože, plastu. Inovovaná technológia s laserovým lúčom, 
indikujúcim reznú líniu. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej 
nožiarskej ocele Solingen, rotujúci kryt okolo ostria. Presná mierka 
v cm/inch a DIN formátoch. Výrez na spodnej časti na pohodlné 
prenášanie. Veľkosť stola 475 × 310 mm. Dĺžka rezu: 360 mm. Ka-
pacita: 45 listov. Prítlak: ručný.
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Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 564 páková da564 312,-

Laserový lúč, indikujúci rez.
Zariadenie umožnujúce vytvoriť laserový lúč, indikujúci reznú líniu 
k rezačke DAHLE 867.

Popis katalógové číslo cena / kus

Laserový lúč, indikujúci rez. da795 32,-

Rezačka DAHLE 569 páková
Páková rezačka z pevného oceľového plechu na rezanie papiera, 
kartónu, kože, plastu. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej no-
žiarskej ocele Solingen, automatický ochranný kryt, rotujúci okolo 
ostria, uzamykateľný nôž, predný doraz vysúvateľný do 210 mm, 
prítlak pomocou prítlačnej páky, 2 bočné dorazy. Presná mierka  
v cm/inch a DIN formátoch. Veľkosť stola 750 × 550 mm. Vhodný 
doplnok stojan. Dĺžka rezu: 700 mm. Kapacita: 35 listov. Prítlak: 
ručný.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 569 páková da569 830,-

Rezačka DAHLE 567 páková
Páková rezačka z pevného oceľového plechu na rezanie papiera, 
kartónu, kože, plastu. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej no-
žiarskej ocele Solingen, automatický ochranný kryt, rotujúci okolo 
ostria, predný doraz roztiahnuteľný do 210 mm, prítlak pomocou 
prítlačnej páky, 2 bočné dorazy. Presná mierka v cm/inch a DIN 
formátoch. Veľkosť stola 600 × 365 mm. Dĺžka rezu: 550 mm. Ka-
pacita: 35 listov. Prítlak: ručný.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 567 páková da567 520,-

Rezačka DAHLE 569 páková
Páková rezačka z pevného oceľového plechu na rezanie papiera, 
kartónu, kože, plastu. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej no-
žiarskej ocele Solingen, automatický ochranný kryt, rotujúci okolo 
ostria, uzamykateľný nôž, predný doraz vysúvateľný do 210 mm, 
prítlak pomocou prítlačnej páky, 2 bočné dorazy. Presná mierka v 
cm/inch a DIN formátoch. Veľkosť stola 750 × 550 mm. Vhodný 
doplnok stojan. Dĺžka rezu: 700 mm. Kapacita: 35 listov. Prítlak: 
ručný.

Popis katalógové číslo cena / kus

Stojan k DAHLE 569 da619 168,-
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Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 585 páková da585 1190,-

Rezačka DAHLE 580 páková
Páková rezačka so stabilnou pracovnou doskou a pevne spojený 
stojan.Horný a spodný nôž z ocele Solingen,priehľadná ochrana 
noža,nožný pedál,2 uhlové príložníky,nastaviteľný zadný a predný 
doraz,Integrované zariadenie na rezanie tenkých prúžkov,uzamyka-
teľná,rozmer prac.dosky:865x580mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 580 páková da580 920,-

Rezačka DAHLE 585 páková
Páková rezačka so stabilnou pracovnou doskou a pevne spojený 
stojan.Horný a spodný nôž z ocele Solingen,priehľadná ochrana 
noža,stabilný kovový zadný doraz vo vodiacich drážkach,sklápací 
predný stôl s vodiacimi drážkami,2 uhlové príložníky k upevneniu 
zadného dorazu,uzamykateľná.výška rezu: 4 mm,dížka rezu: 1100 
mm, rozmer pracovnej dosky: 1165x760 mm.

Rezačka DAHLE 842 páková
Silná veľkokapacitná rezačka veľkej presnosti, rýchlosti a praktic-
kej funkčnosti, vybavená vysokým stupňom bezpečnosti. Brúsený 
vrchný a spodný nôž z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, kovový 
bezpečnostný ochranný kryt, zverák papiera, bočný a zadný doraz. 
Minimálny rez 35 mm, automatický prítlak. Mierka v cm/inch a DIN 
formátoch. Voliteľné príslušenstvo stojan. Dĺžka rezu: 430 mm. Ka-
pacita: 200 listov.

Laserový lúč, indikujúci reznú líniu
Zariadenie umožňujúce vytvoriť laserový lúč indikujúci reznú líniu 
k rezačke DAHLU 580 a 585.

Popis katalógové číslo cena / kus

Laserový lúč, indikujúci reznú línu da797 46,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 842 páková da842 670,-
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Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 846 páková da846 915,-
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Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 848 páková da848 1260,-

Rezačka DAHLE 846 páková
Silná veľkokapacitná rezačka veľkej presnosti, rýchlosti a prak-
tickej funkčnosti, vybavená vysokým stupňom bezpečnos-
ti. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej nožiarskej oce-
le Solingen, priehľadný bezpečnostný ochranný kryt, zverák 
papiera, bočný a zadný doraz, ovládaný kľukou. Minimálny rez  
40 mm, automatický prítlak. Mierka v cm/inch a DIN formátoch. 
Voliteľné príslušenstvo stojan. Dĺžka rezu: 430 mm. Kapacita: 600 
listov.

Rezačka DAHLE 848 páková
Silná veľkokapacitná rezačka veľkej presnosti, rýchlosti a praktickej 
funkčnosti, vybavená vysokým stupňom bezpečnosti. Brúsený vrch-
ný a spodný nôž z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, priehľadný 
bezpečnostný ochranný kryt, zverák papiera, bočný a zadný doraz, 
ovládaný kľukou. Minimálny rez 40 mm, automatický prítlak. Mier-
ka v cm/inch a DIN formátoch. Voliteľné príslušenstvo stojan. Dĺžka 
rezu: 475 mm. Kapacita: 800 listov.

Popis katalógové číslo cena / kus

Stojan k DAHLE 842 / 846 da712 119,-

Stojan k DAHLE 842/846
Stojan k veľkokapacitným rezačkám DAHLE 842/846.

Stojan k DAHLE 848
Stojan k veľkokapacitnej rezačke DAHLE 848.

