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REHABILITACE A AKTIVIZACE SENIORŮ 

Vybavujeme domovy důchodců, penziony pro seniory, 
denní stacionáře, rehabilitační a sociální zařízení  
poskytující služby seniorům. 
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SENIOR

Vážení obchodní partneři,

Společnost Insgraf s.r.o. je členem evropské skupiny INSGRAF – MOJE BAMBINO, která 
již řadu let vybavuje školky, školy a instituce poskytující péči seniorům. S našimi výrobky 
– rehabilitačními a a aktivizačními pomůckami, materiály pro arteterapii i interiérovým 
vybavením pracují sociální pracovníci již ve 24 evropských zemích.

V novém katalogu SENIOR+ jsme vyšli vstříc Vašim požadavkům a do nabídky jsme zařadili nové 
pomůcky usnadňující osobám v seniorském věku sebeobsluhu, péči o tělo a domácnost. Rozšířili 
jsme rovněž nabídku pomůcek a her pro terapii osob po prodělané cévní mozkové příhodě a pro 
rehabilitaci osob s omezením pohybového aparátu. 

Jsme připravení Vám pomoci s vybavením domovů důchodců, penzionů pro seniory, seniorských 
kluboven a zájmových spolků, denních stacionářů, rehabilitačních ústavů a dalších podobných 
zařízení pro seniory.

Položky z katalogu si můžete pohodlně objednat v našem e-shopu www.nas-senior.cz. 

www.nas-senior.cz



PROSTŘEDNICTVÍM  
INTERNETOVÉHO  
OBCHODU:
www.nas-senior.cz

OBJEDNÁVKU NÁM MŮŽETE ZASLAT:

E-MAILEM NA ADRESU: 
insgraf@insgraf.cz 

POŠTOU NA ADRESU: 
Insgraf s.r.o. 
Ostravská 555/24 
737 01 Český Těšín

Každou objednávku Vám 

zpětně potvrdíme s uvedením 

předpokládaného termínu 

dodání a případným 

vyčíslením výše dopravného. 

Objednávky zaslané 
e-mailem nám již, prosím, 

nezasílejte poštou. 

S výběrem vybavení a doplňků Vám rádi poradíme  

na tel. čísle 596 414 057. 

JAK OBJEDNAT?



  

 DOPRAVA A MONTÁŽ  
ZDARMA 

V případě objednávek nábytku nad 30.000 Kč, máte od nás 
dopravu i montáž zcela ZDARMA. 
Balíkové zásilky s pomůckami nebo výtvarným materiálem 
Vám doručíme ZDARMA již při objednávce nad 1.500 Kč. 

 KRÁTKÉ DODACÍ LHŮTY
Většinu produktů máme skladem. Zajistili jsme pro Vás 
nejkratší dodací lhůty, což považujeme za naši konku-
renční výhodu. Dostupnost Vámi vybraného produktu 
můžete kdykoliv ověřit na telefonním čísle 596 414 057 
nebo e-mailem na adrese insgraf@insgraf.cz  
Dodací lhůty se pohybují od 5 dnů do 4 týdnů..

 NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
Problematika náhradního plnění se Vás týká v případě, že Vaše 
instituce zaměstnává více než 25 zaměstnanců. Prodej zboží 
v režimu náhradního plnění Vám u objednávek nad 20.000 Kč, 
na vyžádání zajistíme. 

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Kvalita životního prostředí nám není lhostejná. Snažíme 
se přenechat budoucím generacím, čistou planetu. 
Naše výrobky balíme především do kartónových obalů. 
Fólie používáme pouze v nezbytných případech. Skříň-

 – důstojný životní prostor pro naše seniory

 KVALITA
Nábytek, vybavení a pomůcky dodáváme do škol, školek 
a zařízení pro seniory již ve 24 evropských zemích. 
Všechny naše výrobky jsou opatřeny certifikátem kvality. 
Dodavatele pomůcek a spotřebního materiálu si pečlivě 
vybíráme. Nábytek a vybavení vyrábíme s ohledem na jejich 
dlouhodobé používání. 

NAŠE GARANCE:

ky a stoly dodáváme rozložené, díky tomu několikaná-
sobně snižujeme spotřebu pohonných hmot a produkci 
škodlivých emisí. 
Naše společnost je zapojena do systému likvidace obalů 
Eko-kom, v rámci kterého hradíme likvidaci každého ki-
logramu kartónu i fólie, které uvádíme na trh.
Děkujeme Vám za to, že pomáháte životnímu prostředí 
a obaly našich výrobků odkládáte do patřičných kontej-
nerů.



Výběr položek prezentovaných v tomto katalogu jsme provedli s nejvyšší pečlivostí 
a s ohledem na potřeby seniorů. Vždy máme na zřeteli nejen fyzickou a psychickou aktivi-
zaci seniorů, snažíme se zároveň starším osobám zpříjemnit čas, pobídnout je k vyzkouše-
ní nových aktivit nebo k návratu k zájmům a zálibám, na které během pracovního života 
a péče o rodinu nezbýval čas. 

V naší nabídce jsme zohlednili rovněž i méně příjemné stránky seniorského věku, tedy 
častější zdravotní problémy, omezení v oblasti pohybového aparátu a nutnost vyrovnání 
se se ztrátou krátkodobé paměti, reflexů a někdy i se samotou a obavami. 

Pro zjednodušení orientace osobám poskytujícím starším osobám péči a terapii jsme 
vhodné výrobky označili logem TERAPIE SENIORŮ . Výrobky s tímto logem dopo-
ručujeme pro rehabilitaci a zlepšení kvality života starších osob. 

Výběr položek zařazených do katalogu jsme prováděli s ohledem na nejčastější nemo-
ci starších osob, tedy kornatění tepen (často s následnými srdečními nebo mozkovými 
příhodami), osteroporózu, cukrovku, Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu, revmatické 
problémy, degenerativní změny kloubů a páteře, zhoršení sluchu a zraku i psychické pro-
blémy (zde především depresivní stavy). 

Terapeutické pomůcky jsme rozdělili do několika skupin: 
• rehabilitace a pohybová aktivita 
• rozpoznávací aktivity 
• společenské relace 
• arteterapie 

Budeme potěšení, když Vaší pozornosti neuniknou především námi navržené výrobky: 
•  Pomocník seniora – série plakátů vyrobených ve spolupráci s psychology zabývajícími 

se terapií starších osob. Plakáty poskytují základní poradenství v oblasti zvyšování akti-
vity, zlepšování paměti, v oblasti vztahů v rodině i psychické kondice. Plakáty naleznete 
na str. 157. 

•  Terapeutický stůl – velmi efektní a efektivní zařízení pro aktivizaci fyzické aktivity, 
zlepšování koordinace pohybů, postřehu a v neposlední řadě i k rozvíjení interpersonál-
ních vztahů. 

Věříme, že Vám náš katalog poskytne řadu inspirací a nových nápadů pro aktivizaci Vašich 
klientů a podporu jejich rodin. Společně vytvoříme prostředí přívětivé seniorům i jejich 
okolí. 

Na přípravě katalogu se podíleli dobrovolníci z řad seniorů, kteří jednotlivé výrobky testo-
vali a hodnotili. Přihlíželi jsme k jejím cenným doporučením a názorům. Během fotografo-
vání pomůcek v akci jsme spolu zažili spoustu veselých chvil. 
Budeme vděční za každou zpětnou vazbu, ať už ze strany uživatelů našich výrobků nebo 
jejich terapeutů. 

SENIOR+  PROJEKT SPOLEČNOSTI INSGRAF 

TERAPIE SENIORŮ
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Labyrint krab
Pomocí korbičky v pravém dolním rohu lze kraba posouvat 
vpravo nebo vlevo. Cílem hry je shromáždění kuliček na jedné 
straně labyrintu. •  rozm. 40 x 40 x 4 cm •  4 šrouby 
532067 1 999 Kč
 cena s DPH

Šrouby a matice 
Velké plastové šrouby 4 barev doplňují 
matice různých tvarů. Úkolem je přiřazení 
šroubů a matic na základě barev nebo/a tva-
rů. Vhodné pro nácvik rozpoznávání barev 
a tvarů. Rozvíjí zrakově pohybovou koordina-
ci a jemnou motoriku. •  32 barevných šroubů 
•  32 matic •  délka 6 cm 
500043 329 Kč
 cena s DPH

Maxi pinzeta 
Barevná plastová maxi pinzeta. Dodáváme v praktickém obalu 
s rukojetí. Hry s využitím pinzety rozvíjejí jemnou motoriku dlaně. 
•  12 ks •  6 barev •  délka cca 12 cm 
500202 269 Kč
 cena s DPH

Velké sponky 
Velké barevné kancelářské sponky k všestrannému 
využití. •  4 barvy •  20 ks •  délka 10 cm
500180 389 Kč
 cena s DPH

Uchop a roztřiď 
Sada obsahuje několik zásobníků různých barev 
a velikostí, pinzetu a barevné kostičky s otvory. 
Úkolem je uchopení jednotlivých prvků pomocí 
hůlek a následné roztřídění do barevných mističek. 
Pomůcka posiluje palce a ukazováčky. Pomůcka 
rozvíjí zrakově-pohybovou koordinaci, jemnou mo-
toriku a schopnost soustředění. Dále rozvíjí logické 
myšlení. Vyrobeno z plastu
•  6 kelímků o průměru 6 až 9,7 cm 
•  50 kostiček 5 barev, rozm. 1 x 2 cm
•  hůlky dlouhé 24,5 cm
844001 399 Kč
 cena s DPH

TERAPIE SENIORŮ

NOVINKA

Jemná motorika – sada do vody i písku
Sada čtyř pomůcek z pevného plastu. Určeno pro 
manipulaci s vodou a pískem. •  pinzeta •  pipeta 
•  vrták •  stříkačka •  délka 9 až 15 cm
358124 459 Kč
 cena s DPH

399 Kč

459 Kč
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Pomůcka pro nácvik
•  rozm. 32 x 31 x 2,5 cm
504001 zapínání knoflíků 599 Kč
504002 šněrování 599 Kč
504003 zapínání druků 599 Kč
504004 zapínání zipu 599 Kč
504005 zapínání přezky 599 Kč
504006 zavazování tkaniček 599 Kč
 cena s DPH

Nedobytná krabička se zámky 
Dřevěná krabička slouží k nácviku otevírání 
a zavírání různých druhů zámků. Hry s krabičkou 
rozvíjejí motoriku rukou. 
•  váha: 1,2 kg •  rozm. 32 x 14 x 12 cm
504060 2 199 Kč
 cena s DPH

504001

504002

599 Kč

TERAPIE SENIORŮ

Manipulační tablety 
•  2 kovové džbánky o rozm. 6 x 6 cm 
•  houbička o rozm. 11,5 x 5,5 x 3 cm
504055 01  Přelévání  1 199 Kč

•  2 mističky o rozm. 6 x 3 cm 
•  mistička o rozm. 8 x 5 cm 
•  pinzeta délky 12 cm 
•  cca 45 bambulek 
504056 02  Překládání 1  899 Kč

•  3 mističky o rozm. 6 x 3 cm 
•  mistička o rozm. 7,5 x 3,5 cm 
•  pinzeta délky 12 cm 
•  cca 45 korálků
504057 03  Překládání 2  899 Kč

•  2 skleničky o rozm. 4,5 x 7 cm 
•  houbička o rozm. 11,5 x 5,5 x 
3 cm 
•  kapátko délky 9,5 cm
504058 04  Nabírání 1  899 Kč

•  2 mističky o rozm. 7 x 4 cm 
•  lžička délky 13 cm
504059 05  Nabírání 2  999 Kč
 cena s DPH

01Manipulační tablety 
Estetické sady pro provádění základních 
praktických úkolů (překládání, přesypávání, 
přelévání). Součásti sad je i velmi odolné 
nádobí. Tablety umožní systematickou orga-
nizaci pracovního místa. •  rozm. 20 x 25 cm
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Líná osmička
Líná osmička je lehká a vyrobena z bambusu. Pomůcka 
je oboustranná – z jedné strany je vybavena rovnou dráhou, 
druhá strana je vroubkovaná, během koulení vyluzuje jemné 
vibrace. Kuličku koulíme po dráze od středu, vlevo nahoru, přes 
střed vpravo nahoru a končíme opět ve středu. Cvičení zlepšuje 
zrakově pohybovou koordinaci, příznivě působí na prostorovou 
orientaci, paměť, koncentraci a rozeznávání směru. 
•  rozměr 47,5 x 21 cm •  3 skleněné kuličky
309001 659 Kč
 cena s DPH

Donuty k manuálním cviče-
ním – stříbrné 
„Donuty“ se zrcadlovým efektem. 
•  4 ks o průměru 8 cm 
•  4 ks o průměru 10 cm 
•  4 ks o průměru 12 cm 
•  4 ks o průměru 15 cm
356054 3 099 Kč
 cena s DPH

Kameny k manuálním 
cvičením  
– pastelové 
•  4 ks o průměru 6 cm 
•  8 ks o průměru 8 cm 
•  4 ks o průměru 11 cm 
•  2 ks o průměru 14 cm 
356055 3 599 Kč
 cena s DPH

Kameny k manuálním  
cvičením – stříbrné 
„Kameny“ se zrcadlovým efektem. 
•  5 ks o průměru 4,5 cm 
•  5 ks o průměru 6 cm •  5 ks o průměru 8 cm 
•  5 ks o průměru 15 cm
356056 3 399 Kč
 cena s DPH

Kameny k manuálním cvičením – metalické 
•  4 ks o průměru 8 cm •  4 ks o průměru 15 cm 
•  2 ks o průměru 20 cm
356057 3 299 Kč
 cena s DPH

Kameny K MANUÁLNÍM cvičením

3 099 Kč
3 399 Kč

3 599 Kč

3 299 Kč

Magnetická tabulka – skládáme vzor
Uvnitř tabulky s malými otvory se nacházejí 
kovové kuličky. Pomocí ukazovátka s magnetic-
kou koncovkou můžeme kuličky povytáhnout 
tak, aby částečně z tabulky vyčnívaly. Tímto 
způsobem vytváříme vzor. 
•  plastová tabulka o rozm. 21,8 x 17,6 x 1,2 cm 
•  plastové ukazovátko s magnetickou koncov-

kou, průměr 1 cm, délka 10 cm 
•  10 oboustranných karet se vzory, rozm. 

10 x 8 cm.
254040 499 Kč
 cena s DPH

Dovednostní koule
Plastová koule z plastu s míčkem uvnitř. Rozvíjí zrakově 
pohybovou koordinaci a vnitřní harmonii. 
•  prům. 20 cm
306011 2 399 Kč
 cena s DPH

TERAPIE SENIORŮ
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Terapeutický míč
PVC míč. Jedna polokoule je pokrytá výčněl-
ky, druhá je hladká. •  prům. 75 cm •  modrý
522028 299 Kč
 cena s DPH

Míče
Gumové míče vhodné k rehabilitačním cvikům 
i k různým hrám. 
•  různé barvy, dodáváme dle aktuálních sklado-

vých zásob 
•  maximální zatížení 300 kg •  prům. 30 cm •  200 g
522041 Míč 30 cm 129 Kč

•  prům. 45 cm 
522001 Míč 45 cm 159 Kč

•  prům. 55 cm
522002 Míč 55 cm 229 Kč

•  prům. 65 cm 
522003 Míč 65 cm 249 Kč

•  prům. 75 cm
522004 Míč 75 cm 299 Kč
 cena s DPH

Medicinbaly
Medicinbaly ke korekčním i fyzickým cvičením. 

•  prům. 11 cm •  váha 1 kg
522012 Medicinbal 1 kg 99 Kč

•  prům. 13,5 cm •  váha 2 kg
522013 Medicinbal 2 kg  129 Kč
 cena s DPH

522004522003522002522001522041

MÍČE

Aktivní míček fazole
Míček z průhledného plastu. Uvnitř míčku jsou růz-
nobarevné kuličky, které se odbíjením míčku rozvíří. 
Pomůcka vhodná pro hry a cvičení aktivující zrakově 
pohybovou koordinace a hrubou motoriku. 
•  1 ks •  prům. 55 cm •  délka 90 cm
251004 1 599 Kč
 cena s DPH

Senzorický míč fazole
Vhodný pro smyslovou integrační terapii. 
•  1 ks •  prům. 50 cm •  délka 90 cm
251005 1 399 Kč
 cena s DPH

Senzorický míč 65 cm
•  maximální zatížení 300 kg
•  prům. 65 cm
522005  299 Kč

cena s DPH

Senzorický míč 75 cm 
•  maximální zatížení 550 kg
•  prům. 75 cm
522006  399 Kč

cena s DPH

Senzorický míč 100 cm
•  maximální zatížení 300 kg
•  prům. 100 cm
251006  1 999 Kč
 cena s DPH

Senzorické míče
Míče pro terapii a rehabilitaci. Vyrobené z měkké 
gumy s výčnělky na povrchu. Zajišťují stimulaci 
dotekem. •  1 ks 

522012 522013

522005
522006

251006

129 Kč 159 Kč 229 Kč 249 Kč 299 Kč

299 Kč1 399 Kč

Sada míčků v tašce 
Obsah sady: 
•  550014 Taška na míčky, 1 ks 
•  077004 Pěnový míček průměr 18 cm, 1 ks 
•  077003 Pěnový míček, průměr 12 cm, 1 ks 
•  077001 Pěnový míček, průměr 7 cm (sada 

3 kusů), 1 sada 
•  500145 Ažurové míčky, průměr 8,2 cm – 6 ks, 

1 sada 
•  517013 Chytej míček – hra, 2 ks 
•  522029 Míček ježek, 20 cm – tyrkysový, 1 ks 
•  522037 Míček fazol, 30 cm – 1 ks 
•  549001 Míč na košíkovou, velikost 3, 1 ks 
•  522010 Míč s trny, 2 ks, 1 sada 
•  517038 Míč s trny, 2 ks 
•  517020 Míček se stužkami, 2 ks 

•  517025 Smajlikové měkké míčky, 2 ks 
•  552010 Míček v síťce, 1 ks 
•  552003 Hůlka s míčkem, 1 ks 
•  522023 Malý plážový míček, 1 ks 
ZEST5198 2 126 Kč
 cena s DPH

Overball míč 
Míče značky Softgym jsou vyráběné z měk-
čeného PVC. Míče jsou pružné a odolné proti 
dynamickému stisku do 100 kg. Doporučujeme 
k rehabilitačním cvičením i k všeobecnému 
tréningu. Široké využití míčů nalezneme 
u cvičebních programů typu Pilates, jóga nebo 
u korekční gymnastiky páteře. Míče jsou vhod-
né i pro cvičení ve vodě. 
•  průměr 25 cm •  maximální zatížení 100 kg 
•  různé barvy, dodáváme aktuálních skladových 

zásob 
251043 189 Kč
 cena s DPH

1 599 Kč
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Míčky pro zrakově-pohybovou koordinaci 
Reakční míček se odráží nepředvídatelným způsobem. Cvi-
čení rozvíjejí postřeh, koordinaci a schopnost rychlé reakce. 
Vyrobeno z odolné gumy. 
588003 01  prům. 7 cm  99 Kč
588004 02  prům. 10 cm  199 Kč
 cena s DPH

Elastické trojúhelníky pro tréning dlaně 
Náčiní pro procvičování svalů – ohýbačů a natahovačů 
dlaně a prstů. Dostupné ve 3 různých provedeních- 3 úrov-
ně obtížnosti. Používání trojúhelníku je velmi jednoduché. 
Trojúhelník je vybaven otvory na oba palce. Každá ze stran 
trojúhelníku je vhodná pro jiný druh cvičení: z jedné strany 
je umístěná kulička pro mačkání, na straně druhé trny 
umožňující procvičování každého prstu zvlášť. 
•  délka boku 12 cm
588005 03  růžový, měkký  199 Kč
588006 04  modrý, tvrdý  199 Kč
588007 05  oranžový, středně tvrdý  199 Kč
 cena s DPH

Hřebeny pro cviky dlaně 
Gelové hřebeny pro procvičování zručnosti a motoriky dla-
ně. Určeno pro terapeutická cvičení zaměřená na zlepšení 
schopnosti úchytu. Hřebeny se vždy vracejí do původního 
tvaru. Doporučujeme rovněž jako protistresovou pomůcku. 
•  prům. 10 x 6 cm
588027 06  oranžový, měkký  259 Kč
588028 07   zelený, středně tvrdý  259 Kč
588029 08  fialový, tvrdý  259 Kč
 cena s DPH