Popis katalógové číslo cena / kus

Stojan k DAHLE 848 da718 165,-
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Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 858 páková da858 1600,-

Rezačka DAHLE 858 páková
Silná veľkokapacitná rezačka vybavená priehľadným bezpečnost-
ným ochranným krytom a technológiou s laserovým lúčom, indi-
kujúcim reznú líniu. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej no-
žiarskej ocele Solingen, zadný doraz, automatický prítlak. Mierka 
v cm/inch a DIN formátoch. Voliteľné príslušenstvo stojan. Dĺžka 
rezu: 475 mm. Kapacita: 800 listov.

Rezačka DAHLE 852 páková
Silná veľkokapacitná rezačka vybavená priehľadným bezpečnost-
ným ochranným krytom a technológiou s laserovým lúčom, indi-
kujúcim reznú líniu. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej no-
žiarskej ocele Solingen, zadný doraz, automatický prítlak. Mierka 
v cm/inch a DIN formátoch. Voliteľné príslušenstvo stojan. Dĺžka 
rezu: 435 mm. Kapacita: 200 listov.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 852 páková da852 925,-

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

Popis katalógové číslo cena / kus

Stojan k DAHLE 852 da752 227,-

Stojan k DAHLE 858
Stojan k veľkokapacitnej rezačke DAHLE 858.

Popis katalógové číslo cena / kus

Stojan k DAHLE 858 da758 255,-
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Štítkovače, pásky do štítkovačov
Kazetové pásky a tlačiarne etikiet
Batérie, nabíjačky
Predlžovačky, prepäťové ochrany
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Jednoduché príručné zariadenie pre použitie v domácnostiach a 
malých kanceláriách. Pomáha udržiavať poriadok a organizáciu vo 
vašich veciach. 9  fontov, 8 štýlov tlače, 5 veľkostí tlače, vertikálna 
tlač,5 typov okrajov,rychlost tlače až 10mm za sekundu, 2 riadky 
tlače, klávesnica ABCD,1 řiadkový 2 znakový displej, pamäť na 
1800 znakov, ručný odstrih pásky, šírky pásky 3.5, 6, 9 a 12 mm, 
balenie obsahuje: popisovač, pásku TZ231(len 4m štartovacia).
Napájanie: 6xAAA batérie adaptér typ G.

Popis katalógové číslo cena / kus

PT 1090 tlačiareň štítkov br1090 34,40

Adaptér P-touch typ G br9065 10,90

Tlačiareň štítkov PT 7600 VP 
Prenosné zariadenie v robustnom dizajne, vhodné pre elektrikárov, 
inštalatérov,do skladov a kdekoľvek k okamžitému použitiu. Jedno-
duchá obsluha, možnosť pripojenia k PC. P-touch PT 7600 používa 
TZ pásky v šírkach 6, 9, 12, 18 a 24 mm. Napájanie na 6 batérií 
(veľkosť AA) alebo cez adaptér typ H (nie je súčasťou). Model je 
dodávaný v kufríku spolu s dvomi TZ páskami, sadou nabíjateľných 
batérií, USB káblom a softvérom na tlač čiarových kódov.

Popis katalógové číslo cena / kus

Tlačiareň štítkov PT 7600 VP br7600 159,-

Adaptér P-touch typ H br9252 10,90

Popis katalógové číslo cena / kus

PT 1830 tlačiareň štítkov br1830 69,-

PT 1290 DT
Príručné zariadenie pre sprehľadnenie a organizáciu každej kance-
lárie, skladu alebo výroby. Vďaka ergonomickému tvaru sa veľmi 
pohodlne ovláda. Používa kazetové pásky TZ v šírkach 3, 5, 6, 9 
a 12 mm. Patentovaná technológia laminovania pások zabezpečuje 
dlhodobú ochranu a vysokú odolnosť. Model dodávaný s adaptérom 
v praktickom kufríku a jednou páskou. Vhodné pásky: TZ - 6,9 a 12 
mm. Odstrih pásky: manuálny. Pripojenie k PC: nie.

Popis katalógové číslo cena / kus

PT 1290 DT br1290dt 54,-

PT 1830 tlačiareň štítkov
Nový model zariadenia na sprehľadnenie a organizáciu každej kan-
celárie, skladu alebo výroby. Používa kazetové pásky TZ v šírkach 
6, 9, 12 a 18 mm. Patentovaná technológia laminovania pások za-
bezpečuje dlhodobú ochranu a vysokú odolnosť štítkov. Napájanie 
na 6 tužkových batérií (veľkosť AAA/ LR3) alebo AC adaptér. Model 
je dodávaný v praktickom kufríku spolu s adaptérom a jednou TZ 
páskou. Vhodné pásky: TZ - 6,9,12 a 18. Odstrih pásky: manuálny. 
Pripojenie k PC: nie.
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Profesionálny stolový kancelársky model s ergonomickou klávesni-
cou na priemyselné, obchodné, prevádzkové a kancelárske potreby 
značenia.Prehľadný displej umožňuje pohodlné  zadávanie textu 
a opravu chýb. Napájanie batériami alebo AC adaptérom. P-touch 
2100 VP používa kazetové pásky TZ v šírkach 6, 9, 12 a 18 mm. V 
cene adaptér, praktický prenosný kufrík, laminovaná TZ páska šír-
ky 18 mm, USB kábel na pripojenie k PC a editovací software pod 
Windows, umožňujúci voliť všetky fonty inštalované vo Windows. 
Vhodné pásky: TZ-6,9,12 a 18 mm. Odstrih pásky: automatický. Pri-
pojenie k PC: áno.

Popis katalógové číslo cena / kus

PT 2100 VP tlačiareň štítkov br2100 99,-

Popis katalógové číslo cena / kus

PT 2700 VP tlačiareň štítkov br2700 139,-

PT 3600 tlačiareň štítkov
Univerzálny model s klávesnicou a možnosťou pripojenia k počí-
taču. Súčasťou dodávky je kábel pre pripojenie k PC a editovací 
software pod Windows, umožňujúci voliť všetky fonty inštalované 
vo Windows a plynule meniť ich veľkosť, vrátane možnosti importu 
grafiky. Možnosť tlače čiarových kódov a údajov z databázy. Pou-
žíva kazetové pásky TZ v šírkach 6, 9, 12, 18, 24 a 36 mm. Odstrih 
pásky: automatický. Pripojenie k PC: áno.

Popis katalógové číslo cena / kus

PT 3600 tlačiareň štítkov br3600 362,-

PT 2700VP tlačiareň štítkov
Profesionálny stolový kancelársky model na priemyselné, obchod-
né,prevádzkové a kancelárske potreby značenia. Prehľadný displej 
umožňuje pohodlné zadávanie textu a opravu chýb. Napájanie ba-
tériami alebo AC adaptérom. P-touch 2700 VP používa kazetové 
pásky TZ v šírkach 6, 9, 12, 18 a 24 mm. V cene adaptér, praktický 
prenosný kufrík,laminovaná TZ páska šírky 24 mm, USB kábel na 
pripojenie k PC a editovací software pod Windows, umožňujúci voliť 
všetky fonty inštalované vo Windows. Vhodné pásky: TZ-6,9,12,18 
a 24 mm. Odstrih pásky: automatický. Pripojenie k PC: áno.

PT 9500 PC tlačiareň štítkov 
Výkonná elektronická tlačiareň k PC alebo MAC. Je vyvinutá na pro-
dukciu vysokokvalitných odolných štítkov. Ponúka flexibilné rieše-
nia do kancelárií, skladov, laboratórií a nemocníc. Možnosť tlače 
čiarových kódov a údajov z databázy. Používa kazetové pásky TZ 
v šírkach 6, 9, 12,18, 24 a 36 mm. Súčasťou balenia je štartovacia 
TZ páska, USB kábel, sériový kábel, CD-ROM a adaptér. Rozmery 
116 × 190 × 127 mm. Vhodné pásky: TZ - 6,9,12,18,24 a 36 mm. 
Odstrih pásky: automatický. Pripojenie k PC: áno.

Popis katalógové číslo cena / kus

PT 9500 PC tlačiareň štítkov br9500 325,-
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Popis katalógové číslo cena / kus

TZ-211 Páska 6mm biela /čierna tz211 11,90

TZ-611 Páska 6mm žltá / čierna tz611 11,90

TZ-221 Páska 9mm biela / čierna tz221 13,90

TZ-621 Páska 9mm žltá / čierna tz621 13,90

TZ-121 Páska 9mm priehľad. / čierna tz121 11,90

TZ-521 Páska 9mm modrá / čierna tz521 13,90

TZ-421 Páska 9mm červená / čierna tz421 13,90

TZ-721 Páska 9mm zelená / čierna tz721 13,90

TZ-325 Páska 9mm čierna / biela tz325 16,90

TZ-231 Páska 12mm biela / čierna tz231 14,90

TZ-631 Páska 12mm žltá / čierna tz631 14,90

TZ-131 Páska 12mm priehľ. / čierna tz131 13,90

TZ-431 Páska 12mm červená / čierna tz431 14,90

TZ-531 Páska 12mm modrá / čierna tz531 14,90

TZ-335 Páska 12mm čierna / biela tz335 17,90

TZ-241 Páska 18mm biela / čierna tz241 17,90

TZ-641 Páska 18mm žltá / čierna tz641 17,90

TZ-345 Páska 18mm čierna / biela tz345 21,-

TZ-141 Páska 18mm priehľad. / čierna tz141 16,90

TZ-251 Páska 24mm biela / čierna tz251 21,-

TZ-651 Páska 24mm žltá / čierna tz651 21,-

TZ-261 Páska 36mm biela / čierna tz261 26,90

PT 7100VP
Ručný popisovač pre remeselníkov; pásky TZ 3,5/6/9/12 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

PT 7100 VP br7100 52,-

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

TZ pásky s mimoriadne silnou priľnavosťou
Účinné najmä pre nerovné povrchy a polypropylén. V porovnaní 
s obyčajnou páskou je o 35 % silnejšia na nehrdzavejúcej oceli a 
o 300 % silnejšia na polypropyléne. V priemere je o 50 % silnej-
šia. Dĺžka pásky 8 m. Šírka: 6 mm. Farba pásky/písma: biela/čierna, 
žltá/čierna.

Popis katalógové číslo cena / kus

TZ-S211 Páska 6mm biela / čierna tzs211 13,90

TZ-S221 Páska 9mm biela / čierna tzs221 14,90

TZ-S231 Páska 12mm biela / čierna tzs231 16,90

TZ-S631 Páska 12mm žltá / čierna tzs631 16,90

TZ-S241 Páska 18mm biela / čierna tzs241 19,90

TZ-S251 Páska 24mm biela / čierna tzs251 22,-
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Popis katalógové číslo cena / kus

TZ-SE4 Páska bezp. 18mm biela / čierna tzse4 29,90

Bezpečnostná páska
Páska, po strhnutí ktorej sa text šachovnicovo deštruuje a neumožní 
už jej opätovné nalepenie. Dĺžka pásky 8 m. Šírka: 18 mm. Farba 
pásky/písma: biela/čierna.

Tlačiareň štítkov QL-560
Rýchla všestranná elektronická tlačiareň s jednoduchou obsluhou, 
predstavujúca novú úroveň tlačenia etikiet vysokej kvality cez PC. 
Ponúka široký výber etikiet a pások, ktoré vyhovejú takmer každému 
užívateľovi. Automatický odstrih pásky. Pripojenie k PC: áno.

Popis katalógové číslo cena / kus

Tlačiareň štítkov QL-560 br560 69,-

Tlačiareň štítkov QL-650 TD
Elektronická tlačiareň rovnakého využitia a parametrov ako QL 550, 
navyše zobrazovanie času a dátumu na displeji a ich tlač na štít-
ky. Pripojenie k PC cez USB/Serial. Možnosť tlačenia etikiet aj bez 
PC. Šírka: 12-62 mm. Odstrih pásky: automatický. Pripojenie k PC: 
áno.