Hřeben pro cviky dlaně
Gelový hřeben pro cviky dlaně, prstů a předloktí. Zlepšuje 
úchop a redukuje stres. 
•  rozm. 10,5 x 6,5 x 2,5 cm
588071 09  slabý odpor 139 Kč
588072 10  střední odpor 139 Kč
588073 11  silný odpor 139 Kč

 cena s DPH

12  Posilovač dlaně, mix barev
Chytač pro nácvik zručnosti a zlepšování motorických 
funkcí dlaně. Vyrobeno z termoplastické gumy. 
•  rozm. 6 x 8 cm
588078 159 Kč
 cena s DPH

Tlapka pro tréning dlaně
Gelové tlapky pro zručnostní cvičení zlepšující motorické 
schopnosti dlaně. Určeno pro terapie zaměřené na odtaho-
vače a přitahovače dlaně. Zlepšují dále schopnost úchytu. 
Tlapky se vždy vracejí do svého původního tvaru. Vhodné 
i jako antistresová pomůcka. 
•  rozm. 6 x 8 cm 
588079 13  slabý odpor 119 Kč
588080 14  střední odpor 119 Kč
588081 15  střední odpor 119 Kč
 cena s DPH

Gelový posilovač dlaně
Gelový posilovač prstů, dlaně a předloktí. Vyrobeno z ter-
moplastické hmoty TPR. Dostupné ve třech provedeních 
(malý odpor střední odpor a vysoký odpor) 
•  délka 10,8 cm •  průměr 5,5 cm 
•  váha 140 g. 
588058 16  mírný odpor  189 Kč
588059 17  střední odpor  189 Kč
588060 18  vysoký odpor  189 Kč
 cena s DPH

Pružinový posilovač dlaně 
Pomůcka pro rehabilitační posilovaní svalů prstů, dlaně 
a předloktí. Vybaveno 3 pružinami na palcové straně 
a 4 samostatnými pružinami pro jednotlivé prsty. Vyrobeno 
z plastické hmoty ABS, termoplastické gumy TPR a železa. 
Dostupná ve dvou provedeních (se slabým a středním 
odporem) 
•  rozm. 10 x 8,2 x 2 cm 
588061 19  slabý odpor, hmotnost 80 g 229 Kč
588062 20  střední odpor,  hmotnost 85 g  229 Kč
 cena s DPH
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NOVINKA
01  Kolečka pro masáž dlaně, 2 ks, mix barev

Kolečka s výčnělky, k masáži i ke cvičením dlaně. Jehla-
nové ukončení výčnělků stimulují nervová zakončení. 
Vyrobeno z PVC. •  2 ks •  průměr 7 cm
588087 79 Kč
 cena s DPH

Hvězda pro posilování prstů
Gelová pomůcka pro posilování svalů prstů. Posiluje sva-
ly prstů, dlaně a předloktí. Zlepšuje úchop a snižuje stres. 
•  rozm. 10,5 x 10 x 3,2 cm
588068 02  slabý odpor 159 Kč
588069 03  střední odpor 159 Kč
588070 04  silný odpor 159 Kč
 cena s DPH

Vajíčka pro posilování dlaně
Gelová vajíčka pro zručností cvičení zaměřená na zlep-
šování motorických funkcí dlaně. Zlepšují úchyt. Vajíčka 
se vždy vracejí do svého původního tvaru. Vhodné i jako 
antistresová pomůcka. •  prům. 6 cm 
588082 05  slabý odpor 139 Kč
588083 06  střední odpor 139 Kč
588084 07  silný odpor 139 Kč
 cena s DPH

08  Květinky pro posilování dlaně, 3 druhy
Gelové květinky pro zručnostní cvičení a pro terapii 
motorických funkcí dlaně. Zlepšují úchop. Vždy se vracejí 
do původního tvaru. Vhodné i jako antistresová hračka. 
3 různé úrovně odporu. •  průměr 7,5 cm 
588085 119 Kč
 cena s DPH

09  Kroužky pro posilování dlaně, 3 druhy
Gelové kroužky pro zručnostní cvičení a pro terapii 
motorických funkcí dlaně. Zlepšují úchop. Vždy se vracejí 
do původního tvaru. Vhodné i jako antistresová hračka. 
3 různé úrovně odporu. •  průměr 8,7 cm 
588086 129 Kč
 cena s DPH

Elastické míčky pro cviky dlaně 
Gelové míčky pro cviky rozvíjející motoriku dlaně. Míčky 
zlepšují schopnost úchopu. Vždy se vracejí do původního 
tvaru. Doporučujeme rovněž jako protistresovou pomůcku. 
588011 10  průměr 50 mm  99 Kč
588012 11  průměr 55 mm  119 Kč
 cena s DPH

12  Masážní kulička s trny 
Malá kulička s trny, pro masáže i cvičení, nejen dlaně. 
Trny ve tvaru jehlanu aktivují nervová zakončení. Vyrobe-
no z tvrdé gumy. •  prům. 4,5 cm
588010 79 Kč
 cena s DPH

Pěnové míčky 
Molitanové míčky různých barev a průměrů. Vhodné 
k rehabilitačním cvikům i k hrám.
077001 13  prům. 7 cm,  3 ks v balení 45 Kč
077003 14  prům. 12 cm 79 Kč
077004 15  prům. 18 cm 199 Kč
 cena s DPH

16  Sada senzorických míčků 
Sada míčků s různými povrchy. Slouží ke cvičením, rozvíjení 
doteku, k masážím dlaní atd. •  20 míčků •  prům. 4 až 7,5 cm 
•  pytlík z odolného materiálu, na suchý zip, rozm. 32 x 40 cm
354028 1 199 Kč
 cena s DPH
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Rehabilitační fazole 
Gumová fazole s bodlinkami 
slouží k masážím a k rehabilitaci. 
•  různé barvy, prodáváme dle 

aktuálních skladových zásob 
•  délka 7,4 cm
168102 59 Kč
 cena s DPH

Míček pavouk prům. 6,5 cm 
Pavouček z měkkých gumových 
vláken. •  prům. 6,5 cm
517026 79 Kč
 cena s DPH

Senzorické ringo
Bodlinky působí na smyslové receptory, vhodné pro 
masáž. Vyrobeno z kvalitní gumy, odolné působení 
chlóru, lze jej proto použít pro cviky a hry v bazénu. 
Neobsahuje ftaláty •  1 ks •  prům. 17 cm 
•  různé barvy, dodáváme dle aktuálních skladových zásob
500132 75 Kč
 cena s DPH

Míčky ježek
Pomůcka pro masáž, rehabilitaci a terapii dlaní a chodidel. Jednotlivé 
výstupky stimulují svaly, aktivují reflexní sféry a zlepšují krevní oběh. 
Pomůcka je měkká a na dotek jemná. Snadný úchop. •  1 ks
522029 20 cm 49 Kč
522032 16 cm 29 Kč
522031 14 cm 35 Kč
 cena s DPH

MASÁŽE A REHABILITACE

Senzorické míčky
Pomůcka pro masáž, rehabilitaci a terapii dlaní a chodidel. Jednot-
livé výstupky stimulují svaly, aktivují reflexní sféry a zlepšují krevní 
oběh. Pomůcka je měkká a na dotek jemná. Snadný úchop. •  1 ks
251033 20 cm 429 Kč
251034 28 cm 479 Kč
 cena s DPH

251034 251033
522029

522031
522032

79 Kč

Senzorické míčky v síťce – sada 6 ks 
Sada senzorických míčků vyrobených z lyc-
ry a síťky, vyplněných malými předměty 
z pěnovky EVA. Míčky jsou měkké, příjem-
né na dotek a bezpečné. Lehce se chytají. 
Míčky se udrží na vodní hladině. 
•  6 ks v 6 různých barvách •  průměr 13 cm
614022 799 Kč
 cena s DPH

Senzorické míčky 
Senzorické míčky pro hry a cvičení. Různé 
povrchy rozvíjejí zrakově-pohybovou 
koordinaci. Některé míčky vydávají 
jemné zvuky. Vhodné pro házení, točení, 
mačkání nebo i kousání. •  3 ks

•  průměr 6–8 cm.
168103 sada 1  179 Kč

•  průměr 6–7 cm.
168104 sada 2 139 Kč
 cena s DPH

168103

168104

Míčky s trny 2 ks
Míčky z PVC s trny vhodné k ma-
sáži i rehabilitačním cvičením. 
•  prům. 8 cm •  2 ks
522010 59 Kč
 cena s DPH

Sada senzorických míčků, 6 ks 
Sada míčků s různými povrchy, pro motorická cvičení zaměřená na hybnost 
dlaně. •  6 ks •  průměr 6 cm
354071 399 Kč
 cena s DPH

Sada senzorických tvarů, 3 ks
Velká barevná 3D tělesa s měkkými výčnělky. Určeno k senzorickým cviče-
ním. •  3 ks •  rozm. 8,5 cm
354073 459 Kč
 cena s DPH

NOVINKA

NOVINKA

399 Kč

459 Kč
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01  Duo míčky, 3 ks 
Dvojité gumové míčky vyplněné barevnými 
kuličkami. •  3 ks •  rozm. 15 x 6 cm
614007 1 499 Kč
 cena s DPH

02  Senzorické míčky 
Míčky z měkčené gumy, vyplněné polymerovými 
kuličkami, k senzorickým cvičením. 
614002 1 kg, průměr 12 cm 699 Kč
614003 2 kg, průměr 15 cm 1 299 Kč
 cena s DPH

03  Senzorické míčky s kuličkami, 3 ks 
Průhledné míčky s výčnělky, vyplněné barevnými 
kuličkami. •  3 ks •  průměr 8 cm
614014 999 Kč
 cena s DPH

04  Smyčkový míček 
Míček z barevných gumových smyček, slouží 
k posilujícím cvikům dlaně. •  průměr 10 cm
614004 259 Kč
 cena s DPH

05  Potahy na manipulační míčky 
Potahy různých barev, s různými povrchy, se zi-
pem. Slouží k senzorickým cvičením. Rozměrově 
přizpůsobeno senzorickým míčkům (614016, 
prodáváme zvlášť). •  6 ks
614015 816 Kč
 cena s DPH

06  Manipulační míčky 
Míčky z měkčené gumy, vyplněné tvrdými kulič-
kami. •  6 ks •  průměr 8 cm
614016 1 699 Kč
 cena s DPH

07  Štěrkací míček 
Gumový průhledný míček vyplněný barevnými 
korálky. •  1 ks •  průměr 6 cm
614005 119 Kč
 cena s DPH

08  Gelová housenka 
Gumová housenka slouží k posilování svalů dlaně 
a prstů. •  1 ks •  rozm. 26 x 3,5 x 2 cm
614006 539 Kč
 cena s DPH

09  Masážní válečky
Válečky s výčnělky, k masáži a cvičením dlaně. 
Masáž uvolňuje nadměrné napětí svalů. Kolečka 
usnadňují dosah k hůře dostupným svalům. Malý 
rozměr koleček umožňuje precizní tlak. Doporu-
čujeme u bolestí ramen, šíje, zad, rukou a nohou,. 
Vyrobeno z PVC. •  rozm. 14,5 x 7,5 cm •  mix barev
588088 Masážní váleček, 2 ks 169 Kč
588089 Masážní váleček s trny 119 Kč
 cena s DPH

10  Masážní váleček 
Gumový váleček s bodlinkami slouží k masážím 
i k rehabilitaci. •  délka 12,8 cm
•  různé barvy, dodáváme dle aktuálních sklado-

vých zásob 
168101 89 Kč
 cena s DPH

11  Záhlavník
Stabilizuje šíji během cvičení. Poskytuje maximál-
ní komfort. Měkké ostny zajišťují dodatečnou 
stimulaci. •  1 ks •  délka 20 cm
168014 659 Kč
 cena s DPH
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588088
588089

NOVINKA

 různé barvy, dodáváme dle 
aktuálních skladových zásob

659 Kč

169 Kč 119 Kč
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Míčky – závaží 
Závaží do ruky, regulace na suchý zip. Vy-
robeno z gumy, vyplň z drobných kuliček. 
Ideální pro posilování ramenních svalů. 
•  2 ks •  váha 1 ks 0,7 kg •  průměr 12 cm 
588041 399 Kč
 cena s DPH

Rehabilitační gumičky
Alternativní cvičební pomůcka. Vhodné pro každého, v každém věku 
a v každé kondici. Pro profesionální tréning nebo pro terapii s progresivním 
odporem. Cvičení s gumičkami vede k růstu svalové hmoty a k rozvoji 
fyzické zdatnosti. 
•  latexové •  různé barvy •  rozm. 150 x 15 cm
522019 tl. 0,35 mm 99 Kč
522020 tl. 0,45 mm 129 Kč
 cena s DPH

Posilovače pro tělesná cvičení 
Gelová pomůcka pro posilování ramenních svalů, svalů hrudníku a zádového 
svalstva. •  rozm. 19 x 10 cm
588044 růžový (malý odpor) 189 Kč
588045 modrý (střední odpor) 189 Kč
588046 zelený (velký odpor) 189 Kč
 cena s DPH

522020522019

588044

588053
588054 588055

588046588045

2 ks

299 Kč

199 Kč

159 Kč

Guma pro strečinková cvičení 
Gelové pásy pro cvičení svalů ramen, hrudního 
koše a zad. •  rozm. 23 x 12 cm
588009 růžová (elastická) 199 Kč
588042 oranžová (střední odpor)  199 Kč
588043 modrá (velký odpor)  199 Kč
 cena s DPH

Gelový posilovač 
Univerzální pomůcka pro rehabilitační cvičení. Vyrobeno z termoplas-
tické hmoty TPR. Pomůcka je vhodná pro počáteční fázi posilování. 
Dostupná ve třech provedeních, s různým stupněm odporu. 
•  délka cca 49 cm.
588053 se slabým odporem  159 Kč
588054 s vysokým odporem  159 Kč
588055 se středním odporem  159 Kč
 cena s DPH

Činky s měkkou rukojetí 
Činky s úchytem, vyrobené z kovu 
a polypropylenu, potažené měkkým 
molitanem. •  délka 20 cm 
•  průměr 3,5 cm 
•  hmotnost cca 0,45 kg (1 lb)
588049 299 Kč
 cena s DPH

NOVINKA

Kroužky pro posilování dlaně
Kroužky jsou určené pro terapie zaměřené 
na zlepšení pohyblivosti dlaně. Doporu-
čujeme pro cvičení svalů prstů – ohýbačů. 
Vyrobené z gumy, uvnitř kovový kroužek. 
•  průměr 23 cm 
•  průměr otvoru 1,7 cm
588074 velmi slabý odpor 349 Kč
588075 slabý odpor 349 Kč
588076 střední odpor 349 Kč
588077 silný odpor 349 Kč
 cena s DPH

Rehabilitace, pohybové aktivity  Rehabilitace dlaně 
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Hra létající vzducholoď 
Hra pro 2 osoby. •  délka 20 cm 
•  délka provázku 2,5 m 
•  různé barvy, dodáváme dle 

aktuálních skladových zásob
144215 119 Kč
 cena s DPH

513001

Padáky 
Barevný lehký šátek používáme během akti-
vizačních her. Ve střední části je všitá šňůrka 
určená pro regulaci průměru středového ot-
voru. Úchyty umístěné po obvodu umožňují 
současnou hru několika osob. 

Padák 3,5 m
•  prům. 3,5 m •  8 úchytů 
•  maximální zatížení 10 kg
601012  859 Kč

cena s DPH

Padák Bambino
•  prům. 3,5 m •  8 úchytů 
•  max. zatížení 10 kg 
•  ve středu síťka 
513001  459 Kč
 cena s DPH

Aktivní ringo
Sada aktivních obručí vyrobených z kvalit-
ního plastu, které lze roztahovat bez rizika 
poškození. Vhodné pro integrační pohybové 
hry: vrh na cíl, žonglování, tanec, a pod. 
•  6 ks v různých barvách •  prům. 16,4 cm
601029 399 Kč
 cena s DPH

Padáky

Pruženka 3 m
Elastická guma vyrobená z latexu potaženého speciální měkkou látkou. 
4 různé barvy. Vnější látkový obal znemožňuje nadměrné roztažení gumy 
během her. Určeno ke skupinovým hrám a aktivitám. •  průměr 3 m
550051 859 Kč
 cena s DPH

Re
ha

bi
lit

ac
e,

 
po

hy
bo

vé
 a

kt
iv

it
y

Ro
zp

oz
ná

va
cí

 a
kt

iv
it

y
Sp

ol
eč

en
sk

é 
re

la
ce

A
rt

et
er

ap
ie

Te
ra

pe
ut

ic
ký

 st
ůl

M
ul

ti
m

éd
ia

V
yb

av
en

í i
nt

er
ié

ru
Re

ha
bi

lit
ac

e,
 

po
hy

bo
vé

 a
kt

iv
it

y

Rehabilitace, pohybové aktivity  Rehabilitace dlaně

15SENIOR  telefon: 844 001 001     www.nas-senior.cz

U
ve

de
né

 c
en

y 
js

ou
 v

če
tn

ě 
21

%
 D

PH



Rehabilitační rotoped 
Rehabilitační rotoped pro rehabilitaci horních i spodních končetin, u ortopedic-
kých úrazů a revmatických stavů. Vyrobeno z kvalitních materiálů vysoké kvality 
– slitin oceli a niklu. Dvojitý rám, široký rozsah regulace odporu, bezpečnostní 
pásy na chodidla. •  rozměr základny: 41 x 50 cm •  váha: 2,2 kg
843001 899 Kč
 cena s DPH

Posilovací kolečko
Gymnastická cvičení s kolečkem 
zpevňují břišní a prsní svaly, dále 
svaly rukou, ramene a lýtka. Dvojité 
kolo zajišťuje stabilitu. Rukojetí po-
tažené molitanem zamezují klouzání 
dlaní. Použití je velmi jednoduché, 
kolečko umístíme na podlahu a z po-
zice v kleče kolečko odsouváme 
co nejdále dopředu a zpět. 
•  průměr 18,3 cm •  šíře 28 cm
588002  299 Kč
 cena s DPH

Molitanový gymnastický válec – s trny 
Válec z pěny EVA je určen k různým druhům cvičení 
i k masážím. Asymetrický povrch s výpustky zlepšuje 
krevní oběh a uvolňuje svalové napětí. 
•  rozm. 15 x 45 cm
588016 599 Kč
 cena s DPH

Posilovač rukou 
Přístroj pro rehabilitaci horních končetin. 
Jednoduchá a odolná konstrukce, snadné 
sestavení bez nutností zásahu do instalací, 
vybaveno regulací stupně zatížení. 
843002 449 Kč
 cena s DPH

Molitanové válečky 
Váleček z tvrzeného molitanu PE, pro cvičení a ma-
sáže. Cvičení s válečkem používáme během korekční 
gymnastiky související s nesprávným držením těla. 
•   průměr 15 cm
588014 pro cvičení – dlouhý 45 cm 399 Kč
588015 pro cvičení – krátký 30 cm 289 Kč
 cena s DPH

Molitanové válečky

Rukojetí potažené molitanem

široký rozsah regulace odporu

bezpečnostní pásy 
na chodidla

588014

588015

588015

ergonomické úchyty 

zavěšení na dveře 

299 Kč

Masážní válečky 
Válečky s výčnělky, potažené tvrdou 
a odolnou pěnou. Vnitřní váleček 
je z plastu. Určeno k masážím a re-
habilitačním cvičením. Masáže uvol-
ňují svalstvo a zlepšují prokrvení. 

•  dvě části •  rozm. 13 x 30 cm
588035 dvojdílný  599 Kč

cena s DPH

•  jednoduchý •  rozm. 15 x 46 cm
588036 s trny  1 099 Kč
 cena s DPH

588035

588036

od 599 Kč
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Váleček na jógu – k nahuštění 
Gumový míček vyplněný vzduchem je určen ke cvičením v rámci 
jógy, k rehabilitaci a gymnastice. Součástí sady je pumpička. 
•  rozm. 15 x 48 cm •  délka pumpičky 22 cm •  váha 1 kg
588037 499 Kč
 cena s DPH

Masážní tyče 
Přístroj pro zdravotní masáž i rehabilitaci celého těla. Praktický, s jed-
noduchou obsluhou. Masáže zlepšují oběh krve v organismu, uvolňují 
svaly, zmírňují bolesti a působí relaxačně. •  rozm. cca 42 x 6 cm
588031 ježek  219 Kč
588032 hvězdičky  299 Kč
588033 kuličky  299 Kč
 cena s DPH

Masážní tyče
588031

588032

588033

Součástí sady 
je pumpička

od 219 Kč

Masážní Hula-hop obruč 
Multifunkční pomůcka pro cvičení 
a masáže. Používáme stejně jako 
hula-hoop obruče, přičemž kuličky 
umístěné po obvodu pomůcky zvyšují in-
tenzitu cvičení a napomáhají spalování tuhu. 
Vyrobeno z polypropylenu a termoplastické 
gumy TPR. 
•  hmotnost 1290 g •  průměr cca 80 cm 
•  34 kuliček o průměru 5,3 cm 
588052 599 Kč
 cena s DPH

Malý senzorický váleček pěnový 
Univerzální masážní váleček. Na vnitřní straně vybaven krátkými 
a na vnější delšími výčnělky. Vnitřek válečku je vyroben z hliníku, 
povlak z pěnovky EVA. •  délka 15 cm •  průměr 6 cm
588056 199 Kč
 cena s DPH

Masážní váleček 
Praktická masážní pomůcka vybavená třemi otočnými rolkami s výčnělky. 
Vyrobeno z polyoksymetylenu (POM) a termoplastické gumy TPR. 
•  délka 17 cm •  průměr válečků 6,4, 5,4 a 4,8 cm
588057 149 Kč
 cena s DPH

Masážní váleček kovový 
Vyrobený z nerezavějící oceli a gumy. 
•  délka 43 cm •  průměr do 4,9 cm 
•  hmotnost 0,7 kg. 
588063 759 Kč
 cena s DPH

Kuličkový masažér
Praktický univerzální plastový masažér vybavený třemi kovovými kuličkami. 
Určeno k masážím různých části těla. Magnetické kuličky pro vyšší účinnost 
terapie. Masáže s využitím magnetů zlepšují proudění krve a umožňují tak lepší 
okysličení celého těla. Tímto předcházíme zánětlivým stavům. Masáže rovněž 
snižují bolestivost svalů a napomáhají v jejich uvolnění. 
•  rozm. 8 x 8 x 5 cm •  průměr kuliček 1,6 cm
588066 Pomůcka pro masáž s magnetickými kuličkami  199 Kč
588067 Kuličková pomůcka pro masáž  159 Kč
 cena s DPH

magnetické 
kuličky

plastové 
výčnělky

Masážní kladivo s trny
•  rozm. koncovky 6 x 8 cm 
•  délka 29 cm
588013 199 Kč
 cena s DPH

Masážní pálka – ježek 
•  průměr koncovky 9 cm 
•  délka 40 cm
588040 189 Kč

cena s DPH

od 189 Kč
Masážní přístroj s rukojetí pro usnadně-
ní přístupu k hůře dostupným místům, 
např. v oblasti páteře. Praktický a snad-
no použitelný. Masáž zlepšuje krevní 
oběh a uvolňuje svaly, ulevuje při boles-
tivých stavech zad, poskytuje uvolnění. 
Doporučujeme i k bodové masáži. 

588067588066
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Světelné efekty
terapeutické místnosti snoezelen
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podrobnější informace naleznete 
na str. 206 – 207

132101

127002

127002

554004

Opěrka k sedákům (101592–101606) 
Vyrobeno z tvrzeného molitanu, s dřevěnou 
konstrukcí, potaženo odolnou a omyva-
telnou PVC látkou. Montážní prvky jsou 
součástí sady. •  2 ks •  vel. 60 x 90 x 6 cm
101607 3 599 Kč
 cena s DPH

Bílé válce 
Měkký válec potažený bílou látkou. 
Lze použít jako doplněk do relaxačních 
koutků nebo k rehabilitačním cvičení. 
•  1 ks •  prům 20 cm
101061 120 cm 399 Kč
101062 80 cm 299 Kč
 cena s DPH

Bílá žíněnka
Žíněnka čtvercového tvaru. Vyrobeno 
z molitanu potaženého odolnou a omy-
vatelnou PVC látkou. 
•  rozm. 107 x 107 x 7 cm
101429 1 299 Kč
 cena s DPH

Neurologické procesy jsou u starších 
osob zpomalené. Zpravidla se jako první 
projeví snížení citlivostí všech smyslů. 
Senior má najednou problémy s vnímá-
ním kontrastů, stěžuje si na sníženou 
citlivost zraku v šeru, objevuje se snížená 
vnímavost vůní a chutí. Snížená vnímavost 
na podněty z okolí zvyšuje pravděpodob-
nost pádů, způsobuje problémy při řízení 
auta, zvyšuje riziko popálenin a úrazů 
během domácích prací, nebo znemožňuje 
provádění oblíbených činností, příkladně 
pletení, vaření nebo zahradních prací. 
Některé z těchto problémů mohou být 
způsobené změnami v senzorických recep-
torech a v samotných orgánech. Přesto 
jsme schopní, pomocí vhodných cvičení, 
pozitivně působit na schopnost provádění 
těchto činností staršími osobami. Pomůc-
ky pro senzorickou integraci doporuču-
jeme k využití v terapeutických cvičeních 
starších osob i jako podpůrné opatření 
u rehabilitačních úkonů. 

Bílé sedáky s výřezem 
•  délka boku 60 cm
101592 výš. 34 cm  3 399 Kč
101593 výš. 44 cm  3 999 Kč
101594 výš. 54 cm  3 999 Kč
 cena s DPH

Bílé sedáky vypouklé 
•  délka boku 60 cm
101595 výš. 34 cm  3 299 Kč
101596 výš. 44 cm  4 199 Kč
101597 výš. 54 cm  4 199 Kč
 cena s DPH

Bílé kostky – sedáky
•  délka boku 60 cm
101598 výš. 34 cm  3 399 Kč
101599 výš. 44 cm  4 199 Kč
101600 výš. 54 cm  4 199 Kč
 cena s DPH

Bílé listy – sedáky 
•  délka boku 60 cm
101601 výš. 34 cm  4 999 Kč
101602 výš. 44 cm  4 999 Kč
101603 výš. 54 cm  5 999 Kč
 cena s DPH

Bílé vlny – sedáky 
•  délka boku 60 cm
101604 výš. 34 cm  5 499 Kč
101605 výš. 44 cm  5 699 Kč
101606 výš. 54 cm  5 699 Kč
 cena s DPH
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NOVINKA

Světlovody
Svazky světlovodů tvoří světelné tyčinky umístěné pod světelným 
zdrojem (světlo je přenášeno podél světlovodu stejně jako voda 
v zahradní hadici), zdroj světla vede ke konci světlovodu. Každý konec 
vlákna světlovodu je ukončen samostatným světelným bodem. Mezi 
zdrojem světla a svazkem světlovodů je umístěná vibrující destička 
zajišťující barevný efekt. •  6 barev •  100 kusů •  délka 2 m 
132101 25 999 Kč
 cena s DPH

Pletenec světlovodů. 
Mění barvu po připojení generátoru k proudu. Měnící se barvy stimulují pozornost a vy-
tvářejí příjemné pocity. Lze je využít jako zdroj světla v relaxačních koutcích. 
•  délka 3 m, průměr 3 mm, generátor 
132001 25 999 Kč
 cena s DPH

Vodní kužel 20 x 190 cm
Zařízení s regulací barvy a sycení vzducho-
vých bublin pomocí zvuku nebo doteku, 
s využitím mikrofonu nebo dálkového ovlá-
dače. Dobu impulzu změny barvy a sycení 
lze regulovat. Na výběr 16 odstínu barev, 
možnost fixace barev, 4 moduly změny 
barvy – blikání, blýskání, plynulý přechod, 
blednutí. Kužel je nutno naplnit destilova-
nou vodou. •  vel. 20 x 190 cm
132100 27 999 Kč
 cena s DPH

LED páska 1 x 5 m
•  napětí: 12V DC •  modrá barva •  1 x role 5 m
095549 2 999 Kč
 cena s DPH

Světelný sloup
Základní prvek vybavení Senzorických místností. Sloup využíváme během aktivizačních a od-
počinkových seancí. Slouží jako pobídka k vydávaní zvuků a jejich vizualizaci. Součástí sloupu 
je mikrofon a potenciometr, pomocí kterého můžeme prezentovat souvislost mezi silou zvuku 
a počtem svítících pater. Sloup lze pomocí Bluetooth připojit k jiným zařízením a použít jej 
k přehrávání hudby. Dále může sloup sloužit jako karaoke sada. Součástí dodávky jsou dva 
mikrofony, počet výstupů umožňuje připojení třetího mikrofonu. Změnu barev lze provádět 
pomocí dálkového ovládače. Vypínač je umístěn na základně sloupu. 
•  rozm. 50 x 25 x 150 cm 
558001 19 999 Kč
 cena s DPH

Vodní sloup
Zařízení s ovládáním barev a intenzity vzduchových bublinek pomocí doteku nebo mikrofonu 
(s využitím síly hlasu), případně pomocí dálkového ovládání. Na výběr 7 barev podsvětle-
ní nebo přepnutí na bezbarvou verzi. Sloupy je nutno plnit destilovanou vodou. Zařízení 
je možno pomocí Bluetooth připojit k jiným zařízením a využit k přehrávání hudby. Mikrofon 
a dálkové ovládání jsou součásti sady. Vypínač je umístěn v základně.
558002 Vodní sloup 15 x 150 cm 11 999 Kč
558003 Vodní sloup 20 x 180 cm 12 999 Kč
 cena s DPH

Vodní sloup 15 x 180 cm
Regulace barev pomocí ovládače nebo dálkového ovládání. Na výběr 5 barev podsvětlení. 
Sloup je nutno naplnit destilovanou vodou. Zařízení lze pomocí Bluetooth připojit k zařízení 
pro přehrávání hudby. Dálkové ovládání je součástí sady. Vypínač je umístěn v základně 
sloupu. •  rozm. 15 x 180 cm
558004  7 999 Kč
 cena s DPH

Vodní stěna
Efektní vodní stěna je vhodná do Senzorických místností nebo jako dekorační prvek rozdě-
lující místnost na menší zóny. Na výběr 5 barev podsvětlení. Dálkové ovládání je součástí 
dodávky. Vypínač je umístěn v základně zařízení. •  rozm. 105,8 x 23,7 x 200 cm
558005 28 999 Kč
 cena s DPH

558001 558002 558003 558004 558005
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Zrcadlová koule
Koule se pod stropem otáčí a pomocí světelných 
odlesků navozuje dojem nekonečného prostoru. Efekt 
pohyblivého světla aktivuje zrakovou činnost. Využití 
v terapii zrakového vnímání. Sada obsahuje zrcadlovou 
kouli o prům. 200 mm s motorkem, reflektor PAR 36 
se žárovkou a barevný filtr. 
127002 2 599 Kč
 cena s DPH

Projektor MATHMOS
Projektor Mathmos
Zobrazuje pohyblivý obraz na stěně nebo stropě 
v šířce do 1,5 m. Výška: cca 30 cm. K projektoru lze 
zvolit olejový filtr nebo grafický filtr ve 4 odstínech 
– kompletní nabídku najdete na našich internetových 
stránkách. 
•  rozm. 30 x 26,5 x 15 cm
128001 5 999 Kč
 cena s DPH

Olejové filtry
Sada 4 barevných filtrů pro použití v projektoru. 
•  prům. 9,5 cm
128002 5 299 Kč
 cena s DPH

Plazmová koule
Funkce ovládání zvukem pomocí inte-
grovaného mikrofonu (při zapnutí funkce 
„audio“ se koule, po zaregistrování zvuku 
rozsvítí). Regulace citlivosti. Dotknutím 
skleněného korpusu světlo zesilujeme. 
•  výška 24 cm •  průměr kouli 15 cm 
•  součásti sady je 230 V akumulátor
517034 999 Kč
 cena s DPH

Mini lampička se světlovody 
Lampička vyrobená s použitím zelených 
světlovodných vláken. Slouží jako zdroj re-
laxačního jemného osvětlení. Dodáváme 
včetně baterie. 
•  prům. 4 cm 
•  délka 22 cm 
517011 69 Kč
 cena s DPH

UV světlo
Možnost umístění na stole nebo připevnění 
na zeď. •  13 W, 230 V/50 Hz. •  délka 47 cm 
127006 1 699 Kč
 cena s DPH

Barevné světlo 
Lampička měnící barvy je vyrobená z měkkého 
plastu. Funguje na baterie (3 x AAA, nejsou sou-
části dodávky). Vypínač ON/OFF. •  průměr 10 cm
517039 129 Kč
 cena s DPH

128002

128001
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Magická kostka 
Magická kostka slouží jako lampa – zdroj světla a zároveň i jako 
zdroj zvuku. V kostce je zabudovaný Bluetooth reproduktor 
umožňující poslech hudby nebo zvuků z různých zařízení vybave-
ných Bluetooth technologií, např.: chytrý telefon, tablet, note-
book, počítač. Kostka je skvělým doplňkem relaxačních koutků 
nebo prostor určených pro stimulaci a aktivizaci smyslů. Měnící 
se barvy stimulují pozornost a vytvářejí tajemnou atmosféru. Jas 
světla (8 barev) a hlasitost zvuku lze nastavit pomocí dálkového 
ovládání. Dodáváme včetně zdroje (provoz po dobu 8–12 hodin). 
•  délka boku 15 cm •  délka napájecí šňůry 1,7 m
554001 1 999 Kč
 cena s DPH

LED svíčky 
Sada 4 bezpečných LED svíček. Určeno pouze k pou-
žití v interiéru. 
•  baterie (CR2032) jsou součástí sady 
•  4 ks •  průměr 3,8 cm •  výška 4,5 cm
362126 149 Kč
 cena s DPH

16 barev

554004554003

Magické lampy 
Lampy jsou ideálním doplňkem relaxačních koutků nebo míst-
ností. Stimulují a aktivují smysly. Měnící se barvy přitáhnou po-
zornost a vytvářejí příjemnou atmosféru. Lampy doporučujeme 
jako zdroj světla v relaxačních koutcích. Jas světla a jeho barvu 
lze regulovat pomocí dálkového ovládání. Dodáváme včetně 
zdroje (provoz po dobu 8 hodin, dobíjení po dobu 4–8 hodin). 
Vyrobeno z plastu. 
•  rozm. 40 x 40 x 40 cm •  délka napájecí šňůry 1,85 m •  16 barev 
•  max. zatížení 100 kg 
•  používání v teplotách -14 až +35 stupňů Celsia. 
554003 Velká magická kostka  2 599 Kč
554004 Magická koule  1 999 Kč
 cena s DPH

Mobilní mutifunkční skříňka 
Prostorná skříňka z bílé laminované dřevotřísky s doplňky z modré MDF 
desky. Vybavená zásuvkami a policemi – z jedné strany jsou 3 zásuvky o rozm. 
41 x 27,5 x 15,7 cm a 2 police o rozm. 46 x 34 x 21,7 cm, z druhé strany jsou 
2 zásuvky o rozm. 41 x 27,5 x 27,5 cm a 2 police o rozm. 46 x 34 x 21,7 cm. 
Skříňka je dále vybavená speciálním místem s plexi stěnou, pro umístění světlo-
vodů. Rozměr prostoru pro světlovody: V části určené pro umístění projektoru 
jsou 4 police o rozm. 46 x 43 x 28,3 cm. Dvířka se zavíráním pomocí magnetu. 
•  rozm. 97 x 70 x 130 cm 
100899 14 999 Kč
 cena s DPH

místo pro umístění 
světlovodů 

14 999 Kč

8 barev
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Podložka s přísavkami pro masáž chodidel 
Gumová podložka do koupelny nejen masíruje chodidla 
ale i zajišťuje bezpečí uživatele. V přední části podložky 
je umístěn oválný, vyvýšený pás s nylonovým vlasem 
určený pro očištění chodidel bez nutnosti ohýbání. Povrch 
podložky je potažen vypouklou texturou zajišťující masáž 

chodidel a aktivující krevní oběh. Malé přísavky zajišťují 
bezpečné umístění podložky na podlaze koupelny. 
•  rozm. 37,7 x 37,7 cm
588001 259 Kč
 cena s DPH

Strukturové čtverce – základní sada
•  6 ks 
•  druh výplně a povrchu: měkké míčky, kožíšek 

s dlouhým vlasem, kožíšek s krátkým vlasem, 
hrách, fólie, drsná guma 

101400   1 999 Kč
cena s DPH

Strukturové čtverce – doplňková sada
•  3 ks 
•  druh výplně a povrchu: pingpongové míčky, 

potahová látka, umělá tráva
101401   899 Kč
 cena s DPH

Čtverce s různým druhem výplně a bavlněným povrchem. Spodní část 
je opatřena protiskluzovou gumou. Hry a cvičení s čtverci rozvíjejí motoriku 
a stimulují smysl doteku. Čtverce jsou určené k ohmatávání, zároveň lze 
po nich i chodit. •  rozm. prvku 40 x 40 cm

Pěnové podložky pro masáž chodidel 
Lehká pěnová podložka s trny. Slouží k masážím, posiluje svaly 
chodidel, podporuje krevní oběh, působí jako prevence plochých 
nohou. Jednotlivé prvky lze spojovat jako puzzle. •  4 ks

•  rozměr prvků 31,5 x 31,5 cm 
588008 malá  599 Kč

•  rozměr prvků 52 x 52,5 cm 
588017 velká 1 999 Kč
 cena s DPH

Čtverce se strukturou

588008

od 899 Kč

Podložka „kamínky“
Masážní podložka na podlahu s výčnělky ve tvaru kamínků

Vyrobeno z umělé hmoty EVA. 
•  rozm. 120 x 32 cm •  tloušťka 0,5 až 1,8 cm. 
588064 120 x 32 cm 659 Kč

Vyrobeno z termoplastické hmoty TPR. 
•  rozm. 61 x 30,5 cm •  tloušťka 0,2 až 1,1 cm
588065 61 x 30,5 cm 459 Kč
 cena s DPH588064

588065

TERAPIE SENIORŮ

588017
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Pytlíky pro nácvik rovnováhy 
Sada barevného závaží určeného pro nácvik rovnováhy, 
vhodné i ke korekčním cvičením. Sada obsahuje 3 páry 
s různou velikostí a váhou. Potaženo odolnou a omyvatelnou 
PVC látkou. 
•  oranžové: výška 20 cm, prům. 11 cm, 1,5 kg 
•  zelené: výška 18 cm, prům. 9,5 cm, 1 kg 
•  červené: výška 12,5 cm, prům. 9 cm, 0,5 kg
101398 1 299 Kč
 cena s DPH

Slepá bába – šátek na oči 
Vyrobeno z bavlny. 
•  rozm. 16 x 8 cm •  1 ks
550032 39 Kč
 cena s DPH

Pytle s hrachem
Barevné pytle plněné zrnky hrachu. Slouží ke společenským 
hrám, zlepšuje koordinaci pohybu. 
•  4 ks, rozměr 12 x 12 cm, 100 g
500045 139 Kč
 cena s DPH

Letní lyže
Vhodné k individuálním i sku-
pinovým cvičením. Speciální 
úchyty umožňují vzájemné spojení 
několika lyží. Pomůcka pro rozvoj 
spolupráce ve skupině a nácvik ko-
ordinace. Každá lyže je vybavena 
provázkem s háčkem a nastavitel-
nými čepy na boty. 
•  rozměr 39,5 x 12,5 x 2,5 cm 
•  1 pár •  různé barvy
306020 699 Kč
 cena s DPH

Nácvik rovnováhy

10 ks

3 páry

Labyrint s kuličkou
Labyrint rozvíjí smysl rovnováhy a koncentraci. 
Vyrobeno z dýhy. 
•  rozměr 64 x 41 x 7 cm •  max. zatížení: 50 kg 
036078 1 299 Kč
 cena s DPH

Disky se vzorem 1 
Sada obsahuje 5 malých a 5 velkých disků s povrchem pří-
jemným na dotek. Disky jsou vyrobené z gumy. Díly různých 
barev a s různými vzory. Hra s disky procvičuje hmat, rozvíjí 
schopnost popisování smyslových dojmů, může posloužit 
pro masáž chodidel a dlaní nebo ke skupinovým hrám. Dodá-
váme balené v pytlících. •  prům. 27 cm a 11 cm 
601007  1 999 Kč
 cena s DPH

Senzorický disk 
Senzorický oboustranný disk s výčnělky. Slouží 
k nácviku rovnováhy. 
•  prům. 33 cm •  maximální zatížení 225 kg 
522015 249 Kč
 cena s DPH
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Říční kameny
•  maximální zatížení 100 kg
601009  1 299 Kč

cena s DPH

Velké kameny
•  2 kameny o rozm. 36 x 36 x 36 cm, výška 8,5 cm
•  2 kameny o rozm. 40,5 x 40,5 x 40,5 cm, výška 17 cm 
•  1 kámen o rozm. 42 x 42 x 42 cm, výška 25,5 cm
601058   2 699 Kč
 cena s DPH

Plastové kameny různých barev a dvou velikostí imitují 
skutečné kameny. Úkolem hráče je udržení rovnováhy 
během přeskakování z kamenu na kámen. Hra procvi-
čuje pohybovou koordinaci, rovnováhu a mrštnost. Díly 
jsou vespod zajištěny gumovými podložkami, které 
zabraňují jejich přesouvání během cvičení. Sestava ob-
sahuje 3 velké (36 x 36 x 36 cm, výška 8,5 cm) a 3 malé 
kameny (25 x 25 x 25 cm, výška 4,5 cm). 