Popis katalógové číslo cena / kus

Tlačiareň štítkov QL-650 TD br650 199,-

Tlačiareň štítkov QL 1050
Rýchla a všestranná elektronická tlačiareň, predstavujúca novú úro-
veň tlačenia etikiet vysokej kvality cez PC. Ponúka široký výber etiki-
et a pások.Vhodná aplikácia napr. na tlač adries, upútaviek, preprav-
ných etikiet a tituliek. Tlačiareň používa rolky s etiketami rôznych 
formátov alebo bez formátovania. Pri použití rolky bez formátovania 
možete vytlačiť etiketu dĺžky od 62 mm až do 1 m. Súčasťou balenia 
tlačiarne sú dve štartovacie rolky, užívatelská príručka, CD-ROM, 
sieťový kábel a USB kábel. Možnosť tlačenia etikiet aj bez PC. Šírka: 
12-102 mm Odstrih pásky: automatický. Pripojenie k PC: áno 

Popis katalógové číslo cena / kus

Tlačiareň štítkov QL 1050 br1050 249,-

Popis katalógové číslo cena / bal.

Štítok adresový 29x90 mm dk11201 11,-

Štítok adresový malý 29x62 mm dk11209 14,-

Štítok adresový veľký 38x90 mm dk11208 14,-

Štítok multifunkčný 17x54 mm dk11204 7,-

Štítok čiarové kódy 102x51 mm dk11240 36,-

Štítok zasielateľský 102x152 mm dk11241 35,-

Stredná páska 29x30,48 mm dk22210 11,-

Široká páska 62x30,48 mm dk22205 18,-

Etikety Brother
Etikety do elektronických tlačiarní QL 560 a QL 650 TD sú navinu-
té v rolkách v rôznych formátoch alebo bez formátovania. Materiál 
termopapier. Farba: biela
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Kompaktná elektronická tlačiareň DYMO LabelWriter 400 pracuje v 
prepojení cez USB port s PC i MAC. Poskytuje široké možnosti tlače 
štítkov v laserovej kvalite. Vďaka veľkej rýchlosti je zvlášť vhodná 
na častú tlač etikiet s adresami. LabelWriter 400 umožňuje uložiť 
všetky vami vytvorené štítky a kedykoľvek ich podľa potreby opäť 
vytlačiť. Súčasťou balenia je sieťový adaptér a CD s jednoduchým 
softvérom. Rozmery 127 × 185 × 133 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

DYMO LW 400 tlačiareň štítkov dy34630 128,-

Štítok pre LW400 
Etikety do tlačiarní Dymo LabelWriter 400 a Labelwriter 400 Duo sú navinuté 
v rolke. Materiál papier. Farba etikiet biela.

Popis MJ katalógové číslo cena / bal.

Štítok pre LW400 biel. 89x28 mm bal.
2x130 ks. dy99010 11,90

Štítok pre LW400 biel. 89x36 mm bal.
2x260 ks. dy99012 21,-

Štítok pre LW400 číry 89x36 mm bal.
1x260 ks. dy722410 36,90

Štítok pre LW400 biel. 101x54 mm bal.
1x220 ks. dy99014 19,90

Štítok pre LW400 biel. 70x54 mm bal.
1x320 ks. dy99015 23,90

Štítky pre LW400 biel. 54x25 mm bal.
1x500 ks. dy11352 13,-

Štítok pre LW400 biel. 24x12 mm bal.
1x1000 ks. dy11353 12,-

Štítok pre LW400 biel. 57x32 mm bal.
1x1000 ks. dy11354 31,90

Štítok pre LW400 biel. 19x51 mm bal.
1x500 ks. dy11355 12,90

Popis katalógové číslo cena / kus

Dymo LP 250 tlačiareň štítkov dy22059 82,-

Adaptér pre DYMO dy721440 22,-

Dymo LP 250 tlačiareň štítkov a adaptér
Dymo LP 250 tlačiareň štítkov
Nová verzia DYMO rady LP s jednoduchším prístupom k funkciám. 
Príjemný a kompaktný nový dizajn, ergonomický tvar, jednoduchá 
obsluha. DYMO LP 250 tlačí na pásky v šírke 6, 9 a 12 mm. Okienko 
na zadnej časti pre kontrolu množstva pásky. Súčasťou zariadenia je 
3 m štartovacia páska D1. Zdrojom napájania je 6 ks AA batérií (nie 
sú súčasťou) alebo adaptér (dodávaný samostatne). Vhodné pásky: 
D1 - 6,9 a 12 mm. Odstrih pásky: manuálny. Pripojenie k PC: nie.
Adaptér pre DYMO
Adaptér pre tlačiarne štítkov DYMO LP 250, LP 350, LP 350, LM 
150, LM 350 a LM 450.
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Základný model etiketovacieho zariadenia so slovenskou diakriti-
kou s rýchlym prístupom k najpoužívanejším funkciám. Ergonomic-
ký tvar, jednoduchá obsluha od zapnutia až po tlač. DYMO LM 
120P používa kazetové pásky typu D1 v šírkach 9 a 12 mm. Zdro-
jom napájania je 6 ks AAA batérií, ktoré nie sú súčasťou zariadenia.

Popis katalógové číslo cena / kus

Dymo LM 120P tlačiareň štítkov dy784610 47,-

T l a č i a r ne  e t i k i e t  a  e t i k e t y

Dymo LP 350 tlačiareň štítkov a adaptér
Dymo LP 350 tlačiareň štítkov
Etiketovacie zariadenie rady LP so slovenskou diakritikou. Príjemný 
a kompaktný dizajn, ergonomický tvar, okienko na zadnej časti na 
kontrolu množstva pásky, jednoduchá obsluha. DYMO LP 350 tlačí 
na pásky v šírke 6, 9, 12 a 19 mm. Súčasťou zariadenia je 3 m štarto-
vacia páska D1. Zdrojom napájania je 6 ks AA batérií alebo adaptér 
(nie sú súčasťou). Vhodné pásky: D1 - 6,9,12 a 19 mm. Odstrih pás-
ky: manuálny. Pripojenie k PC: nie.
Adaptér pre DYMO
Adaptér pre tlačiarne štítkov DYMO LP 250, LP 350, LP 350, LM 
150, LM 350 a LM 450.

Popis katalógové číslo cena / kus

Dymo LP 350 tlačiareň štítkov dy22066 143,-

Adaptér pre DYMO dy721440 22,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Dymo OMEGA tlačiareň štítkov dy12748 12,-

Dymo OMEGA tlačiareň štítkov
Malé mechanické zariadenie, ktoré skvelo sadne do ruky. Všetky číslice, 
písmená a znaky sú na otočnom tlačovom kotúčiku. Natočením si zvolíte 
žiadaný symbol a kliknutím ho tlačíte na pásku. Symbolom nožnice pásku 
odstrihnete. Súčasťou balenia jedna páska. Náhradné pásky v dĺžke 3 m.

Popis katalógové číslo cena / kus

Páska pre 1540, Omega 9 mm červená dy524702 1,35

Páska pre 1540, Omega 9 mm zelená dy524705 1,35

Páska pre 1540, Omega 9 mm modrá dy524706 1,35

Páska pre 1540, Omega 9 mm čierna dy524709 1,35

Páska pre 1540, Omega 9 mm
Pásky pre atiketovacie kliešte Dymo Omega dĺžky 3m. 
Šírka: 9 mm x 3 m. Farba pásky: červená, zelená, modrá, čierna.
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DYMO LM 450 tlačiare štítkov
Model etiketovacieho zariadenia v kancelárskej aplikácii, ktorý je 
možné použiť samostatne, i v prepojení s počítačom cez USB port. 
Automatický elektrický odstrih pásky, klávesnica RACE s jednodu-
chým zadávaním písmen s diakritikou podobne ako pri písaní SMS 
na mobilnom telefóne. Adaptér, ani 6 ks batérií AA nie sú súčasťou 
zariadenia. Vhodné pásky: D1 - 6,9,12,19 a 24 mm. Odstrih pásky: 
automatický. Pripojenie k PC: áno.

Kazetové pásky Dymo
Semi-permanentné pásky odolné voči vode, olejom, organickým 
zlúčeninám. Podkladová páska, text a lepidlo odolávajú teplotám  
-30 °C až do +150 °C. Majú dobrú priľnavosť na ABS, PVC, PE, Acry-
lic, sklo, drevo, papier a nerezovú oceľ. Sú určené pre Dymo zaria-
denia. Dĺžka 7 m. Farba pásky/písma: biela/čierna.

Popis farba pásky / farba písma katalógové číslo cena / kus

Sam. páska D1 6 mm b/č biela / čierna dy43613 16,90

Sam. páska D1 6 mm ž/č žltá / čierna dy43618 16,90

Sam. páska D1 6 mm pr/č priehľadná / čierna dy43610 16,90

Sam. páska D1 9 mm b/č biela / čierna dy40913 19,10

Sam. páska D1 9 mm ž/č žltá / čierna dy40918 19,10

Sam. páska D1 9 mm z/č zelená / čierna dy40919 19,10

Sam. páska D1 9 mm p/č priehľadná / čierna dy40910 19,10

Sam. páska D1 12 mm b/č biela / čierna dy45013 20,30

Sam. páska D1 12 mm m/č modrá / čierna dy45016 20,30

Sam. páska D1 12 mm čv/č červená / čierna dy45017 20,30

Sam. páska D1 12 mm ž/č žltá / čierna dy45018 20,30

Sam. páska D1 12 mm z/č zelená / čierna dy45019 20,30

Sam. páska D1 12 mm č/b čierna / biela dy45021 20,30

Sam. páska D1 12 mm p/č priehľadná / čierna dy45010 20,30

Sam. páska D1 19 mm b/č biela / čierna dy45803 26,70

Sam. páska D1 19 mm ž/č žltá / čierna dy45808 26,70

Sam. páska D1 24 mm b/č biela / čierna dy53713 27,10

Sam. páska D1 24 mm ž/č žltá / čierna dy53718 27,10

Popis katalógové číslo cena / kus

Dymo LM 350 tlačiareň štítkov dy719140 125,-

Adaptér pre DYMO dy721440 22,-

Dymo LM 350 tlačiareň štítkov a adaptér
Dymo LM 350 tlačiareň štítkov
Etiketovacie zariadenie so slovenskou diakritikou, ktoré môže byť 
využité v kancelárii, maloobchode, ale i v priemyselnom odvetví. 
Písmená s diakritikou sa zadávajú podobne ako na mobile pri písaní 
SMS opakovaným stláčaním príslušnej klávesy. Umožňuje uklada-
nie obľúbených formátov a často používané texty štítkov. LM 350 
tlačí na pásky D1 v šírke 6, 9, 12 a 19 mm. Páska sa odrezáva au-
tomaticky. Okienkom v kryte môžete sledovať typ pásky a jej zostá-
vajúce množstvo. Súčasťou je 3 m štartovacia páska D1. Zdrojom 
napájania je 6 ks AA batérií alebo adaptér (nie sú súčasťou). Vhodné 
pásky: D1 - 6,9,12 a 19 mm. Odstrih pásky: automatický. Pripojenie 
k PC: nie.
Adaptér pre DYMO
Adaptér pre tlačiarne štítkov DYMO LP 250, LP 350, LP 350, LM 
150, LM 350 a LM 450.

Popis katalógové číslo cena / bal.

DYMO LM 450 tlačiare štítkov dy718900 190,-
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1. PH Longlife mikrotuž. AAA R03-P4/01B
Zinkovo-uhlíková batéria AAA / R03 ,1,5S-Vi V ,Vysokokvalitná 
technológia používajúca chloridzinočnatý zaručuje dlhú životnosť 
batérie pri použití so zariadeniami s nízkym odberom.
2. PH Longlife tužková AA R6-P4/01B
zinkovo-uhlíková batéria AA/ R6 ,1,5S-Vi V ,Vysokokvalitná techno-
lógia používajúca chloridzinočnatý zaručuje dlhú životnosť batérie 
pri použití sozariadeniami s nízkym odberom.
3. PH Longlife mono C R14-P2
Philips LongLife Batéria R14-P2 C zinko-uhlíková.
4. PH Longlife mono D R20-P2
Philips LongLife Batéria R20-P2 D zinkovo-uhlíková.
5. PH Longlife 9V 6F22/01B
Zinkovo-uhlíková batéria 9 V / 6F22.

Popis MJ katalógové číslo cena / bal.

1. PH Longlife mikrotuž. AAA R03-P4/01B bal. 4 ks phr03LL 1,32

2. PH Longlife tužková AA R6-P4/01B bal. 4 ks phr6LL 1,36

3. PH Longlife mono C R14-P2 bal. 2 ks phr14LL 1,64

4. PH Longlife mono D R20-P2 bal. 2 ks phr20LL 1,42

5. PH Longlife 9V 6F22/01B bal.1 ks phr9vLL 1,34

PH Powerlife
1. PH Powerlife AA R6-P4
Alkalická batéria AA / LR6, Napája všetky energeticky náročné za-
riadenia.
2. PH Powerlife AAA R03-P4
Philips PowerLife Batéria LR03PB5A AAA alkalická.Napája všetky 
energeticky náročné zariadenia.
3. PH Powerlife 9V 9VPB1C/10
Philips PowerLife Batéria 9VPB1C 9 V alkalická.