601058

601058601009

Roller – tréning rovnováhy 
Bezpečný přístroj pro nácvik rovnováhy, stimulací sen-
zorických vněmů a zlepšení motoriky. Roller je vyroben 
z gumy, která pod vlivem zatížení váhou těla snižuje rych-
lost a chrání podlahy před poškozením. Snížení rychlostí 
napomáhá i 2,5 kg písku, kterým je roller vyplněn. Výčněl-
ky na povrchu rollera stimulují perceptory chodidel. 
601065 2 599 Kč
 cena s DPH

Výčnělky

Lanový trenažér rovnováhy 
Trenažér rovnováhy je pomůcka 
pro cvičení různých částí těla, 
včetně břišních svalů, zádového 
svalstva, ramen, nohou. Dva 
elastické úchyty usnadňují udržení 
rovnováhy těla, zároveň slouží 
ke cvičením svalů horních konče-
tin. Pomůcka je vyrobená z PVC 
a polypropylenu, elastická lana 
jsou z termoplastické gumy TPR, 
úchyty jsou z pěnovky. 
•  průměr do 53 cm 
•  délka lana v klidném stavu: 

100 cm 
•  pumpička 
•  návod s ukázkovými cviky 
588047 2 499 Kč
 cena s DPH

Balanční deska 
Dřevěná balanční deska 
pro nácvik rovnováhy 
je opravdovou výzvou. 
Skládá se z desky vybavené 
na spodní straně kolejničkou pro 
vkládání koleček. 
•  kolečka široká 16 cm, o průměru 9,7 cm 
•  rozměry desky: 79 x 19 x 5,5 cm •  váha 2,7 kg
588050   1 299 Kč

cena s DPH

Deska pro nácvik 
rovnováhy
Dřevěná balanční deska 
pro nácvik rovnováhy 
je opravdovou výzvou. 
Skládá se z desky vybavené 
na spodní straně kolejničkou pro 
vkládání koleček. 
•  kolečka široká 16 cm, o průměru 9,7 cm 
•  rozměry desky: 78 x 19,8 x 9 cm 
•  váha 2,2 kg.
588051   1 399 Kč
 cena s DPH

2 599 Kč
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01  Duhové míčky se šátkem 
Barevné jemné šátky s měkkým míčkem na cípu. 
•  6 ks •  průměr míčku 5 cm 
•  délka boku šátku 45 cm
614012 259 Kč
 cena s DPH

02  Hod na plechovku – zručnostní hra
Cílíme míčkem na plechovky a snažíme se shodit co největší 
počet. Dodáváme v praktickém plastovém obalu se zipem. 
•  10 plechovek o rozm. 8 x 9 cm 
•  6 molitanových míček o prům. 6 cm 
552004 999 Kč
 cena s DPH

03  Serso
Zručnostní hra, během které umísťujeme kroužky na pruty. 
Vyrobeno z molitanu. 
•  rozm. 30 x 30 x 13 cm 
•  5 kroužků o prům. 12 cm
552005 359 Kč
 cena s DPH

04  Zapamatuj a ukaž 
Cvičení zaměřená na opakování, rozpoznávání a pojmenovávání 
jednotlivých činností a opakování pohybových sekvencí. Karty 
se symboly jednotlivých činností využijeme při práci se skupi-
nou i během individuální práce s jednou osobou. Hru lze rozšířit 
použitím hrací kostky 
(101215), prodáváme samostatně. 
•  24 karet o rozm. 14,5 x 14,5 cm 
199071 299 Kč
 cena s DPH

05  Gymnastické stuhy
Dvojitá gymnastická stuha. Cvičení se stuhou umožňuje procvičení 
veškerého svalstva, zejména zad a rukou. Vybaveno plastovými 
úchyty délky 30 cm. 
•  délka stuhy: 1,8 m •  1 ks 
•  délka rukojeti 23 cm 
604086 119 Kč
 cena s DPH

Zručnostní hry
01

03

04

02

05

6 ks

Dodáváme 
v praktickém 

plastovém obalu 
se zipem

 různé barvy, dodáváme dle 
aktuálních skladových zásob
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Trojdílné žíněnky 
Doporučujeme k rehabilitačním cvičením. Po-
vrch žíněnek je vyroben z PVC látky bez obsahu 
ftalátů, velmi dobře se udržuje.
•  rozměr po rozložení 180 x 60 x 5 cm
•  rozm. 180 cm x 60 cm x 5 cm
101009 modrá 1 499 Kč
101164 oranžově-červená 1 599 Kč
 cena s DPH

Plochá žíněnka – rehabilitační tvary
•  rozměr 200 x 85 x 8 cm
101004 1 999 Kč
 cena s DPH

Gymnastické žíněnky 
Žíněnky potažené ekokůží, se zpevněnými rohy. Vyplněno 
molitanem, vybaveno ventilačními otvory a úchyty pro 
přenášení. 
026043  rozm. 200 x 120 x 5 cm 2 599 Kč
026025  rozm. 200 x 120 x 10 cm 3 399 Kč
026026  rozm. 200 x 120 x 20 cm 5 399 Kč
 cena s DPH

Podložka 0,6 cm 
Cvičební podložka s protiskluzovou úpravou. 
Vyrobeno z kvalitního PVC materiálu. Určeno pro 
gymnastická cvičení. •  rozm. 173 x 61 x 0,6 cm 
522026 299 Kč
 cena s DPH

Gymnastické podložky
Trojdílná lehká cvičební nebo rehabilitační 
podložka. 
•  rozm. po rozložení 155 x 62 x 2 cm
101071 oranžová 799 Kč
101165 zelená  799 Kč
 cena s DPH

Žíněnka – rehabilitační tvary
Rohy žíněnky jsou zpevněné PVC látkou. 
•  rozměr 200 x 120 x 6 cm
101139 2 399 Kč
 cena s DPH

Podložka 0,8 cm 
Cvičební podložka vyrobena z kvalitního PVC mate-
riálu. Skvěle izoluje a chrání před chladem podlahy. 
Rozm. 183 x 61 x 0,8 cm 
522025 299 Kč
 cena s DPH

Noppex
Gymnastická žíněnka vyrobena z kvalitního 
PVC materiálu. Lehounká, odolná vnějším 
vlivům, nepohlcuje vlhko a pot a je velmi 
elastická. Vybavena měkkými výstupky pro 
zajištění vyšší stimulace. 
•  rozměr 120 x 60 cm •  modrá barva
168008 3 999 Kč
 cena s DPH

Skládací podložky

Cvičební podložky

101071

101009

101165

101164

praktické 
k uskladnění 

Vyplněno molitanem

Vybavena měkkými 
výstupky
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Gymnastická lavička s kolečky 
Lavička z dřevěného masivu. Dřevěné nožky jsou ukončené gumovou 
podložkou. Dvě nožky jsou navíc vybavené kolečky pro snadné pře-
mísťování. Kovové vzpěry zajišťují stabilitu konstrukce a bezpečnost 
uživatelů. Všechny hrany jsou zaoblené. Po otočení lavička poslouží 
jako kladina (šíře 10 cm). •  délka 2 m •  šíře 22 cm •  výška 30 cm
026068 2 999 Kč
 cena s DPH

Jednoduchý žebřík
Žebřiny s čepy pro montáž na stěnu. 
•  lakované dřevo 
•  rozm. 90 x 256 cm
026003   4 199 Kč
 cena s DPH

Dvojitý žebřík
Žebřiny s čepy pro montáž na stěnu. 
•  lakované dřevo 
•  rozm. 180 x 256 cm
026004   6 599 Kč
 cena s DPH

Gymnastický žebřík se zrcadlem 
Žebřík pro gymnastická cvičení a všeobecný rozvoj 
zručnosti. Součástí žebříku je zrcadlo, pomocí 
kterého průběžně kontrolujeme provádění cviků. 
Zrcadlo je podloženo překližkou tloušťky 18 mm. 
•  průměr stupínků 3 cm 
•  rozměr 90 x 220 cm 
092483 13 999 Kč
 cena s DPH

Rehabilitační lehátko 
Vyšetřovací lehátko s upevněním ke stěně. 
Skládací. Molitanové polstrování potažené 
odolnou a omyvatelnou PVC látkou. Pevná 
kovová konstrukce zajišťuje stabilitu. Sou-
částí sady jsou montážní prvky pro upevnění 
ke stěně. Nožky s regulací výšky. 
•  rozměry plochy pro vyšetřování 

200 x 80 x 6 cm 
•  výška 78 cm
095551 7 999 Kč
 cena s DPH

Žebřiny – ribstole

026003 026004 092483

Dvě nožky jsou navíc vybavené 
kolečky pro snadné přemísťování

Součástí žebříku 
je zrcadlo

Rehabilitační koza 
Kovový rám, polstrovaný molitanový sedák potažený odolnou a omyva-
telnou PVC látkou. •  rozměr sedáků 140 x 26 x 14 cm 
•  regulace výšky 53–63 cm
096223 5 999 Kč
 cena s DPH

Protiskluzové žíněnky modrá
Slouží jako cvičební podložky. Obšité odolnou PVC 
látkou bez obsahu ftalátu. Jednoduchá údržba. Spodní 
strana je protiskluzová. 
101324 rozm. 90 x 90 x 8 cm 2 399 Kč
101323 rozm. 150 x 90 x 8 cm  3 799 Kč
101327 rozm. 159 x 159 x 8 cm  6 999 Kč
101326 rozm. 200 x 85 x 8 cm  4 699 Kč
101325 rozm. 40 x 90 x 8 cm  1 199 Kč
101322 rozm. 183 x 90 x 8 cm   4 499 Kč
 cena s DPH

101325

101327

101324

101322

101323

101326
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ROZPOZNÁVACÍ AKTIVITY

SMYSLY, POZNÁNÍ, PAMĚŤ, ŘEČ
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NOVINKA

Georgem
Georgem pro rozlišování jed-
noduchých geometrických 
tvarů. Aktivuje pozornost, 
manuální dovednosti a fan-
tazii. Souprava obsahuje 
•  20 prvků ve tvaru včelích 

plástů o rozm. 8 cm 
073021 699 Kč
 cena s DPH

Kreativní kostky 
Sada 30 dřevěných kostek s různými vzory, 
v 6 různých barvách. Na každé stěně kostky je jiný 
vzor a barva. Kostky skládáme vertikálně nebo 
horizontálně. Počet kombinací vzorů je neomeze-
ný. Návod zobrazuje 10 příkladů vzorů k sestavení 
– po počáteční inspiraci. 
•  dřevěná krabička o rozm. 23,2 x 20 x 6 cm s ví-

kem z plexiskla 
•  30 dřevěných kostek o rozměrech 

3,5 x 3,5 x 3,5 cm 
•  10 karet se vzory, rozm. 22,2 x 17,8 cm •  návod
532114 1 099 Kč
 cena s DPH

Edukační kostičky Canoe
Sada dřevěných kostiček provedených v kontrastní bílé a černé barvě. Na kostičkách 
jsou natištěné jednoduché geometrické vzory (kolečko, čtverec, křížek, iks). Kostičky 
jsou určené osobám s omezenou schopností vnímání, pro které jsou vhodné silné 
podněty, čisté barvy a jednoduché vzory. Dodáváme v praktickém bavlněném pytlíku. 
•  60 ks (po 30 ks z každé barvy), rozm. 3 x 3 cm 
826001 1 699 Kč
 cena s DPH

Tangram – 2 sestavy 
Cílem hry je složení většího obrázku (figury) dle 
přiloženého návodu nebo dle vlastní fantazie. 
V případě hry dvou hráčů rozhoduje postřeh. Vy-
hrává ten, kdo složí obrázek jako první. K sestavení 
je nutno využít všech prvků. Prvky musí ležet 
vedle sebe, nesmí se překrývat ani obracet na rub. 
Pomocí Tangramu lze sestavit tisíce obrázků 
lidských postav, zvířátek, předmětů a geometric-
kých obrazců. 
•  2 sady dřevěných magnetických prvků 
•  250 návodů •  pro 1–2 hráče
202092 399 Kč
 cena s DPH

Pracovní listy ke kostičkám Canoe
Sada pracovních listů ke kostičkám Canoe 
(826001, prodáváme zvlášť). Sada obsa-
huje 31 vzorů s různou úrovní obtížnosti. 
Dodáváme ve složce. 
•  9 archů A4 s 31 vzory 
826002 399 Kč
 cena s DPH

Edukační kostičky Canoe

� 9�archů

8 cm

399 Kč

Edukační kostičky Canoe
Sada kartónových šestistěnů 
kontrastních barev – bílé 
a černé, s potiskem jednodu-
chých geometrických tvarů 
(kolečko, čtverec, křížek, X). 
Kostičky jsou určené k akti-
vizačním cvičením, stimulují 
zrak a vnímání vzorů. Dodává-
me v praktickém bavlněném 
pytlíku. 
•  60 ks (30 z každé barvy), 

rozm. 3 x 3 cm 
826001K 659 Kč
 cena s DPH

Skládáme kola
Pomůcka rozvíjí schopnost prostorové 
orientace a zobrazuje relaci mezi celkem 
a jeho částmi. Vybereme si velkou, střední 
nebo malou kartu a vzor na ní zobrazený 
sestavíme z červených a bílých koleček. 
Obtížnost úkolů je odstupňovaná. 
•  dřevěná krabička s průhledným víkem, 

rozm. 18,5 x 18,5 x 3,5 cm 
•  plastová podložka s nakreslenými 

souřadnicemi, pro skládání vzorů, rozm. 
15 x 15 cm 

•  14 plastových karet s potiskem na obou 
stranách, rozm. 7,5 x 7,5 až 15 x 15 cm 

•  32 plastových dílků pro skládání, rozm. 
3,7 x 3,7 cm

457009 1 599 Kč
 cena s DPH

do vyprodání zásob 

826002

826001K

826001
NOVINKA
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NOVINKA

Domino symetrie 
Hra domino spočívá v přiřazování stejných obrázků nebo 
stejného počtu teček na kostičkách. Hra je zábavná a sou-
časně aktivuje logické myšlení, tvůrčí aktivitu a vytrvalost. 
•  32 prvků o rozm. 7,5 x 10,5 cm 
•  pro 1 až 4 hráče
359006  599 Kč
 cena s DPH

Duhové kamínky ke kreativním hrám 
Sada barevných kamínků vyrobených z tvrzeného plastu. 
Slouží ke kreativnímu sestavování vzorů a 3D objektů. 
Pomůcka zlepšuje motorickou zručnost. Doporučujeme 
i k třídění a přepočítávání. 
•  48 prvků o rozm. 2,8 x 2,2 x 0,8 cm až 5,5 x 3,5 x 1,3 cm 
•  12 oboustranných obrázkových karet s aktivitami, vyro-

bených z lakovaného kartonu o rozm. 29,6 x 20,9 cm. 
500231 559 Kč
 cena s DPH

Geoland – poznáváme symetrii
•  plastová základna o rozm. 30 x 16 cm 
•  4 plastová zrcadla o rozm. 27 x 14 cm, 30 x 10 cm 

a 2 x 15 x 10 cm 
•  64 kartónových oboustranných karet o rozm. 15 x 10 cm 
•  50 plastových prvků Geosticks s délkou boku 3,3 cm až 14,8 cm 
•  30 plastových geometrických tvarů o rozměrech 2,5 x 2,5 cm až 

5 x 4 cm
500206 959 Kč
 cena s DPH

Symetrie – mozaika 
Univerzální sada pro sestavování 2D i 3D konstrukcí (korálky lze ukládat ne-
jen na plocho na podložce, ale i do sloupců). Hrací podložky lze jednoduše 
spojovat a rozšiřovat takto hrací plochu. Po doplnění zrcadly lze vytvářet 
i symetrické konstrukce. Pomůcka rozvíjí zrakově-pohybovou koordinaci, 
rozlišování barev, prostorovou orientaci, vizuální percepci a dále zavádí 
pojem symetrie. •  180 korálků, rozm. 1,9 x 1,3 cm 
•  2 tabulky, rozm. 20 x 20 x 0,8 cm •  2 zrcadla, rozm. 17 x 7 x 0,2 cm 
•  4 klacíky, rozm. 7,7 x 1,5 cm 
306211 2 199 Kč
 cena s DPH

Geoland – poznáváme symetrii 
Sada pro výuku geometrie i pro rozvoj prostorové 
představivosti. Z prvků sestavujeme objekty dle návodu 
i dle vlastní fantazie. Součásti sady jsou i zrcadla sloužící 
k pozorování sestavených objektů z různých perspektiv. 
•  plastová základna o rozm. 30 x 16 cm 
•  4 plastová zrcadla o rozm. 27 x 14 cm, 30 x 10 cm 

a 2 x 15 x 10 cm 
•  32 kartonových karet s úkoly, rozm. 15 x 10 cm 
•  30 plastových geometrických tvarů o rozm. 2,5 x 2,5 cm 

až 5 x 4 cm
500222  799 Kč
 cena s DPH

NOVINKA
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Logické puzzle – geometrické tvary 
Jednotlivé prvky přiřazujeme k patřičným konturám. 
Kompenzační pomůcka při vizuální agnozii a sníženém 
psychomotorickém tempu. Vyrobeno z překližky. 
•  25 prvků o rozm. 4 x 4 cm 
•  rozm. základny 23,5 x 23,5 cm 
200142 299 Kč
 cena s DPH

Tvary ke geometrické skládance
•  16 ks různých tvarů vyrobených z překližky. 

Tvary rozměrově odpovídají geometrické 
skládačce (199054). 