Popis MJ katalógové číslo cena / bal.

1. PH Powerlife AA R6-P4 bal. 4 ks phr6pL 2,08

2. PH Powerlife AAA R03-P4 bal. 4 ks phr03pL 1,80

3. PH Powerlife 9V 9VPB1C/10 bal. 1 ks ph9vpL 3,04

PH Gombíková batéria
PH Gombíková batéria CR2032, CR2016, CR2025
Líthiová 3 V.
PH Gombíková batéria LR44 A76 1,5V
A76 (LR44, LR1154) minialkalická 1,5 V.

Popis katalógové číslo cena / kus

1. PH Gombíková batéria CR 2032 ph2032 0,87

2. PH Gombíková batéria CR 2016 ph2016 0,87

3. PH Gombíková batéria CR 2025 ph2025 0,87

4. PH Gombíková batéria LR 44 A76 1,5 V pha76 0,93
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Popis katalógové číslo cena / bal.

Fotočlánok CR123A 3V ph123a 2,69

PH Extreme life
1. PH Extreme life mikrotuž. AAA LR03-P4/12B
Alkalická batéria AAA / LR03 , ideálne na použitie v digitálnych fo-
toaparátoch a vysoko energických zariadeniach. Batérie ExtremeLife 
sú navrhnuté pre špičkové digitálne zariadenia.
2. PH Extreme life tužková AA LR6-P4/12B
Alkalická batéria AA / LR6 , ideálne na použitie v digitálnych fotoa-
parátoch a vysoko energických zariadeniach. ExtremeLife sú navrh-
nuté pre špičkové digitálne zariadenia.
3. PH Extreme life malý mč. LR14-P2/12B
Alkalická batéria C / LR14 , extrémny výkon pre prístroje s vysokou 
energetickou náročnosťou.
4. PH Extreme life veľký mč. LR20-P2/12B
Alkalická batéria D / LR20 , extrémny výkon pre prístroje s vysokou 
energetickou náročnosťou.
5. PH Extreme life 9V 6LR61/12B
Alkalická batéria 9 V / 6LR61. 
Philips ExtremeLife Batéria 6LR619 V ultra alkalická.

Popis MJ katalógové číslo cena / bal.

1. PH Extreme life mikrotuž. AAA 
LR03-P4/12B bal. 4 ks phlr03eL 4,38

2. PH Extreme life tužková AA LR6-P4/12B bal. 4 ks phlr6eL 4,38

3. PH Extreme life malý mč. LR14-P2/12B bal. 2 ks phlr14eL 3,78

4. PH Extreme life veľký mč. LR20-P2/12B bal. 2 ks phlr20eL 4,91

5. PH Extreme life 9V 6LR61/12B bal. 1 ks ph9veL 3,98

PH Lithium
Lítiové batérie Lithium Ultra značky Philips sú dokonale vhodné pre 
prenosné zariadenia s vyššou spotrebou energie. Vydržia až neuve-
riteľných 7-krát dlhšie ako alkalické.

Popis MJ katalógové číslo cena / bal.

1. PH Lithium AAA mikrotuž. FR03LB2A/10 bal. 2 ks. phfr03 4,98

2. PH Lithium AA tužková FR 6LB2A/11 bal. 2 ks. phfr6 4,98

Fotočlánok CR123A 3V
Prvotriedna lítiová technológia pre váš fotoaparát.Keď jednoducho 
musíte mať to najlepšie, žiadajte batérie ExtremeLife. Sú vynikajúce 
pre váš fotoaparát.
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PH NiMH mik. bat. AAA-R03B4A100/10 1000
AAA nikel-metal hydridová batéria. Ideálne pre všetky energeticky 
náročné zariadenia. Tieto akumulátory typu AAA s vysokou kapaci-
tou sa dajú nabíjať až 1000-krát. 1000 mAh.
PH NiMH tuž. AA R6B2A270/10 2700
Ideálne pre všetky energeticky náročné zariadenia. Tieto akumuláto-
ry typu AAA s vysokou kapacitou sa dajú nabíjať až 1000-krát.
PH NiMH tuž. AA R6B4A230/10 2300
Ideálne pre všetky energeticky náročné zariadenia. Tieto akumulá-
tory typu AAA s vysokou kapacitou sa dajú nabíjať až 1000-krát. 
Kapacita 2300mAh.
PH NiMH bateria 9V-9VB1A17/10
Philips MultiLife Nabíjateľná batéria 9VB1A17 9 V, 170 mAh, ni-
kel-metal hydridová batéria sa môže úplne dobiť až 1000-krát bez 
toho, aby sa pred nabíjaním musela vybiť.

Popis MJ katalógové číslo cena / bal.

1. PH NiMH mik. bat. AAA-R03B4A100/
10 1000 bal. 4 ks phr03n 10,90

2. PH NiMH tuž. AA R6B2A270/10 2700 bal. 2 ks phr627 7,90

3. PH NiMH tuž. AA R6B4A230/10 2300 bal. 4 ks phr623 11,08

4. PH NiMH bateria 9V-9VB1A17/10 bal. 1 ks ph9vn 10,39

PH MultiLife Nabíjačka
1. Nabíjačka 1 hour+4x2300mAh NiMH SCB5660NB/12
Philips MultiLife Nabíjačka batérií SCB5660NB 1-hodinová
2. Mini nabíjačka + 2xAAA 800mAh SCB1235NB/12
Philips MultiLife Nabíjačka batérií SCB1235NB
3. Mini nabíjačka + 2 x AA 2450 mAh  SCB1280NB/12
Philips MultiLife Nabíjačka batérií SCB1280NB

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Nab. 1hour + 4x2300mAh NiMH SCB5660NB/12 ph5660 34,90

2. Mini nabíjačka + 2xAAA 800mAh SCB1235NB/12 ph1235 9,90

3. Mini nabíjačka + 2 x AA 2450 mAh SCB1280NB/12 ph1280 12,90
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P repäové ochrany a pred lžovačky

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Prep. ochrana Gembird 5 zásuviek, dľžka 1,8 m po003217 5,90

2. Prep. ochrana Gembird, 5 zásuviek, dĺžka 3 m po003216 6,90

3. Prep. ochrana Gembird PW-3100 5 zás. dl. 1,2 m po008872 10,90

4. Prepäťová ochrana APC 5 zás. po005333 11,90

5. Prepäťová ochrana APC 6 zás. po060333 17,90

6. APC SurgeArrest prepäťová ochrana P1-FR poapc1 10,85

Záložný zdroj APC BE 550 VA
Záložný zdroj off-line technológia určený pre zálohovanie pracov-
ných staníc. 330 W / 550 VA,Vstup 230V / Výstup 230V.

Popis katalógové číslo cena / kus

Záložný zdroj APC BE 550 VA po0550 103,90

Prepäťová ochrana
1. Prepäťová ochrana Gembird 5 zásuviek, dľžka 1,8 m
Chráni počítače a ďalšie kancelárske / domáce zariadenia pred 
škodlivými prepätiami. Maximálne prepätie 4500V, maximálny za-
ťažovací prúd 10A
SPF3-B-6. 
2. Prepäťová ochrana Gembird, 5 zásuviek, dĺžka 3 m 
Napájací kábel s prepäťovou ochranou , 5 zásuviek. Automatické 
prerušenie obvodu istič 10A, vstavaná základná prepaťová ochrana.  
maximálne nárazové napätie 4500V. maximálna prúdová špička 
4500A. SPF3-B-10. 
3. Prepäťová ochrana Gembird PW-3100 5 zásuviek dl. 1,2 m
Zásuvka s prepäťovou ochranou s 5 chránenými prípojkami pre na-
pájanie Vašich zariadení. Ochrana TV, stereoprehrávača a ďalších 
drahých zariadení pred poškodením prúdovými nárazmi a špička-
mi. 
ZÁRUKA 10.000 EUR NA PRIPOJENÉ  ZARIADENIA
4. Prepäťová ochrana APC 5 zás.
Najlepšia prepäťová ochrana pre PC a elektroniku - až pre 5 zari-
adení.
5. Prepäťová ochrana APC 6 zás.
Profesionálna prepäťová ochrana pre počítače a elektroniku - až pre 
6 zariadení + telefónnu linku.
6. APC SurgeArrest prepäťová ochrana P1-FR 
Spoľahlivá základná ochrana proti prepätiu pre počítače a domácu 
elektroniku.Výkon 230 V / 16 A.

Popis katalógové číslo cena / kus

Predlžovačka 3z/3m pr0303 3,90

Predlžovačka 3z/5m pr0305 4,90

Predlžovačka 3z/10m pr0310 10,90

Predlžovačka 5z/3m pr0503 4,29

Predlžovačka 5z/5m pr0505 5,89

Predlžovačka 5z/10m pr0510 11,90

Predlžovačka 3z/3m s vypínačom pr0303v 3,98

Predlžovačka 3z/5m s vypínačom pr0305v 6,89

Predlžovačka 5z/3m s vypínačom pr0503v 4,90

Predlžovačka 5z/5m s vypínačom pr0505v 6,98

Rozdvojka pr021 1,69

Predlžovačka
250 V ,IP 20 ,MAX 10 A 
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Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Emile CS-805 em805 3,90

Kalku lačky
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a Kalkulačka Emile CS-805

Malá vrecková kalkulačka s plastovým krytom. 8-miestny display, 
duálne napájanie solárne+batéria, základné funkcie, %, odmocni-
na, pamäť. Rozmery 64x100x8 mm.

Kalkulačka Emile CA-009E
Vrecková kalkulačka s veľkým 12-miestnym displayom. Duálne na-
pájanie solárne+batéria, základné funkcie, odmocnina, %, pamäť, 
Euro prepočet, krok späť. Rozmery 72x120x10 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Emile CA-009E em009 5,55

Kalkulačka Emile CD-276
Stolová kalkulačka s 8-miestnym extra veľkým displayom. Duálne 
napájanie solárne+batéria, základné funkcie, percentá.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Emile CD-276 em276 5,89

Kalkulačka Emile CD-286
Stolová kalkulačka s 12-miestnym displayom a farebnou klávesni-
cou. Farby v ponuke - modrá, zelená a oranžová. Duálne napájanie 
solárne+batéria, základné funkcie, pamäť, odmocnina, krok späť, 
00, +/-, %, GT. Rozmery 145x105x20 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Emile CD-286 em286 6,89

Kalkulačka Emile CD-277
Stolová kalkulačka s 12-miestnym displayom a kovovým povrchom. 
Duálne napájanie solárne+batéria, základné funkcie, pamäť, krok 
späť, 00, +/-, %, GT, zaokrúhľovanie, Mark up - pre rýchly výpočet 
cien s prirážkou. Rozmery 140x105x20 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Emile CD-277E em277 9,32

Kalkulačka Emile CH-288
Stolová kalkulačka s 12-miestnym veľkým displayom. Možnosť kon-
troly 100 krokov naspäť a opravy chyby. Duálne napájanie solár-
ne+batéria, základné funkcie, pamäť, %, odmocnina, krok späť, 00, 
GT, daň. Rozmery 150x115x20 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Emile CH-288 em288 10,20

270
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Väčšia stolová kalkulačka s veľkým 12-miestnym displayom. Duálne 
napájanie solárne+batéria, základné funkcie, dvojpamäť, krok späť, 
+/-,  00, %, zaokrúhľovanie. Rozmery 150x155x20 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Emile CD-868 em868 10,99

Kalkulačka Emile CS-238
Vedecká kalkulačka s pevným obalom. 10+2 miestny 2-riadko-
vý display, 229 matematických a štatistických funkcií. Rozmery 
150x82x20 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Emile CS-238 em238 6,76

Kalkulačka Emile CS-205
Vedecká kalkulačka s pevným obalom. 10+2 miestny 2-riadko-
vý display, 401 matematických a štatistických funkcií. Rozmery 
157x81x17 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Emile CS-205 em205 10,99

Kalkulačka Casio HL-820VER
Vrecková kalkulačka s vyklápacím krytom. Veľký 8-miestny LCD 
displej. Výpočet: %, euro prevod. Napájanie: batériou