•  16 ks různých tvarů vyrobených z překližky 
036065 299 Kč
 cena s DPH

Geometrické tvary 
Sada 40 geometrických tvarů 4 barev. Dílky umísťujeme 
dle barev na dřevěné podložce. 
•  rozměry podložky 37 x 23,5 cm 
•  40 dřevěných tvarů o rozměrech 3,5 x 3,5 cm
073027 999 Kč
 cena s DPH

Mozaika v dřevěné krabičce
Pomůcka pro aktivaci pozorovacích schopností a tvůrčího 
myšlení. Dřevěné prvky mozaiky slouží k reprodukování 
a tvoření četných vzorů a kombinací tvarů a barev. 
•  40 prvků ve tvaru kosočtverců a trojúhelníků v 5 barvách 
•  příručka se 48 úkoly se stoupajícím stupněm obtížnosti
116004 369 Kč
 cena s DPH

Geometrická skládanka
Pomůcka obsahuje 20 karet se vzory. 4 desky znázor-
ňují vzory obsahující obrysy všech součástí, 16 desek 
představuje vzory s vyznačeným vnějším obrysem. 
K práci s kartami jsou nutné Tvary k geometrické 
skládance (036065), které jsou doplněním pomůcky. 
Skládanka aktivuje tvůrčí představivost, zrakovou 
pozornost a prostorové plánování. 
•  20 karet formátu A4 
199054 419 Kč
 cena s DPH

Hříbková mozaika 
Sada 108 barevných prvků ve tvaru hříbků. Šest různých 
barev, z každé po 18 ks. Hříbky umísťujeme do otvorů 
v perforované podložce a vytváříme tak vzory – na základě 
obrázkového návodu nebo dle vlastní fantazie. Veškeré 
prvky jsou dřevěné. Součásti sady je obrázkový návod. 
•  rozměr obalu a podložky 32 x 25,5 x 4 cm 
•  rozměry hříbků 2,5 x 1,5 cm
073028 999 Kč
 cena s DPH

Barvy – ovoce a zelenina
Kartičky s obrázky ovoce přiřazujeme k políčkům vhodné 
barvy. Deska je vyrobena ze dřeva. Kompenzační pomůcka 
při vizuální agnozii a sníženém psychomotorickém tempu. 
•  30 prvků s obrázky 
•  rozm. desky 32 x 32 x 0,9 cm
453048 459 Kč
 cena s DPH

TERAPIE SENIORŮ

999 Kč

369 Kč

299 Kč
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Pyramidka 
Cílem hry je umístění na ploškách co největšího 
počtu kroužků vylosované barvy. Hra pro rozvoj 
koncentrace, zrakově-pohybové koordinace a lo-
gického myšlení. Sada obsahuje: 
•  16 dílků s barevnými kolečky 
•  62 prvků o průměru 2,2, s výškou 1,2 cm, v šesti 

barvách •  barevná hrací kostka •  návod 
073009 759 Kč
 cena s DPH

Ovoce a zelenina – stíny 
Senzorická pomůcka zaměřená na rozpoznávání 
jednotlivých druhů ovoce a zeleniny pouze pomocí 
doteku. Ovoce a zelenina jsou ukryté v pytlíku. 
Po rozpoznání pomocí doteku prvek umístíme 
na vhodné místo na hrací podložce. V jednodušší 
verzi na barevné, v obtížnější na černo-bílé. 
•  36 prvků o rozm. 4 až 9 cm 
•  12 hracích podložek o rozm. 29,5 x 21 cm 
•  pytlík o rozměrech 37,5 x 25 cm
254037 399 Kč
 cena s DPH

Logická skládačka 
Dřevěná skládačka pro tréning postřehu a logic-
kého myšlení. 
•  dřevěná krabička o rozměrech 

41,5 x 29 x 6,5 cm 
•  6 tabulek se vzory, rozm. 25 x 6 cm 
•  6 klacíků délky 25 cm, průměr 1 cm 
•  6 základen o rozm. 8,5 x 6,5 x 2 cm 
•  42 barevných kostiček o rozm. 3,5 x 3,5 cm
073029 1 499 Kč
 cena s DPH

Navlékej a nečekej
Hrací kartu na několik vteřin odkryjeme a snažíme se zapamatovat po-
řadí barev. Následně navlékáme barevné kuličky v pořadí, v jakém byly 
znázorněné na vybrané kartě. Hra pro aktivizaci paměti a psychomoto-
rického tempa. Úroveň obtížnosti lze přizpůsobit konkrétním hráčům. 
•  55 karet •  12 kuliček •  1 přesýpací hodiny 
•  2 provázky k navlékání •  60 žetonů •  návod 
041019 199 Kč
 cena s DPH

Přiřaď smysly
40 fotografii (v modrém rámečku) zobrazujících 
situace, ve kterých hlavní úlohu hrají lidské smysly 
a 10 karet (v červeném rámečku) se symbolem 
5 smyslů. Úkolem je přiřazení hrací karty s jedním 
z 5 smyslů k určité situaci zobrazené na fotografii. 
Hra aktivuje schopnost pozorování a rozšiřuje 
slovní zásobu. 
•  50 karet z tvrdé lepenky o rozm. 9 x 9 cm 
•  návod
451001 659 Kč
 cena s DPH

Domino zrakově-dotekové 
Domino s plastickými obrázky, v kontrastních 
barvách. Určeno pro osoby s oslabeným zrakem. 
Na zadní straně kartiček je potisk teček z klasické-
ho domina. 
•  28 prvků o rozměrech 13 x 6,5 cm 
•  15 kulatých žetonů pro výherce partie 
451125 699 Kč
 cena s DPH

TERAPIE SENIORŮ

699 Kč

199 Kč

759 Kč

659 Kč

50 karet
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Kostky Bio
Souprava 8 dřevěných kostek, které slouží k se-
stavování obrazců dle příručky. Díky stupňování 
obtížnosti kostky fascinují a poutají pozornost 
všech bez rozdílu věku. Knížka obsahuje soubor 
cvičení s členěním do čtyř stupňů obtížnosti: za-
čínáme sestavováním 2 obdélníků (8 x 2 x 4 cm), 
následují geometrické obrazce, průřezy a složité 
konstrukce. Hra rozvíjí schopnost vnímání, věcné-
ho jednání a rozvíjí kreativitu. 
•  8 kostek o rozm. 8 x 2 x 4 cm
116001 359 Kč
 cena s DPH

GEO stavebnice 
Stavebnici GEO tvoří sedm geometrických krychlí 
v šesti barvách (červená, modrá, zelená, žlutá, 
fialová, bílá a černá), doplněných dřevěnými 
šestihrannými spojkami. Rozměry jedné spojky 
jsou 3 x 3 x 3 cm. Kostky GEO poskytnou skvělou 
a hodnotnou zábavu osobám v každém věku. Kos-
tičky doporučujeme pro terapeutickou a aktivizační 
činnost. Součástí sady je návod se 70 různými 
stavbami, s odstupňovanou složitostí. Návody jsou 
rozdělené do tří skupin: 
•  výběr jednotlivých kostiček dle barev; 
•  stavby ze dvou kostek, 
•  konstrukce z většího množství kostiček, bez ozna-

čení jednotlivých kostek a barev. 
Kostičky dodáváme v estetickém dřevěném zásob-
níku o rozměrech 13,8 x 13,8 x 8 cm
116125 699 Kč
 cena s DPH

Prostorové vztahy – kostky 1
24 karet s ilustracemi kostek a 18 plastových kostiček 
3 tvarů a barev. Kostičky sestavujeme dle vzoru na kartič-
ce. Pomůcka pro aktivizaci schopnosti třídění, uspořádání 
a schopnost vnímání prostorových vztahů. 
•  hra pro 2 hráče obsahuje 24 karet 
•  6 základen z plastu a 18 kostek 3 typů (přízemí, patro, 

střecha)
200105  899 Kč
 cena s DPH

359 Kč

3D stavby – sada kostek a karet 
Hra spočívající v sestavování 
trojrozměrných puzzle z různých 
vizuálních perspektiv. Na čtyřiceti 
kartách je na přední straně vytištěn 
úkol k sestavení a na zadní straně jeho 
řešení. Úkoly jsou odstupňovány dle 
obtížnosti do 3 skupin. Doporučujeme 
pro aktivizaci prostorové orientace, 
kritického a logického myšlení. Sada 
obsahuje: 
•  15 barevných kostek 
•  40 karet •  návod
358116 859 Kč
 cena s DPH

Topologo Geo
Pomocí Topologo Geo skládáme z dřevěných klacíků obrázky z obrázko-
vých návodů. Hra rozvíjí prostorovou orientaci a logické myšlení. Alter-
nativní forma hry umožňuje rovněž i rozvoj komunikačních schopností: 
jeden hráč popisuje co vidí na kartě, druhý skládá obraz z kostiček. 
•  52 klacíků ve 4 barvách, různé tvary a velikost 4,5 až 13,5 cm 
•  30 obrázkových návodů o vel. 15 x 15 cm 
•  1 podložka k obrázkovým •  2 podložky (víko krabičky)
532084 2 299 Kč 
 cena s DPH

SKLÁDÁNÍ 
PROSTOROVÝCH KONSTRUKCÍ

pro�2�hráče

52 ks
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Jumbo přesýpací hodiny 
Po otočení hodin začnou barevné gelové 
kapky padat na dno. •  rozm. 8 x 20 cm
517033 289 Kč
 cena s DPH

Plazmová koule
Funkce ovládání zvukem pomocí integrovaného mikrofonu 
(při zapnutí funkce „audio“ se koule, po zaregistrování 
zvuku rozsvítí). Regulace citlivosti. Dotknutím skleněného 
korpusu světlo zesilujeme. 
•  výška 24 cm •  průměr kouli 15 cm 
•  součásti sady je 230 V akumulátor
517034 999 Kč
 cena s DPH

Zrcadlové kostičky 
Kostičky s efektním metalickým povrchem. Jsou lehké 
a lehce se drží. Určené pro stavění různých konstrukcí, 
třídění podle vlastností nebo tvarů. Kostky nelze používat 
ve vlhkém prostředí. Nedoporučujeme rovněž používání 
na přímém slunci, jelikož od metalických povrchů se slu-
neční paprsky odrážejí. Vyrobeno z plastu. 
•  32 ks 
•  rozm. 5 x 5 x 4 cm až 10 x 5 x 5 cm
356079 3 599 Kč
 cena s DPH

Diamantové hodiny
Po otočení olejnatá tekutina odkapává 
do spodní části. •  rozm. 13 x 5,5 cm
517036  139 Kč
 cena s DPH

Cikcak olejové hodiny 1 ks 
Průhledné přesýpací hodiny fungují na prin-
cipu přelévání olejových tekutin. Po otočení 
hodin začnou barevné kapičky stékat smě-
rem dolů po cikcak dráze. 
•  rozm. 10 x 4 x 13 cm
517031  129 Kč

cena s DPH

Senzorické stříbrné koule 
Zrcadlové koule jsou vyrobené z odol-
né nerezavějící oceli. Určeno k senzo-
rickým a aktivizačním cvičením. Odraz 
v kouli vytváří efekt rybího oka. 
•  4 koule o prům. 6 cm, 8 cm, 10 cm 

a 15 cm
354060 899 Kč
 cena s DPH

Senzorické tuby 
Průhledné velké tuby k senzorickým a aktivizačním cvičením. Ke každé 
tubě dodáváme dva plné uzávěry a jeden uzávěr s otvory. Díky tomu lze 
tuby naplnit libovolnými předměty. Perforované uzávěry umožňují exploa-
taci na základě vůně. 
•  4 tuby z průhledného odolného plastu o rozm. 31 x 6 cm
•  8 plných uzávěrů o průměru 6 cm •  4 uzávěrů s otvory, průměr 6 cm
358097 899 Kč
 cena s DPH

Olejové přesýpací 
HODINY

NOVINKA

3 599 Kč
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Mluvící klipy
Souprava 6 audio- klipů, každý s možností nahrávání zvuků 
v délce do 10 vteřin. Lze použít k aktivizačním hrám (např. pro 
nahrávání pokynů nebo úkolů k postupnému splnění). Pomůcka 
je zaměřená na rozvoj jazykových schopností a dovedností. 
•  6 klipů různých barev s vyměnitelnými bateriemi AG13.
356021 1 999 Kč
 cena s DPH

Zvuky kolem nás – listy pro prezentaci 
Fotografie rozložíme na stole a posloucháme zvuky 
z nahrávky. Jednotlivé zvuky přiřazujeme k fotografiím. 
6 tematických okruhů: zvířata, hudba, věci, doprava, 
emoce, odpočinek. 
•  30 fotografií o rozm. 12 x 8,5 cm 
•  30 fotografií o rozm. 29,7 x 21 cm 
•  CD z nahrávkou
200111 1 299 Kč
 cena s DPH

Zvuky z okolí – BINGO
Posloucháme zvuky z nahrávky a přiřazujeme je k pří-
slušné kartě. Pomůcka vhodná pro osoby s akustickou 
agnozií, k individuální i skupinové terapii. 
•  1x CD s nahrávkou 25 zvuků 
•  25 oboustranných karet o rozm. 19,5 x13,5 cm 
•  150 červených žetonů
451038 999 Kč
 cena s DPH

Identifikace zvuků 
Pomůcky zaměřené na identifikaci zvuků a jejich přiřazení 
k patřičným kartičkám. 
•  12 hracích podložek o rozm. 13,2 x 20,4 cm 
•  120 kartiček 
•  CD s nahrávkou zvuků 
351026 Zvuky domova 459 Kč
351029 Zvuky kolem nás 459 Kč
 cena s DPH

351026

60 fotografií

351029

TERAPIE SENIORŮ

459 Kč

1 299 Kč

TERAPIE SENIORŮ
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Zvuková pyramida
Hranoly vydávající různé zvuky. 
Úkolem hráčů je vyhledat páry 
s identickými zvuky. Páry jsou 
navíc označeny body stejné barvy. 
Hra procvičuje vnímání a paměť. 
•  12 ks (6 párů) 
306082 779 Kč
 cena s DPH

10 barevných zvonečků 
Sada barevných zvonků s různými tóny. Zvuk vyluzujeme úderem 
na tlačítko v horní části zvonku, díky tomu zvonky mohou pou-
žívat i osoby, pro které je úchop zvonků do dlaně problematický. 
Vyrobeno z kvalitního kovu, opatřeno stabilním úchytem. Zvuk 
zvonků je čistý. •  prům. 8 cm, výška 9 cm
604036 2 699 Kč
 cena s DPH

Dřevěný bubínek 
Vyrobeno ze dřeva. Vydává 8 různých 
tónů (do, re, mi...). 
•  délka 25,5 cm •  prům. 10 cm •  1 ks
511020 299 Kč
 cena s DPH

Zrcadlové zvukové koule 
Koule z nerezavějící oceli jsou vyplněné kuličkami různé 
velikosti. Každá koule vydává jiný zvuk (jedna je prázdná). 
Váha jednotlivých koulí se mírně různí. 
•  prům. 10 cm •  6 ks
354066 1 299 Kč
 cena s DPH

Oceán 
Kuličky imitují zvuk mořských vln. 
•  prům. 25 cm
511038 259 Kč
 cena s DPH

Sada rytmických nástrojů 
se stojánkem
•  6 nástrojů na liště 
•  rozměry stojánku 46 x 6,5 cm
511002 2 299 Kč
 cena s DPH

12�ks�(6�párů)

TERAPIE SENIORŮ

1 299 Kč

2 299 Kč
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Písek, 5 kg 
Přírodní křemíkový písek, čištěný 
a sušený. Určeno k doplnění Pískovničky 
(451134, prodáváme zvlášť). 
•  5 kg
451135 189 Kč
 cena s DPH

Slepá bába – šátek na oči 
Vyrobeno z bavlny. 
•  rozm. 16 x 8 cm •  1 ks
550032 39 Kč
 cena s DPH

Skříňka -hádanka se 2 otvory
•  rozm. 50 x 30 x 23 cm
100716  2 299 Kč

cena s DPH

Skříňka – hádanka se 4 otvory
•  rozm. 50 x 50 x 23 cm
100717  2 999 Kč
 cena s DPH

Písek do pískovničky
•  1 kg
401011 39 Kč
 cena s DPH

Modelovací písek 
Písek pro modelování, velmi měkký, 
nevysychající. Písek není určen pro 
míchání s vodou. Dodáváme v praktickém 
kyblíčku. •  5 kg
605074 899 Kč
 cena s DPH

179,80 Kč za 1 

100716

100717

39 Kč

TERAPIE SENIORŮ

Skříňky – hádanky 
Skříňky využijeme během cvičení zaměřených na tréning 
doteku nebo k hrám s rozpoznáváním předmětů poslepu. 
Tvar předmětu poznáváme pouze pomocí doteku. Vyro-
beno z překližky. Vybaveno otvory s rukávy. 
•  průměr otvorů 9 cm

39 Kč
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Maxi pexeso dotekové 
Prvky z pevného kartonu s výraznými obrázky. Hra pexeso slouží 
pro tréning paměti, pozorovacích schopností a schopnosti 
přiřazování zrakových informací. 
•  34 kartonových karet o rozměrech 9 x 9 cm
451126 životní prostředí  699 Kč
451127 příroda  699 Kč
 cena s DPH

Hmatové lišty
1 lišta (délky 22 cm) s 9 různými povrchy. Hra spočívá v seřazení 
povrchů v určeném pořadí. Rozlišování povrchů hmatem rozvíjí 
citlivost prstů. 
•  lišta délky 22 cm •  9 prvků
401009 559 Kč
 cena s DPH

Dřevěné závaží 
Hledáme dvojice závaží stejné 
hmotnosti. Na spodní straně závaží 
je umístěn systém autokontroly 
– barevné tečky. 
•  dřevěná krabička o rozm. 

23,5 x 16 cm 
•  12 válečků různé hmotnosti 
532053 999 Kč
 cena s DPH

Pyramida váhy
Hranoly s různou hmotností. Úkolem 
je vyhledání párů s identickou váhou. 
Páry jsou navíc označeny body 
stejné barvy. Hra aktivizuje vnímání 
a paměť. 
•  12 ks (6 párů) 
306083 799 Kč
 cena s DPH

Destičky a tvary červené
Souprava 12 prvků, které přiřazujeme 
k tvarům zobrazeným na hracích 
deskách. Hra stimuluje smysl hmatu, 
aktivizuje schopnost rozpoznávání 
tvarů a jejich přiřazování k přísluš-
ným vzorům. 
•  36 prvků 
•  trojrozměrných a plochých
453002 699 Kč
 cena s DPH

Barevné koberečky
Souprava 8 koberečků s různorodým povrchem pro 
stimulaci chodidel. Vhodné pro pohybová a rehabili-
tační cvičení. Vyrobeno ze dřeva. 
•  8 ks o rozm. 29,5 x 23,5 x 1,6 cm
118018 999 Kč
 cena s DPH

Destičky a tvary
TERAPIE SENIORŮ

451126

451127

999 Kč

TERAPIE SENIORŮ
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Strukturový pásek s kuličkou 
Pásek sešitý z malých kousků materiálů s různými 
povrchy. Vevnitř je všitá kulička pro přesouvání. 
•  průměr cca 20 cm 
•  šíře 6,5 cm
101396 229 Kč
 cena s DPH

Hmatové tvary
25 dřevěných prvků, které je po vytažení z pytlíku 
potřeba přiřadit k obrázku na hrací desce. Hra 
rozvíjí představivost, prostorové myšlení a hmat. 
•  25 prvků výšky 3,5 cm 
•  5 karet o rozm. 21 x 13,5 cm
200037 999 Kč
 cena s DPH

Dotekové kostky 
Dřevěné hry pro osoby nevidomé a osoby se zbytky zra-
ku. Pomocí doteku hledáme 12 párů kostiček se stejným 
povrchem. Povrch kostiček je na omak velmi příjemný. 
•  lněný pytlík pro uskladnění 

•  12 párů kulatých kostiček s vyfrézovanými motivy, 
rozm. 6 x 6 x 1,5 cm

301016 Dotekové kostky A  1 499 Kč

•  12 párů čtvercových kostiček s vyfrézovanými motivy, 
prům. 6 cm, tloušťka 1.5 cm 

301017 Dotekové kostky B  2 299 Kč
 cena s DPH

Dotekové 
kostky

TERAPIE SENIORŮ

301016

301017

Masážní kulička s trny 
Malá kulička s trny, pro masáže i cvičení, nejen dlaně. 
Trny ve tvaru jehlanu aktivují nervová zakončení. Vyrobe-
no z tvrdé gumy. •  prům. 4,5 cm
588010 79 Kč
 cena s DPH

Duo míčky, 3 ks 
Dvojité gumové míčky vyplněné barevnými kuličkami. 
•  3 ks •  rozm. 15 x 6 cm
614007 1 499 Kč
 cena s DPH

Manipulační míčky 
Míčky z měkčené gumy, vyplněné 
tvrdými kuličkami. 
•  6 ks 
•  průměr 8 cm
614016 1 699 Kč
 cena s DPH

Potahy na manipulační míčky 
Potahy různých barev, s různými 
povrchy, se zipem. Slouží k sen-
zorickým cvičením. Rozměrově 
přizpůsobeno senzorickým míčkům 
(614016, prodáváme zvlášť). 
•  6 ks
614015 816 Kč
 cena s DPH

Smyčkový míček 
Míček z barevných gumových smyček, slouží k posilujícím 
cvikům dlaně. •  průměr 10 cm
614004 259 Kč
 cena s DPH

79 Kč259 Kč

999 Kč

6 ks

6 ks
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Bedna s rukojetí a kolečky 
•  rozm. 59,3 x 39,3 x 34,2 cm 
•  průhledná
075089 499 Kč
 cena s DPH

01  Senzorická sada 
Sada senzorických pomůcek v praktickém 
zásobníku s rukojetí. 
•  511023 – sada 10 zvonečků s rukojetí 
•  517033 – senzorické přesýpací hodiny 

Jumbo 1 ks 
•  511053 – zvoneček s rukojetí 1 ks 
•  511018 – kastaněty s rukojetí 1 ks 
•  511009 – marakasy 11 ks 
•  511038 – oceán 1 ks
•  200033 – doteková lotynka 1 ks 
•  101396 – strukturový pásek s kuličkou 1 ks 
•  517021 – svítící duhový míček 1 ks 
•  604068 – míček pavouček velký 1 ks
•  354028 – sada senzorických kuliček 1 ks 
•  101400 – strukturové čtverce – základní 

sada 
•  116004 – mozaika v dřevěné krabičce 1 ks 
•  522027 – senzorický balanční disk 1 ks 
•  522006 – senzorický míček 75 cm 
•  588001 – podložka pro masáž chodidel 

1 ks 
•  552009 – zručnostní hra Chytej vajíčko 

1 ks 
199155 7 753 Kč
 cena s DPH

02  Senzorické míčky v síťce  
– sada 6 ks 
Sada senzorických míčků vyrobených z lycry 
a síťky, vyplněných malými předměty 
z pěnovky EVA. Míčky jsou měkké, příjemné 
na dotek a bezpečné. Lehce se chytají. Míčky 
se udrží na vodní hladině. 
•  6 ks v 6 různých barvách 
•  průměr 13 cm
614022 799 Kč
 cena s DPH

03  Sada senzorických míčků 
Sada míčků s různými povrchy. Slouží 
ke cvičením, rozvíjení doteku, k masážím 
dlaní atd. 
•  20 míčků 
•  prům. 4 až 7,5 cm 
•  pytlík z odolného materiálu, na suchý zip, 

rozm. 32 x 40 cm
354028 1 199 Kč
 cena s DPH

20�míčků

Sada senzorických pomůcek
01 02 03

499 Kč

7 753 Kč
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Skládáme kola
Pomůcka rozvíjí schopnost prostorové orientace a zobra-
zuje relaci mezi celkem a jeho částmi. Vybereme si velkou, 
střední nebo malou kartu a vzor na ní zobrazený sestavíme 
z červených a bílých koleček. Obtížnost úkolů je odstup-
ňovaná. 
•  dřevěná krabička s průhledným víkem, rozm. 

18,5 x 18,5 x 3,5 cm 
•  plastová podložka s nakreslenými souřadnicemi, pro 

skládání vzorů, rozm. 15 x 15 cm 
•  14 plastových karet s potiskem na obou stranách, rozm. 

7,5 x 7,5 až 15 x 15 cm 
•  32 plastových dílků pro skládání, rozm. 3,7 x 3,7 cm
457009 1 599 Kč
 cena s DPH

Mistr logik – základní modul 
Strategická hra pro osoby v každém věku. Hra obsahuje: 
•dřevěnou hrací podložku o rozm. 37,5 x 15 x 1 cm 
•  80 ks dvojbarevných žetonů 
•  70 ks černých a bílých kolíků 
•  dřevěnou lištu s otvory pro skládání kódu 
•  látkový sáček pro úschovu kolíků a žetonů 
089017  999 Kč
 cena s DPH

Strategická hra Tres
Strategická hra na základě populární dětské hry kolečko 
a křížek. Hra pro dva hráče. Postupně obsazujeme volná 
pole na hrací podložce a umísťujeme na ně svou barvu 
kroužku. Vyhrává hráč, který jako první umístí v řadě 
– vodorovně, svisle nebo uhlopříčně 3 své kroužky. Hra 
je zaměřená na rozvoj koncentrace a soustředění, logické-
ho myšlení a strategie. 
•  dřevěná podložka o rozm. 12 x 12 cm s třmeny vysokými 

5,5 cm
•  24 kroužků: 12 žlutých a 12 červených, rozm. 3,5 x 1,5 cm
•  návod
•  dřevěná krabička o rozm. 14,5 x 14,5 x 9 cm
116189 499 Kč
 cena s DPH

Dřevěný tangram 
Dřevěná skládačka tvořená 7 prvky s 54 vzory k sestavení. 
•  celkové rozměry 26,6 x 20 x 2,2 cm 
•  27 oboustranných karet se vzory, rozm. 8,6 x 5,6 cm 
•  víko z plexiskla, rozm. 25,8 x 18,8 x 0,1 cm 
•  7 dřevěných dílků o rozměrech 8,5 x 4,2 x 1 cm až 

17,2 x 8,7 x 1 cm 
542022 359 Kč
 cena s DPH

Hra Jenga
Zručnostní hra. Úkolem hráčů je sesta-
vení co nejvyšší věže. 
•  54 prvků 
•  rozm 1 kostky 7,5 x 2,5 x 1,5 cm
105015 699 Kč
 cena s DPH

NOVINKA

999 Kč

499 Kč

359 Kč
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NOVINKA

Kde je chyba? – snímky
Sada fotografií znázorňujících různé situace z každodenního živo-
ta. Úkolem hráčů je určení chyby zobrazené na každé fotografii. 
Hra aktivuje logické myšlení a pozornost. Doporučujeme rovněž 
pro rehabilitační aktivity u poruch fatických funkcí. 
•  50 snímků o rozměrech 19,5x13,5 cm 
451025 859 Kč
 cena s DPH

Lotynka – co tady nepatří? 
Logická hra. Na kartách jsou zob-
razené 4 předměty, z nichž vždy 
pouze 3 patří do dané skupiny. 
•  pro 1–2 hráče
•  8 oboustranných karet o vel. 

21 x 30 cm 
•  32 obrázkových karet o vel. 

8,5 x 8,5 cm
403012 459 Kč
 cena s DPH

Cukrátka – hra 
Ale ne! Všechny bonbony se rozpad-
ly na dvě poloviny. Musíme je zpět 
poskládat a k tomu potřebujeme 
Vaši pomoc! Na kartě kartičce jsou 
4 poloviny cukrátek. Hráč, který 
je na řadě vybírá jednu ze svých 
karet a umístí ji na hrací ploše tak, 
aby v jednom tahu došlo k přiřa-
zení co největšího počtu cukrátek. 
Za každý pár hráč získává jeden bod. 
Za složení cukrátka získáváme další 
tah. Za lízátko přísluší 2 body. 
•  pro 2–5 hráčů

•  dvě varianty hry – základní a po-
kročilý 

•  vyrobeno z pevného kartónu 
•  rozměry krabičky 

20,5 x 20,5 x 6 cm. 
Obsah krabičky: 
56 kartiček s bonbony, rozměr 
3,8 x 3,8 x 0,2 cm 
•  16 žetonů pro dodatečné body, 

rozm. 3,2 x 1,6 x 0,2 cm 
•  6 žetonů – divokých karet, průměr 

3 cm, tloušťka 0,2 cm 
•  návod •  od 5 let
164185 289 Kč
 cena s DPH

Karty – přiřaď předměty 
Sada karet zobrazujících nářadí 
a scény, ve kterých je nářadí 
používáno. 
•  24 ks 
•  vel. 8,5 x 8,5 cm
403009 249 Kč
 cena s DPH

TERAPIE SENIORŮ

Ovečka – logická skládačka 
Hra obsahuje 10 dřevěných kostek domina a 30 karet – výzev. Na kaž-
dé kartě je zobrazeno několik prvků, které je nutno na podložce složit 
a následně na ně umístit kostičky domina a tím obrázek dokončit. 
Úkoly mají odstupňovanou obtížnost. Každý úkol má jen jedno 
unikátní řešení. 
•  rozm. karet 9 x 8 cm •  rozměr kostiček domina 8 x 4 cm 
•  rozm. hrací podložky 17 x 17 cm
202162 399 Kč
 cena s DPH

Mozaika – grafické tvary 
Mozaika rozvíjí strukturu prostoru, motorické schopnosti a vizuální 
vnímání. Skládáme libovolné grafické sestavy nebo pracujeme s opa-
kujícími se vzory. Obsah sady: 
•  6 oboustranných karet s obrázky (12 vzorů), rozm. 27 x 20 cm 
•  2 lichoběžníkové plastové základny, rozm. 27,4 x 21 cm 
•  96 plastových prvků dlouhých 3,3 cm
200173 1 299 Kč
 cena s DPH

1 299 Kč

859 Kč
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Puzzle  
KRAJINKY
Puzzle 1000 Západ slunce nad Santorini
Puzzle s krásnými krajinkami z různých koutů světa. 
•  rozm. 68 x 48 cm
105075  199 Kč
 cena s DPH

Puzzle 2000 Benátky
Puzzle s krásnými krajinkami z různých koutů světa. 
•  rozm. 96 x 68 cm
105081  239 Kč
 cena s DPH

105075

144383

105081

Puzzle Odpolední procházka, 160 dílků
160 dílkové puzzle. Rozměry složeného obrázku 41 x 27,8 cm. Kvalitní 
provedení a použité materiály (kalandrovaný papír odbíjející světlo a eko-
logický lak). 
144372 109 Kč
 cena s DPH

Vertikální puzzle 300 dílků
Skládačky, z kterých můžeme sestavit mini galerii. Jednotlivé dílky můžeme 
skládat podle vlastní fantazie. Vyrobeno z kalandrovaného papíru odrážejí-
cího světlo, barveno ekologickými potravinářskými barvami. Vysoce kvalitní 
provedení, syté barvy a bezpečnost uživatelů. 
•  300 dílků •  rozměry po složení: 16 x 48 cm 
144373 Horské jezero 109 Kč
144374 Barevné koření 109 Kč
 cena s DPH

Puzzle Tatry, 500 dílků 
Nadčasové puzzle pro všechny milovníky hor. Skládáním puzzle procvi-
čujeme soustředění, trpělivost a stimulujeme logické myšlení. Vyrobeno 
z kalandrovaného papíru odrážejícího světlo, barveno ekologickými potravi-
nářskými barvami. Barvy jsou výrazné a syté. Puzzle jsou pro uživatele zcela 
bezpečné. •  500 dílků •  rozměry po složení: 48 x 34 cm 
144375 159 Kč
 cena s DPH

Puzzle Koloseum, 1000 dílků
Panoramatické puzzle s obrázkem Koloseum. Skládání puzzle procvičuje 
soustředění, trpělivost a stimuluje logické myšlení. Vyrobeno z kalandro-
vaného papíru odrážejícího světlo, barveno ekologickými potravinářskými 
barvami. Odstíny jsou velmi výrazné. 
•  1000 dílků •  rozměr po složení: 97 x 34 cm 
144376 159 Kč
 cena s DPH

144373 144374

144376

144375

144372

159 Kč

NOVINKA
Puzzle Jaro v Paříži, 1000 dílků 
Puzzle s romantickou sérií obrázků z jarní Paříže. Kalandrovaný papír posky-
tuje vysokou kvalitu barev a bezpečnost skládání – vytištěno s použitím 
potravinářských barev. 
•  rozm. 68 x 48 cm
144383 179 Kč
 cena s DPH
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NOVINKA

Kostičky Canoe – paměť
Skládáním kostiček se vzory trénujeme prostorovou paměť a zvětšujeme její objem, 
dále intenzivně procvičujeme schopnost koncentrace a pozorováním kontrastních 
barev a geometrických tvarů stimulujeme zrak. 
•  rozm. krabičky 17 x 17 x 5 cm •  24 kartónových kostiček, rozm. 3 x 3 cm 
•  základna o rozm. 15 x 3 cm •  15 oboustranných karet o rozm. 15 x 15 cm
826003K 559 Kč
 cena s DPH

Tematická pexesa 
Klasické hry pro aktivizaci paměti. 
•  34 prvků (17 párů) o rozm. 9 x 9 cm 
451107 zvířátka  459 Kč
451108 jídlo  459 Kč
451109 světové kultury 459 Kč
451110 místa ve světě  459 Kč
 cena s DPH

451108451107
9 cm

9 cm 9 cm

9 cm

451109 451110

459 Kč
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3D paměť 
Úkolem hráčů je složení kostek dle vzoru na vylosované kartě. Kartu 
odkryjeme na předem dohodnutou dobu. Čas měříme pomocí přesý-
pacích hodin, které jsou součástí sady. Vyhrává hráč, který vzory 
z karet sestaví jako první. Hra rozvíjí postřeh, paměť a prostorovou 
orientaci. •  25 barevných kostiček o vel. 2 x 2 x 2 cm 
•  55 karet se vzory, vel. 6 x 9 cm •  přesýpací hodiny výšky 8 cm 
•  100 žetonů o průměru 1,5 cm
041129 169 Kč
 cena s DPH

NOVINKA

Mistr getriko
Mistr getriko je univerzální logická 
hra pro hráče od 8 do 99 let, určená 
pro jednu až šest osob. Hra spočívá 
v manipulaci a skládání barevných 
trojúhelníků tak, aby výsledný vzorec 
byl identický s vylosovanou kartou. 
Každý z hráčů má svou vlastní kartu 
a usiluje o sestavení svého vlastního 
vzoru. Stálým otáčením trojúhelníků 
dochází k hromadění zkušeností, které 
jsou základem prostorové orientace, 
geometrické intuice a představivosti. 
Hráči plánují své další tahy a předvídají 
tahy protihráče. 
Slovo „getriko” vzniklo složením slabik: 
GE – geometrický, TRI – trojúhelník, 
KO – kombinace. Mistr Getriko je mistr 
kombinování trojúhelníků. 
Hra Mistr getriko poslouží jako skvělá 
intelektuální společenská hra.
•  48 vzorů o průměru 10,5 cm 
•  7 barevných trojúhelníků s délkou 

boku 7 cm
116177 299 Kč
 cena s DPH

Paměťová cvičení 
Pomůcka pro procvičování paměti se skládá z 10 hracích desek 
formátu A4, zobrazujících různé předměty (3 až 7 prvků na jedné 
desce) a 50 kostiček o rozměrech 6 x 6 cm, zobrazujících samostatné 
předměty. Úkolem hráče je přiřazení malých kostiček k předmětům 
na hracích deskách. V prvním kroku všechny předměty pojmenujeme 
a určíme, k čemu slouží. Ve verzi pro pokročilé můžeme hrací desku 
po 10 vteřinách zakrýt. 
199252 799 Kč
 cena s DPH

Co kde je? 
Variabilní hra spočívající ve spojování vylosovaného obrázku s od-
povídajícím místem na hrací podložce, dle určených pravidel. Skvělá 
aktivizační pomůcka pro skupinovou terapii. 
•  hrací deska o rozm. 37 x 48 cm 
•  36 obrázků
351009 299 Kč
 cena s DPH

Kde žijí zvířata
Logická a zároveň zábavná hra. Zvířata žijí na statku, na poušti, 
na rovníku nebo pod vodou. 
•  5 šestihranů z tvrdého kartónu s délkou boku 7,5 cm, zobrazujících 

místa, na kterých se zvířata vyskytují 
•  30 čtverců z tvrdého kartónu, délka boku 7,5 cm, s obrázky zvířat 
•  hrací kostka, délka boku 3,5 cm
451101 559 Kč
 cena s DPH

Povolání a nástroje
Hra obsahuje 60 karet: 12 karet znázorňujících osoby, které reprezen-
tují různá zaměstnání a 48 karet ilustrujících předměty nezbytné 
k výkonu zaměstnání. 
•  12 karet o rozm. 8 x 15 cm •  48 karet o rozm. 7,5 x 7,5 cm 
•  návod
451003 659 Kč
 cena s DPH
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Schubitrix – Sčítání a odčítání do 100
2 edukační hry zaměřené na matematické úkony v rozsahu do 100. 
•  48 trojúhelníků •  různé úrovně •  pro 1 až 4 hráče 
312050 399 Kč
 cena s DPH

Schubitrix – násobení 
Skládačky Schubitrix skládáme dle pravidel hry domino. Dílky 
ve tvaru trojúhelníků přiřazujeme k sobě tak, aby všechny stěny 
na sebe navazovaly. Hra obsahuje prvek samokontroly. Skládačky 
aktivují schopnost percepce, logické myšlení a postřeh. 
•  2 skládačky, každá s 24 dílky s délkou boku 6 m 
•  Podložka pro třídění. 
•  48 trojúhelníků o vel. 6 cm 
•  vložka pro třídění 
312029 399 Kč
 cena s DPH

Násobení – domino
Domino s násobky. Pomůcka obsahuje 3 sady, každá s 24 tabulka-
mi. Sada 1: žluté tabulky s násobky 2 a 3. Sada 2: červené tabulky 
s násobky 4 a 5. Sada 3: zelené tabulky s násobky 6 a 7. Sada 4: modré 
tabulky s násobky 8 a 9. Sady lze využívat jednotlivě nebo současně, 
tímto zvyšujeme obtížnost hry. Každá sada je označená jinou barvou, 
což usnadňuje identifikaci. Odolné a lehce omyvatelné dílky dodáváme 
v pevných krabičkách. 
•  24 prvků o rozměrech 4 x 8 cm
359005 1 199 Kč
 cena s DPH

Demonstrační karty – Cviky simulační a sekvenční paměti
Funkční paměť patří mezi základní podmínky správného fungování člověka 
v okolním světě. Vědomé směřování pozornosti, soustředění na podněty 
k zapamatování a rekonstrukce zapamatovaných vjemů jsou základem 
schopností učení. Paměťová cvičení stimulují mechanismy fungování pravé 
a levé mozkové polokoule a mají pozitivní vliv na integraci obou polokou-
lí. Cvičení zaměřená na simulační paměť stimulují funkci pravé mozkové 
polokoule, zodpovědné za globální, holistické vjemy. Cvičení zaměřená 
na sekvenční paměť stimulují schopnost postupného zpracovávání vjemů 
po jednotlivých sekvencích. Za tuto aktivitu je zodpovědná levá mozková po-
lokoule, která dále zajišťuje vzájemné relace mezi jednotlivými sekvencemi. 
•  20 hracích podložek formátu A4 s barevnými obrázky, oboustranně foliované 
•  36 hracích karet •  návody k jednotlivým hrám 
•  kartónová složka A4 se zapínáním na suché zipy 
814006 659 Kč
 cena s DPH

Schubitrix

TERAPIE SENIORŮ

1 199 Kč

399 Kč
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Sada matematických 
kostek 
Sada kostek pro mate-
matické hry. Umístěno 
v praktickém kufříku 
z průhledného plastu. 
•  162 kostek k matema-

tickým hrám 
•  14 různých typů 
514035 1 099 Kč
 cena s DPH

Matematická kombinační sada
216 kartiček vyrobených z tvrdého kartónu. Sada 
obsahuje 101 karet s čísly od 0 do 100; 40 karet 
(po 4 ks z každé) s čísly od 0 do 9, 11 karet s čísly 
od 0 do 10, 6 karet s čísly od 10 do 15, 22 karet 
(po 2 ks z každé) od 10 do 20 a 36 karet s matema-
tickými symboly. Karty jsou oboustranné, na jedné 
straně jsou čísla vytištěna červeně, na druhé černě. 
Univerzální pomůcka ke skupinovým hrám. 
•  216 kartiček o rozm. 4,8 x 4,8 cm 
•  plastový kufřík 
451055 699 Kč
 cena s DPH

Bingo sčítání a odečítání do 100
Hra Bingo s matematickými úkoly je zábavná pro osoby v každém 
věku. Zároveň slouží jako trenažér paměti. Hra obsahuje: 
•  2 sady pro 6 kartách (sčítání a odečítání) 
•  108 kartiček s matematickými úkoly 
•  pro 2 až 6 hráčů
199051 399 Kč
 cena s DPH

Římské číslice 
Sady pro výuku římských čísel. Na lícové straně kar-
tičky je číslice napsaná římsky, na rubu arabsky. Sada 
se skládá z 20 karet s oboustranných potiskem. 
•  rozm. 8 x 6,5 cm

604178 sada 1 (1–20) 159 Kč
604179 sada 2 (21–100) 159 Kč
604180 sada 3 (100–2100) 159 Kč
 cena s DPH

Římské 
číslice

Matematická 
kombinační sada

604178
604180

162 kostek 

604179

TERAPIE SENIORŮ

1 099 Kč

159 Kč

699 Kč
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Nahraj a přehraj
Malé barevné krabičky umožňující 
nahrávání 10 vteřinových sekvencí. 
Může se jednat o pokyny terapeuta 
nebo o logopedická opakovací cvičení. 
Dodáváme včetně baterií LR44. Prů-
měr 4,5 cm 
•  6 ks
356040 1 399 Kč
 cena s DPH

Demonstrační karty – cvičení pro seniory 
Základem motorických cvičení mluvidel je opakování pohybů zobraze-
ných na kartách. Karty zřetelně demonstrují jednotlivé sekvence pohybů. 
Úkolem pacienta je opakování pohybů zobrazených na fotografiích, před 
zrcadlem, které zajišťuje vizuální kontrolu správně prováděných cviků. Sada 
obsahuje fotografie žen i mužů provádějících stejná cvičení. Opakování mo-
torických cvičení mluvidel pacientům umožňuje hbitější provádění preciz-
ních pohybů mluvidel a mají pozitivní vliv na motoriku jazyka a artikulaci. 
•  26 karet formátu A5 (13 pro ženy, 13 pro muže)
199144 599 Kč
 cena s DPH

Pírka malá
•  délka 3 až 14 cm 
•  20 g
603048 79 Kč
 cena s DPH

395,00 Kč za 100 

TERAPIE SENIORŮ

Foukačka
Foukačky doporučujeme k rehabilitač-
ním cvičením v poúrazových stavech, 
při poruchách fatických funkcí a pro 
rehabilitaci po cévní mozkové příhodě. 
Slouží ke cvikům zaměřeným na ná-
cvik kontroly dechu, prodlužování 
fáze výdechu a k mimickým cvikům. 
Dřevěná pomůcka je plně hygienická, 
určená k opakovanému použití růz-
nými osobami. Vyrobeno z bukového 
masivu. 
•  prům. 6 cm •  výška 5 cm 
•  různé barvy, dodáváme dle aktuál-

ních zásob. 
•  1 ks. 
•  2 polystyrenové míčky o prům. 