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio HL-820VER cs820 5,85

Kalkulačka Casio HL-4
Vrecková kalkulačka s veľkým 8-miestnym LCD displejom.Výpočet: 
%, percentuálna marža. Napájanie: batériou.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio HL-4 cs4hl 4,26

Kalkulačka Sencor SEC 377/10
Ľahko ovládateľná stolová kalkulačka s 10-miestnym maticovým 
displejom. Displej: 10-miestny. Výpočet: %. Napájanie: duálne.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Sencor SEC 377/10 sc37710 6,49
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Kalkulačka Sencor SEC 367/12
Ľahko ovládateľná stolová kalkulačka s 10-miestnym maticovým 
displejom. Displej: 12-miestny. Výpočet: %. Napájanie: duálne.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Sencor SEC 367/12 sc36712 8,10

Kalku lačky
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Kalkulačka Casio MS-8VER
Stolová kalkulačka na výpočet daní a daňových sadzieb s veľkým 
8-miestnym LCD displejom. Výpočet: %, euro prevod. Napájanie:  
duálne.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio MS-8VER cs8ver 10,90

Kalkulačka Casio MS-10TV 10di
Stolová kalkulačka s 10-miestnym LCD displejom. Výpočet: %, per-
centuálna marža. Napájanie: duálne.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio MS-10TV 10di cs10tv 12,20

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio MS-20TV 12di cs20tv 13,90

Kalkulačka Casio MS-20TV 12di
Stolová kalkulačka s 12-miestnym LCD displejom. Displej: 12-miest-
ny. Výpočet: %, percentuálna marža. Napájanie: duálne.

Kalkulačka Casio MS-100TER
Stolová kalkulačka na výpočet dane s 10-miestnym LCD displejom.  
Výpočet: %, percent. marža, konv. mien.Napájanie: duálne.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio MS-100TER cs100ter 15,-

Kalkulačka Casio MS-120TER 
Stolová kalkulačka na výpočet dane s 12-miestnym LCD displejom.  
Výpočet: %, percent. marža, konv. mien. Napájanie: duálne.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio MS-120TER cs120ter 17,90
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Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Sencor SEC 103 sc39712 14,90

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio FX-82 ES cs82es 19,50

Kalku lačky Ka l ku l a č ky

Kalkulačka Casio D-120TV stol.
Ľahko ovládateľná stolová kalkulačka s 12-miestnym LCD displej-
om. Funkcia mazania poslednej číslice. Výpočet: %, percent.mar-
ža,GT,H/M/S. Napájanie: duálne.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio D-120TV stol. cs120tvs 20,90

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio JF-120TER csjf120ter 22,90

Kalkulačka Casio JF-120TER
Stolová kalkulačka s veľkým 12-miestnym nakloneným maticovým 
displejom a plastovými tlačidlami. Prispôsobená prepočtom euro.

Kalkulačka Sencor SEC 397/12
Stolová kalkulačka s 12-miestnym 3-riadkovým maticovým dis-
plejom s nastavením sklonu a pomocnými tlačidlami pre výpočet 
marže, nákladov, predajnej ceny a spätné mazanie zadaných čísel. 
Metalická farba. Výpočet: %, DPH, konverzia mien, percentuálna 
marža, GT, +/-. Napájanie: duálne.

Kalkulačka Sencor SEC 103
Programovateľná kalkulačka, dvojriadkový 10-miestny displej, 279 
matematických funkcií, interná pamäť, výpočet zlomkov, variácie a 
kombinácie, hyperbolické funkcie, derivácie, variabilná pamäť, vý-
počty rovníc, výpočty v šesťdesiatkovej aj desiatkovej sústave, štatis-
tické, výpočty, napájanie 2x LR44, rozmery 16x80x170mm 

Kalkulačka Casio FX-85 ES
10+2 digit, natural displej, 252 funkcii, prirodzené zadávanie a zob-
razovanie, výpočet zlomkov, variácie/kombinácie, štatistické výpo-
čty, 2 nové funkcie, napájanie batérie/solar.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio FX-85 ES cs85es 21,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Sencor SEC 103 cs103 14,90

Kalkulačka Casio FX-82 ES
252 funkcií ,Rozloženie na činitele, radon celé čísla ,Natural Tex-
tbook Displej 12 miestny displej .7 variabilných pamätí náhodné 
celé čísla, rozklad prvočísla, možnosť spätného zobrazenia dát ,šta-
tistické a tabuľkové funkcie, napájanie 1x AAA batéria.
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Popis množstvo katalógové číslo cena / kus

1. Kalkulačka Casio HR-8TEC + tlač ks cs8tec 34,90

2. Adaptér AD-4150 ku Casio HR-8 ks cs4150 6,80

3. Farb. valček IR 40 čierna ks cs40ir 3,49

4. Farb. valček IR 40T čierny/červený 2x ks cs40tir 3,49

Kalkulačka Casio HR-8TEC+tlač
1. Malá kalkulačka s tlačou. Veľké klávesy, 12-miestny LCD displej. 
Napájanie adaptérom alebo batériami, ktoré sú súčasťou balenia. 
Tlač: jednofarebná čierna. Rýchlosť tlače: 1,6 riadka/s.
2. Adaptér AD-4150 ku Casio HR-8
Adaptér ku kalkulačke s tlačou Casio HR-8TEC.
3. Farb. valček IR 40 čierna
Náhradný farbiaci valček do kalkulačky s tlačou Casio HR-8TEC.
4. Farb. valček IR 40Tčier/červ 2x
Náhradný farbiaci valček do kalkulačky s tlačou Casio HR-200 TER 
a FR-620TER.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio HR-150TEC cs150tec 46,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio HR-200 TEC cs200tec 75,90

Kalku lačky

Kalkulačka Casio HR-150TEC
12 miestný LCD displej, Výpočet DPH a prepočet meny ,Výpočet 
nákladov/ceny/zisku, nezávislá pamäť, 2 farebná tlač (čierna/červe-
ná), Rýchlosť tlače: 2 riadky/s, Delta %, baterie 4xAA .

Kalkulačka Casio HR-200 TEC
Kalkulačka s tlačou. 12-miestny jednofarebný LCD displej. Tlač: 
dvojfarebná čierna/červená. Rýchlosť tlače: 2,4 riadka/s.
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