2,5 cm 
•  1 slámka
089004  299 Kč
 cena s DPH

1 ks �různé�barvy,�dodáváme�
dle aktuálních zásob

Bublifuk malý
•  objem 60 ml 
•  výška 9 cm
517002  19 Kč
 cena s DPH

275 ks 227 ks
TERAPIE SENIORŮ

Sady fotografií – Jídlo
Sady fotografií k individuálním i skupinovým 
cvičením. Karty zobrazují základní potraviny 
i hotová jídla. 
•  46 karet o rozm. 15 x 10 cm
351021  299 Kč
 cena s DPH

Podstatná jména, slovesa a přídavná 
jména – sada snímků
275 snímků o rozměrech 11 x 14 cm k jazyko-
vým cvičením. Sada obsahuje fotografie před-
mětů, činností včetně jejich znaků. Doporuču-
jeme k terapii u poruch fatických funkcí. 
351047  1 399 Kč
 cena s DPH

Dovednosti – sada snímků
227 snímků o rozměrech 11 x 14 cm k jazy-
kovým cvičením. Sada obsahuje i fotografie 
předmětů a zvířat pro přiřazování dvojic, klasi-
fikaci, třídění nebo k terapeutickým cvičením 
u poruch fatických funkcí. 
351048  1 299 Kč
 cena s DPH

299 Kč
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01  Oblíbená zvířata
Sady fotografií k individuálním i skupinovým cvičením. 
Karty zobrazují různá zvířata. 
•  45 karet o rozm. 15 x 10 cm
351034 299 Kč
 cena s DPH

02  Kartičky s příběhy 
Kartičky seřadíme podle pořadí příběhu. 
•  6 příběhů, každý na 4 kartičkách 
•  24 karty z tvrdého kartónu, rozm. 8,5 x 8,5 cm
403001 229 Kč
 cena s DPH

03  Fotografie – poznáváme zvířátka 
Bingo je rozhodně více než skvělá zábava. Bingo je zároveň 
skvělou edukační pomůckou. Rozvíjí schopnost pozorování, 
postřeh, soustředění a paměť. 
200155 1 199 Kč
 cena s DPH

04  Story Cubes: Cestování 
Obsah sady: 
•  9 hracích kostek s délkou boku 1,9 cm 
•  návod s pravidly hry 
•  hra pro libovolně velkou skupinu 
Story Cubes: Cestování jsou rozšířením základní sady. 
Obsahují 54 unikátních ikonek zobrazujících většinu nejdů-
ležitějších slov spojených s cestováním různými dopravními 
prostředky. 
846003  359 Kč
 cena s DPH

05  Obrázkové domino
Domino na principu hledání asociací, např.: mléko – kráva. 
•  70 kostek o rozm. 5,4 x 5,4 x 0,5 cm 
•  rozm. krabičky 21 x 27 x 5 cm
401038 2 299 Kč
 cena s DPH

06  Magnetická ruleta
Pomůcka pro skupinovou terapii a k aktivizačním aktivitám. 
Otáčivé kolo o průměru cca 40 cm lze pomocí magnetů 
upevnit k kovovým povrchům. K soupravě jsou připojeny 
3 oboustranné desky rozdělené do 4/6/8/12/32 barevných 
polí. Na jednotlivých polích lze fixem psát nápisy (např. jmé-
na hráčů, dny v týdnu, početní příklady nebo úkoly k řešení). 
Připravenou desku přiložíme na kolo a zatočíme. Po chvíli 
se ručička zastaví na konkrétním polí a vylosuje konkrétní 
úkol pro jednoho z hráčů. 
•  otočné kolo o prům. 40 cm, které lze pomocí magnetů 

upevnit ke kovovému povrchu 
•  3 oboustranné hrací plochy rozdělené na 4/6/8/12/32 

barevných políček
358027 1 299 Kč
 cena s DPH

07  Staré předměty – fotografie 
Sada fotografií starých předmětů. Fotografie jsou rozdělené 
do 6 skupin rozlišených barvou rámečku. Doporučujeme pro 
kategorizaci nebo k hrám dle pravidel pexesa. 
•  24 karet o rozm. 16 x 16 cm
604189 439 Kč
 cena s DPH

08  Lidé a emoce – sada fotografií
Sada 90 snímků o rozměrech 14 x 21,5 cm je skvělou pomůc-
kou k jazykovým cvičením. Snímky se týkají: emocí, rodiny, 
lidí v okolí. Dodáváme v lepenkové krabičce. 
351046  999 Kč
 cena s DPH

09  Emoce 
Karty ve tvaru hodin, pro vyjádření momentální nálady. 
•  2 ks •  16 fotografií a 16 obrázků zobrazujících emoce 
•  průměr 41 cm •  místo na fotografii o průměru 12 cm 
451119 549 Kč
 cena s DPH

TERAPIE SENIORŮ
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SpolečenSké relace

INTEGRACE, SPOLEČENSKÁ AKTIVIZACE, 
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU
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násobení – domino
Domino s násobky. Pomůcka obsahuje 3 sady, každá s 24 tabulkami. Sada 1: 
žluté tabulky s násobky 2 a 3. Sada 2: červené tabulky s násobky 4 a 5. Sada 
3: zelené tabulky s násobky 6 a 7. Sada 4: modré tabulky s násobky 8 a 9. 
Sady lze využívat jednotlivě nebo současně, tímto zvyšujeme obtížnost hry. 
Každá sada je označená jinou barvou, což usnadňuje identifikaci. Odolné 
a lehce omyvatelné dílky dodáváme v pevných krabičkách. 
•  24 prvků o rozměrech 4 x 8 cm
359005 1 199 kč
 cena s DpH

Molitanové domino 
Pěnové dominu s velkými prvky. K sobě skládáme dílky se stejným 
počtem teček. Pomůcka rozvíjí logické myšlení, postřeh a vytrva-
lost. Dodáváme v praktické plastové tašce se zipem. 
•  28 prvků •  rozm. 18 x 9 x 1 cm
545000 339 kč
 cena s DpH

Bingo sčítání a odečítání do 100
•  2 sady pro 6 kartách (sčítání a odečítání) 
•  108 kartiček s matematickými úkoly
199051   399 kč

cena s DpH

Bingo násobení a dělení do 100
•  2 sady pro 6 kartách (násobení a dělení) 
•  108 kartiček s matematickými úkoly
199053  399 kč
 cena s DpH

24 dílků 

28 prvků
18 cm

Schubitrix – Sčítání  
a odčítání do 100
2 edukační hry zaměřené 
na matematické úkony v rozsahu 
do 100. 
•  48 trojúhelníků 
•  různé úrovně 
•  pro 1 až 4 hráče 
312050   399 kč
 cena s DpH

Bingo
Hra Bingo s matematickými úkoly je zábavná pro osoby 
v každém věku. Zároveň slouží jako trenažér paměti.
•  pro 2 až 6 hráčů

Hra Bingo
Realistická hra bingo. Pravidla jako v profesionální hře – hráčům rozdáme karty 
s čísly seřazenými do řad a sloupců. Vedoucí hry losuje z bubínku kuličku s číslem, 
které nahlas všem přečte. Ostatní hráči číslo hledají na svých hracích podložkách. 
Pokud číslo najdou, označí si jej barevným kroužkem. Vyhrává hráč, který jako 
první na své podložce označí předem učenou řadu nebo sloupec čísel. Jakmile 
úkol splní, zakřičí „BINGO”. Prvky jsou vyrobené z plastu a kovu. 
•  kovový bubínek o průměru 14 cm, rozměry základny 18 x 18 cm 
•  hrací podložka o rozměrech 15 x 32 cm •  24 karet o rozm.12,5 x 13,5 cm 
•  75 kuliček o průměru 1,5 cm •  150 barevných žetonů o průměru 1,5 cm 
309085 599 kč
 cena s DpH

NOVINKA
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Studna 
Dřevěná zručnostní skládačka. Skládačku 
tvoří 60 dřevěných válečků různých barev 
o průměru 1 cm, délky 18 cm a dřevěná 
kostka. Válečky lze využít k sestavování 
různých geometrických tvarů, číslic, 
písmen a podobně nebo ke stavbě pro-
storových útvarů. Vhodné pro skupinové 
i samostatné hry.
116063 499 kč
 cena s DpH

kolečko a křížek
Klasická hra pro 2 osoby. Úkolem hráče 
je uložení třech stejných částí v jedné řadě. 
•  deska o rozm. 15 x 15 cm 
•  5 křížků a 5 koleček z plastu.
103005 119 kč
 cena s DpH

rubikova kostka 
Rubikova kostka „3 x 3“ je populární logický hlavolam 
– hračka sestavená Erno Rubikem v roce 1974. Kostkou 
manipulujeme tak, aby na každé stěně byly kostičky 
jedné barvy. Dodáváme včetně stojánku. 
•  délka boku 5,8 cm
105074 459 kč
 cena s DpH

Hra Jenga
Zručnostní hra. Úkolem hráčů je sestavení 
co nejvyšší věže. 
•  54 prvků 
•  rozm 1 kostky 7,5 x 2,5 x 1,5 cm
105015 699 kč
 cena s DpH

Strategická hra Tres
Strategická hra na základě populární dětské hry kolečko 
a křížek. Hra pro dva hráče. Postupně obsazujeme volná pole 
na hrací podložce a umísťujeme na ně svou barvu kroužku. 
Vyhrává hráč, který jako první umístí v řadě – vodorovně, 
svisle nebo uhlopříčně 3 své kroužky. Hra je zaměřená na roz-
voj koncentrace a soustředění, logického myšlení a strategie. 
•  dřevěná podložka o rozm. 12 x 12 cm s třmeny  

vysokými 5,5 cm
•  24 kroužků: 12 žlutých a 12 červených, rozm. 3,5 x 1,5 cm
•  návod •  dřevěná krabička o rozm. 14,5 x 14,5 x 9 cm
116189 499 kč
 cena s DpH

54 prvků

699 Kč

kostky
Modifikace oblíbené hry Kostky. Kelímek s pěti kostkami 
nestandardních rozměrů, návod k několika hrám. Rozhoduje 
nejen štěstí, důležité je i strategické myšlení a správné rozho-
dování. •  5 kostek o rozm 2 x 2 x 2 cm
093078 129 kč
 cena s DpH 

119 Kč

NOVINKA

499 Kč
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NOVINKA

Mistr logik – základní modul 
Strategická hra pro osoby v každém 
věku. Hra obsahuje: •dřevěnou hrací 
podložku o rozm. 37,5 x 15 x 1 cm 
•  80 ks dvojbarevných žetonů 
•  70 ks černých a bílých kolíků 
•  dřevěnou lištu s otvory pro skládání 

kódu 
•  látkový sáček pro úschovu kolíků 

a žetonů 
089017   999 kč
 cena s DpH

Sudoku
Logický hlavolam je vyroben ze dřeva. Cílem hry 
je doplnění políček kostkami s barevnými kamín-
ky. Každá barva se může objevit pouze jednou 
v každém řádku, sloupci a čtverci. 
•  36 dřevěných kostek, rozm. rámečku 24 x 24 cm
401040 1 299 kč
 cena s DpH

Mistr getriko
Mistr getriko je univerzální logická hra pro hráče 
od 8 do 99 let, určená pro jednu až šest osob. 
Hra spočívá v manipulaci a skládání barevných 
trojúhelníků tak, aby výsledný vzorec byl identický 
s vylosovanou kartou. Každý z hráčů má svou vlastní 
kartu a usiluje o sestavení svého vlastního vzoru. 
Stálým otáčením trojúhelníků dochází k hromadění 
zkušeností, které jsou základem prostorové orien-
tace, geometrické intuice a představivosti. Hráči 
plánují své další tahy a předvídají tahy protihráče. 
Slovo „getriko” vzniklo složením slabik: GE – geo-
metrický, TRI – trojúhelník, KO – kombinace. Mistr 
Getriko je mistr kombinování trojúhelníků. 
Hra Mistr getriko poslouží jako skvělá intelektuální 
společenská hra.
•  48 vzorů o průměru 10,5 cm 
•  7 barevných trojúhelníků s délkou boku 7 cm
116177 299 kč
 cena s DpH

člověče nezlob se/dáma 
Dvě nejznámější a nepopulárnější deskové hry v jedné sadě. 
•  oboustranná hrací deska o rozměrech 36 x 25,5 cm 
•  24 kameny •  16 figurek •  hrací kostka 
103001 149 kč
 cena s DpH

Šachy 
Šachy patří k nejstarším a stále nejlepším deskovým
hrám. Od hráčů vyžaduje maximální soutředění,
intenzivní myšlení a strategické plánování dalších 
kroků. Hraním šachů trénujeme myšlení.
•  hrací podložka o rozm. 42 x 34 cm
•  32 figurky vysoké 3 až 6,5 cm
041131 249 kč
 cena s DpH

oboustranná 
hrací deska

Šachy
Hra skvěle rozvíjí logické myšlení a schopnost plá-
nování. Šachy jsou nejlepším trenažerem mozku. 
•  16 černých figurek 
•  16 bílých figurek 
•  výška až 6,4 cm 
•  hrací podložka o rozm. 34 x 34 cm
093075 499 kč
 cena s DpH

999 Kč
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54 SENIOR   telefon: 844 001 001     www.nas-senior.cz

U
ve

de
né

 c
en

y 
js

ou
 v

če
tn

ě 
21

%
 D

PH



3D paměť 
Úkolem hráčů je složení kostek dle vzoru na vylosované kartě. Kartu od-
kryjeme na předem dohodnutou dobu. Čas měříme pomocí přesýpacích 
hodin, které jsou součástí sady. Vyhrává hráč, který vzory z karet sestaví 
jako první. Hra rozvíjí postřeh, paměť a prostorovou orientaci. 
•  25 barevných kostiček o vel. 2 x 2 x 2 cm 
•  55 karet se vzory, vel. 6 x 9 cm 
•  přesýpací hodiny výšky 8 cm 
•  100 žetonů o průměru 1,5 cm
041129 169 kč
 cena s DpH

chyť vajíčko – zručnostní hra 
Všechna vajíčka postupně přenášíme od startu 
do cíle. Přenášíme pomocí hůlek, která jsou 
součásti sady nebo na polévkové lžíci. Dodáváme 
včetně praktického plastového obalu. 
•  10 molitanových vajíček ve dvou barvách, rozm. 

5 x 4 cm 
•  2 páry plastových hůlek délky 18,5 cm 
•  2 a více hráčů
552009 289 kč
 cena s DpH

kubik – geometrická hra 
Albert Einstein kdysi řekl: fantazie je důležitější než věda, jelikož věda 
má své limity... Otáčením zobrazených předmětů rozvíjíme fantazii. Hra 
Kubik rozvíjí myšlenkové operace, geometrickou intuici, prostorovou 
orientaci a kombinační schopnosti. Pravidla hry jsou velmi jednoduchá: 
přemísťuješ jednu kostičku tak, aby obrazec odpovídal tvé kartě. Každý 
hráč má svou kartu, s odlišným vzorem. Kdo se lépe zorientuje a jako 
první nalezne podobnost, ten vyhrává. KUBIK je další etapou hry Mistr 
GETRIKO, která spočívá v přetáčení trojúhelníků. U hry KUBIK je ve hře 
navíc třetí rozměr. Přijmi výzvu a zapoj svou představivost! 
•  36 karet se vzory, rozměr o rozm. 8 x 8 cm 
•  5 dřevěných barevných šestihranů s délkou boku 4 cm 
116184 359 kč
 cena s DpH

36 karet

Hra Ježek s kolíčky
Cílem hry je co nejrychlejší pokrytí tělíčka ježka kolíčky 
•  2 hrací podložky ve tvaru ježků •  24 kolíčků (6 x 4 barvy) •  hrací kostka
202167 399 kč
 cena s DpH

kuličková hra 
Cílem hry je přemísťování barevných kuliček z dřevěné základy nebo 
z hnízda zavěšeného nad ní. Hra aktivizuje schopnost soustředění, zručnost 
a přesnost. Celek vyroben z dřevěného masivu, jednoduchá montáž a de-
montáž. •  rozměry základny 34 x 34 x 44 cm, s 12 otvory na každém boku 
•  15 kuliček 4 barev, s otvory •  výška 42,5 cm •  4 do 6 
401001 1 899 kč
 cena s DpH

1 899 Kč

NOVINKA399 Kč
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Serso
Zručnostní hra, během které 
umísťujeme kroužky na pruty. 
Vyrobeno z molitanu. 
•  rozm. 30 x 30 x 13 cm 
•  5 kroužků o prům. 12 cm
552005 359 kč
 cena s DpH

Hod na plechovku – zručnostní hra
Cílíme míčkem na plechovky a snažíme se shodit co nej-
větší počet. Dodáváme v praktickém plastovém obalu 
se zipem. 
•  10 plechovek o rozm. 8 x 9 cm 
•  6 molitanových míček o prům. 6 cm 
552004 999 kč
 cena s DpH

Hra létající vzducholoď 
Hra pro 2 osoby. 
•  délka 20 cm •  délka provázku 2,5 m 
•  různé barvy, dodáváme dle aktuálních skladových zásob
144215 119 kč
 cena s DpH

kuželky, 10 ks
Sada pro hru kuželky obsahuje 10 kuželek, 2 koule 
a podložku pro umístění kuželek. Vyrobeno z tvrzeného 
molitanu. Dodáváme včetně praktického plastového 
obalu ve tvaru batohu. •  rozm. kuželky 29 x 10 cm 
•  prům. koule 15 cm 
•  různé barvy, dodáváme dle aktuálních skladových zásob
552002 1 999 kč
 cena s DpH

Dodáváme v praktickém 
plastovém obalu se zipem. 

Dodáváme včetně 
praktického plastového obalu 
ve tvaru batohu. 

Hod do obruče – zručnostní hra 
Zručnostní hra, u které se míčkem trefujeme 
do kruhu. Skvělá hra rozvíjející zrakově-pohybo-
vou koordinaci. Prvky jsou vyrobené z molitanu 
a gumy. 
•  6 kruhů, tloušťka 1,2 cm, průměr 23,5 cm 
•  8 spojovacích prvků, rozm. 11 x 4,8 x 0,8 cm 
•  2 míčky, rozm. 12,5 x 4,5 x 4,5 cm 
•  dodáváme v praktické plastové tašce •  od 3 let
552012 499 kč
 cena s DpH

aktivní ringo
Sada aktivních obručí vyrobených z kvalitního 
plastu, které lze roztahovat bez rizika poško-
zení. Vhodné pro integrační pohybové hry: vrh 
na cíl, žonglování, tanec, a pod. 
•  6 ks v různých barvách 
•  prům. 16,4 cm
601029 399 kč
 cena s DpH

499 Kč

359 Kč
999 Kč
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Zapamatuj a ukaž 
Cvičení zaměřená na opakování, rozpozná-
vání a pojmenovávání jednotlivých činností 
a opakování pohybových sekvencí. Karty se sym-
boly jednotlivých činností využijeme při práci 
se skupinou i během individuální práce s jednou 
osobou. Hru lze rozšířit použitím hrací kostky 
(101215), prodáváme samostatně. 
•  24 karet o rozm. 14,5 x 14,5 cm 
199071 299 kč
 cena s DpH

plastové kostky 
Velké plastové kostky pro zábavu 
a skupinové hry. 
•  1 ks, délka boku 10 cm
604001 tečky 139 kč
604074 čísla 129 kč
604075 barvy 129 kč
 cena s DpH

10 cm

padák Bambino 
Barevný lehký šátek používáme během 
skupinových her. Ve střední části je všitá 
šňůrka určená pro regulaci průměru 
středového otvoru. Úchyty umístěné 
po obvodu umožňují současnou hru 
několika osob. 
•  prům. 3,5 m •  8 úchytů 
•  max. zatížení 10 kg •  ve středu síťka 
513001  459 kč
 cena s DpH

Velká dáma
Hra pro logické myšlení. Podklad je vyroben z PVC 
látky, rozměr 300 x 300 cm 
•  32 ks kamenů
550012 3 999 kč
 cena s DpH

300 cm

pruženka 3 m
Elastická guma vyrobená z latexu pota-
ženého speciální měkkou látkou. 4 různé 
barvy. Vnější látkový obal znemožňuje 
nadměrné roztažení gumy během her. 
Určeno ke skupinovým hrám a aktivitám. 
•  průměr 3 m
550051 859 kč
 cena s DpH
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Hra fotbálek 
Oblíbená stolní hra pro dva nebo čtyři hráče. Hra obsahuje 
figurky 22 fotbalistů dvou barev umístěných na osmi otočných 
tyčích. Součásti hry je i počítadlo gólů. 
•  rozměry hřiště 119 x 67 cm
026023  vyrobeno z překližky  15 999 kč
026022  vyrobeno z laminované dřevotřísky  14 999 kč
 cena s DpH

pingpongové stoly
Deska stolu je vyrobená z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm. 
Nohy jsou z ocelového profilu 25 mm. Nůžková aretace noh. 
Nožky jsou ukončené protiskluzovými podložkami. 

pingpongový stůl
Určeno k rekreační hře. 
•  rozm. 27,4 x 152,5 x 76 cm
026031   7 599 kč

cena s DpH

pingpongový stůl
Stůl je mobilní, vhodný k pořádání turnajů i k tréningu. 
•  rozm. 274 x 152,5 x 76 cm
026045   12 999 kč
 cena s DpH

pingpongová pálka 
Pingpongová pálka pro začínající hráče. 
•  rozm. 15,3 x 15,7 cm 
•  délka úchytu 10,4 cm
604219 99 kč
 cena s DpH

pingpongové míčky 144 ks 
•  144 ks
604220 799 kč
 cena s DpH

Stolní hokej 
Velmi podnětná hra. Úkolem hráčů je umístění 
puku do branky. Stůl je nafukovací, tím je zajištěn 
pohyb puku. 
•  rozm. 152 x 76 x 78 cm
309073 8 499 kč
 cena s DpH

Síť k pingpongovému stolu, 
k přišroubování 
Síť z plastových vláken zpevně-
ných skleněným vláknem. Regula-
ce výšky i napnutí. K přišroubování 
z boku stolu. 
026032 1 499 kč
 cena s DpH

Pingpongové 
stoly

026023

026022
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ARTETERAPIE

MUZIKOTERAPIE, VÝTVARNÉ AKTIVITY
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Sada nástrojů v dřevěné kazetě
Sada dřevěných hudebních nástrojů v elegantní dřevěné 
kazetě. •  rozm. kazety 24 x 44,5 cm 
•  6 nástrojů:
•  triangl s paličkou délka boku 16 cm, 2 ks
•  akustická krabička délka boku 18 cm
•  dvojité guiro s paličkou délka 25,2 cm 
•  dvojitý dřevěný tonblok s paličkou délka 28,5 cm 
•  dvojitý dřevěný tonblok s paličkou délka 16 cm 
•  ozvučná dřívka rozm. 1,8 x 20 cm, 3 páry
•  ozvučná dřívka rozm. 2 x 20 cm, 3 páry
308006 2 999 Kč
 cena s DPH

Hudební stolek 1
Mobilní dřevěný stolek se 3 zásuvkami a spodní policí, pro 
uskladnění 61 hudebních nástrojů. •  rozm. 53 x 26 x 68 cm 
•  sada obsahuje minimálně:
•  dvojité guiro s paličkami•  jednoduché guiro s paličkami 
•  triangly, 2 ks •  činely •  malé činelky •  zvukový hříbek
•  bubínek •  tamburínu s membránou
•  plastové paličky, 10 ks •  jingle stick jednoduchý
•  jingle stick dvojitý •  velký jingle stick •  diatonické zvonky 
•  dřevěný tonblok velký •  paličku s rolničkami •  xylofon
•  5 zvonečků s rukojetí •  10 zvonečků s rukojetí •  zvonky
•  činely se stojanem
308008 14 599 Kč
 cena s DPH

Sada rytmických nástrojů 
se stojánkem
•  6 nástrojů na liště 
•  rozměry stojánku 46 x 6,5 cm
511002 2 299 Kč
 cena s DPH

Sada rytmických 
NÁSTROJŮ

14 599 Kč
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Dřevěný xylofon 
Nástroj se 13 klávesami (rozsah tónů h2 až 
g4). Vyrobeno z javorového dřeva. Součásti 
sady jsou 2 dřevěné paličky. 
•  rozm. 27,5 x 16 cm
308045 1 199 Kč
 cena s DPH

10 barevných zvonečků 
Sada barevných zvonků s různými tóny. Zvuk vyluzujeme úderem na tlačítko 
v horní části zvonku, díky tomu zvonky mohou používat i osoby, pro které 
je úchop zvonků do dlaně problematický. Vyrobeno z kvalitního kovu, opatřeno 
stabilním úchytem. Zvuk zvonků je čistý. •  prům. 8 cm, výška 9 cm
604036 2 699 Kč
 cena s DPH

Zvonečky s rukojetí 
Sada kovových zvonků různých 
barev, s plastovými úchyty. Kaž-
dá barva označuje jiný zvuk. 
•  8 ks •  délka 13,5 cm 
•  prům. 7,4 cm 
511053 659 Kč
 cena s DPH

Trubičkové zvonky
Hliníkové trubičkové zvonky 
s dřevěnou základnou.

Kovové trojité trubič-
kové zvonky 
•  palička délky 16,5 cm 
•  rozm. 16 x 8 x 3,5 cm
511064   259 Kč

cena s DPH

Kovové trubičkové 
zvonky jednoduché
•  palička délky 16,5 cm 
•  rozm. 16 x 5 x 3,5 cm
511065  99 Kč
 cena s DPH

Chromatický metalofon 
•  26 zvonků (včetně půltónů) 
•  délka 41 cm •  šíře 30 cm
098001 599 Kč
 cena s DPH

Metalofon
Dřevěný metalogon s kovovými klávesami. V rámu 
jsou přihrádky pro uskladnění 3 náhradních kláves. 
Koncovky paliček jsou potažené látkou. 
•  rozm. 64,5 x 24 x 13,5 cm •  délka kláves 14–24 cm 
•  2 paličky, rozm. 34,5 x 4 cm 
511069 6 199 Kč
 cena s DPH

Diatonické zvonky
13 tónové velké zvonky na dřevěné základně 
•  1 pár paliček •  délka 34 cm
511040 339 Kč
 cena s DPH

Metalofon v dřevěném obalu 
Dřevěný metalofon s kovovými klávesami. 
Dodáváme v praktickém dřevěném obalu. 
•  rozm. 56 x 26 x 7 cm •  délka kláves 13–21 cm 
•  2 paličky o rozm. 27 x 2 cm 
511071 1 299 Kč
 cena s DPH

Dřevěný xylofon 
Vyrobeno z dřevěného masivu. 
•  rozm. 43 x 24,5 x 4 cm 
•  délka kláves 10,5–24,5 cm 
•  2 paličky o rozm. 31 x 2 cm
511070 499 Kč
 cena s DPH

6 199 Kč

Re
ha

bi
lit

ac
e,

 
po

hy
bo

vé
 a

kt
iv

it
y

Ro
zp

oz
ná

va
cí

 a
kt

iv
it

y
Sp

ol
eč

en
sk

é 
re

la
ce

A
rt

et
er

ap
ie

Te
ra

pe
ut

ic
ký

 st
ůl

M
ul

ti
m

éd
ia

V
yb

av
en

í i
nt

er
ié

ru
A

rt
et

er
ap

ie

61SENIOR  telefon: 844 001 001     www.nas-senior.cz

U
ve

de
né

 c
en

y 
js

ou
 v

če
tn

ě 
21

%
 D

PH

Arteterapie  Hudební nástroje



Hudební žabka 
Hudební nástroj – guiro ve tvaru žabky. 
Zvuk vyluzujeme tahem dřevěnou 
paličkou po zářezech na hřbetu žabky.
308052 999 Kč
 cena s DPH

Trubičkový xylofon 
Sada barevných trubiček sestavených do po-
doby xylofonu. Součásti sady je plastový 
obal a palička s gumovou koncovkou. 
•  8 ks (tóny c2-c3) 
•  rozm. kufříku 42 x 28 x 9 cm 
•  velikost trubiček 19 až 29 x 5 x 7 cm 
•  8 paliček délky 34 cm
308046 3 299 Kč
 cena s DPH

Dřevěný bubínek 
Vyrobeno ze dřeva. Vydává 8 různých 
tónů (do, re, mi….). •  délka 25,5 cm 
•  prům. 10 cm •  1 ks
511020 299 Kč
 cena s DPH

Akustická krabička 
•  rozm. 3 x 6,5 x 18 cm 
•  včetně paličky 
604023 229 Kč
 cena s DPH

Zvukové krabičky 
Vyrobené z dřevěného masivu. 
•  rozm. 23 x 7 x 14 cm 
•  rozm. paličky 16 x 2 cm
511078 399 Kč
 cena s DPH

Mexické maxi Guiro 
dřevěné 
•  délka 40 cm •  prům. 6 cm
511034 349 Kč
 cena s DPH

Kastaněty s rukojetí
Vyrobeno ze dřeva. 
•  délka 21 cm 
•  rozměry pohyblivé části 9,5 x 4,5 cm
511018 99 Kč
 cena s DPH

Kastaněty 
Vyrobeno ze dřeva. 
•  rozm. 9 x 1,2 x 6 cm 
•  2 ks
511019 119 Kč
 cena s DPH

Dřevěná řehtačka 
•  rozm. 12 x 11,5 cm •  1 ks
511030 139 Kč
 cena s DPH

511078

308052

999 Kč

139 Kč
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01  Ozvučná vajíčka 
•  4 ks •  výška 5 cm 
•  různé barvy a výšky tónů
308020 169 Kč
 cena s DPH

02  Tamburína s rukojetí
Vyrobeno z plastu. 
•  8 párů talířů 
•  rozm. 21,5 x 19 cm
511024 199 Kč
 cena s DPH

03  Tamburína s membránou 
Vyrobeno z bukové překližky, potaženo 
ovčí kůží. 
•  5 párů malých činelek 
•  prům. 20 cm
511025 139 Kč
 cena s DPH

04  Činelky malé
Vyrobeno z mědi. 
•  prům. 7 cm •  1 pár
511021 169 Kč
 cena s DPH

05  Dřevěná valcha malá
•  prům. 6 cm
604020 659 Kč
 cena s DPH

06  Dřevěná řehtačka 
Řehtačka z bukového dřeva. 
•  rozm. 7 x 3,5 cm
308049 109 Kč
 cena s DPH

07  Marakasy 
dřevěné 
•  rozm. 20,5 x 5,5 cm •  2 ks 
511009 229 Kč
 cena s DPH

08  Marakasy č. 2
dřevěné 
•  rozm. 20,5 x 5,5 cm •  2 ks 
511011 399 Kč
 cena s DPH

09  5 zvonečků s rukojetí
Zvonečky jsou umístěny na plastovém 
pásku, spojeném dřevěnou rukojetí. 
•  rozm. 10,5 cm •  1 ks
511035 69 Kč
 cena s DPH

10  Oceán 
Kuličky imitují zvuk mořských vln. 
•  prům. 25 cm
511038 259 Kč
 cena s DPH

11  Bubínek pochodový 
Vyrobeno z bukové překližky, potaženo 
ovčí kůží. 
•  rozm. 20 x 15 cm 
511029 469 Kč
 cena s DPH

02 03

01
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Multifunkční skříň Flexi 
Objemná policová skříň (dvě police jsou vybavené výsuvným systé-
mem usnadňujícím přístup k uskladněným pomůckám), s předěly. 
Určeno k uskladnění kompenzačních pomůcek, hudebních nástrojů 
a podobně. Vyrobeno z laminované dřevotřísky odstínu bříza, tloušťky 
18 mm. V horní části se nacházejí police na větší pomůcky. Skříň lze 
doplnit plastovými zásobníky (372005–372026 a 372034–372041, 
prodáváme zvlášť). •  výška polic 18 cm 
•  šíře předělů 32 a 50,5 cm 
•  rozměry 89,1 x 48 x 212,8 cm
092381 8 599 Kč
 cena s DPH

Stojan na noty
Černý kovový stojan na noty. 
•  regulace výšky v rozsahu 70 až 145 cm 
•  rozm. 43 x 23 x 145 cm
308040 599 Kč
 cena s DPH

MULTIFUNKČNÍ 
skříň Flexi

dvě police jsou vybavené 
výsuvným systémem 
usnadňujícím přístup 
k uskladněným pomůckám

8 599 Kč

Univerzální skříňka Flexi  
s výsuvnými policemi 
Objemná skříň z laminované dřevo-
třísky tl. 18 mm, odstínu břízy, s odol-
nou ABS hranou v proveden multiplex, 
tl. 2 mm. Určeno k uskladnění edukač-
ních materiálů a výtvarného materiálu 
(včetně papírů formátu A1 a menších), 
pomůcek a podobně. •  5 širokých polic 
•  3 praktické výsuvné zásuvky o rozm. 

(vnitřní) 84,8 x 52,6 cm 
•  rozm. 100,2 x 60 x 203,5 cm. 
096611 12 999 Kč
 cena s DPH
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Automatické ořezávátko 
Automatické ořezávátko na tužky 
a pastelky. Funguje na 4 baterie AA 
(nejsou součásti sady). Dodáváme 
včetně náhradního břitu. Různé barvy, 
dodáváme dle aktuálních skladových 
zásob.
•  rozm. 13,3 x 7,9 x 9 cm
121020 399 Kč
 cena s DPH

Ořezávátka 
•  10 ks •  na tenké i široké pastelky 
•  různé barvy, dodáváme dle aktuálních 

zásob
115162 119 Kč
 cena s DPH

Pastelky Bambino zlatá a stříbrná – blistr
•  2 barvy •  v sadě s ořezávátkem•  délka 15 cm
•  průměr 1 cm
115423 29 Kč
 cena s DPH

Pastelky Bambino dřevěné 12
•  12 odstínů, ořezávátko 
•  různé potisky obalů, dodáváme dle aktuálních 

zásob 
•  délka 12 cm •  prům. tuhy 0,5 cm •  ořezávátko
115022 149 Kč
 cena s DPH

Pastelky Bambino dřevěné, velká sada
•  10 odstínů po 6 ks 
•  délka pastelky 12 cm 
•  prům. tuhy 0,5 cm
115173 499 Kč
 cena s DPH

29 Kč

10 ks

499 Kč

Oboustranné pastelky 12 ks – 24 
odstínů 
Sada oboustranných pastelek (každá ve 2 odstí-
nech). •  24 barvy •  12 ks •  prům. 0,7 cm 
•  průměr tuhy 0,3 cm •  délka 18 cm
257079 139 Kč
 cena s DPH

Akvarelové pastelky Giotto, 24 ks 
Akvarelové pastelky výrazných barev jsou 
vyrobené z certifikovaného dřeva FSC. 
•  12 barev •  24 ks •  tloušťka tuhy 3 mm 
•  rozměry obalu: 38 x 25 x 4,2 cm 
257127 259 Kč
 cena s DPH Gumovací pastelky 10 barev

Sada pastelek intenzívních odstínů, s místem pro 
jméno dítěte. Součásti sady je guma a ořezávát-
ko. •  10 barev •  10 ks •  průměr 0,7 cm 
•  prům. tuhy 0,3 cm •  délka 19 cm. 
257078 159 Kč
 cena s DPH

159 Kč

119 Kč

139 Kč
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Pastelky Color Giants 12 ks 
Pastelky výrazných barev, se širokým 
hrotem. 
•  12 ks •  délka 17,5 cm 
•  prům. pastelky 1 cm 
•  prům. hrotu 0,6 cm 
257026 12 ks žluté  339 Kč
257027 12 ks oranžové  339 Kč
257028 12 ks červené  339 Kč
257029 12 ks vínové  339 Kč
257030 12 ks fialové  339 Kč
257031 12 ks růžové  339 Kč
257032 12 ks bleděmodré 339 Kč
257033 12 ks tyrkysové  339 Kč
257034 12 ks zelené 339 Kč
257035 12 ks zelenkavé 339 Kč
257036 12 ks hnědé  339 Kč
257037 12 ks černé  339 Kč
 cena s DPH

257045 257046

257051 257052

257047 257048

257047

257049 257050

Hrubé pastelky ergonomického tva-
ru, s vysokým podílem pigmentu. 

Pastelky 
COLOR GIANTS

Pastelky Color Giants
•  délka 17,5 cm 
•  prům. pastelky 1 cm 
•  prům. tuhy 0,6 cm 

•  24 barev po 3 ks + 6 barev po 4 ks 
•  96 ks •  v dřevěné krabičce
257045 96 ks dřevěné  2 599 Kč
257046 96 ks lakované  2 799 Kč

•  12 ks •  12 barev
257049 tělové odstíny  349 Kč

•  18 ks •  18 barev
257050 18 ks v plechové krabičce 559 Kč

•  6 ks •  6 barev
257051 6 ks  169 Kč

•  12 ks •  12 barev
257052 12 ks  329 Kč

•  6 ks •  6 barev
257047 s metalízou 6 ks  239 Kč
257048 neónové barvy 179 Kč

cena s DPH
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Suché pastely 
Jednotlivé barvy pastelů lze vzájemně kombinovat. 
Pastely jsou určené k suchému i mokrému použití 
v rámci různých výtvarných technik. Certifikováno 
dle normy EN-71, opatřeno atesty. 
•  rozm. 1 x 1 x 6,6 cm
024100 24 ks  449 Kč
024101 12 ks  299 Kč
024102 12 ks uhly 289 Kč
 cena s DPH

257006

257007 257008

Olejové PASTELY

Umělecké olejové pastely
•  24 odstínů v krabičce 
•  délka 9 cm •  prům. 1,2 cm 
115026 229 Kč
 cena s DPH

Olejové pastely
Olejové pastely v papírové chráničce. 
•  délka 7 cm •  prům. 1 cm 
257006 12 odstínů  65 Kč
257007 24 odstínů  119 Kč
257008 48 odstínu  279 Kč
 cena s DPH

024100

024101

024102

229 Kč

od 65 Kč

Suché PASTELY

Roztírač k pastelům, 10 ks 
Roztírače umožňují míchání odstínů pastelů, 
pastelek a uhlu. •  10 ks •  7 různých tvarů 
•  průměr 4, 6, 9 a 11 mm 
•  rozměry obalu: 15,3 x 6,1 x 1 cm. 
•  rozm. 0 x 0
257128 89 Kč
 cena s DPH

Fixativ ve spreji 
Fixativ s jednoduchým použitím. 
Urychluje schnutí barev a umožňu-
je uchování obrázků zhotovených 
pastelem nebo uhlem. 
257129 319 Kč
 cena s DPH

Stěrkový papír 
Praktická dřevěná lopatka se 12 útržky 
nejkvalitnějšího stěrkového papíru, rozměr 
2,5 x 18 cm. Slouží k ostření koncovek tužek 
a pastelek nebo k roztírání pastelů na barev-
ný prášek. 
257130 79 Kč
 cena s DPH

319 Kč
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Přírodní umělecké uhly

Sada gum 
•  24 ks
096002 239 Kč
 cena s DPH

Grafitové tužky 
trojhranné
•  25 ks •  mix barev 
•  délka 17,5 cm
115024 89 Kč
 cena s DPH

Přírodní umělecké uhly
Na papíře lehce roztíratelné, umožňují stínování přímo na papíře. Hotový 
výkres doporučujeme zafixovat. •  5 válečků •  prům. 1 cm •  délka 12 cm
014002 55 Kč
 cena s DPH

Barevné tenké fixy 
Fíbrová koncovka 
•  10 odstínů •  délka 15,8 cm 
•  prům. hrotu 0,2 cm
024008 199 Kč
 cena s DPH

FIXY

Výjimečné fixy na veškeré povrchy
Fixy vhodné na veškeré povrchy. Vysoce kryjící. 
Vhodné i pro popis drsných povrchů (kameny, dřevo, 
guma). Z hladkých povrchů (sklo, zrcadlo) jsou lehce 
smývatelné vlhkým hadříkem. Plněné inkoustem 
lehce smývatelným z pokožky ale hůře vypratelným 
z oblečení. •  prům. hrotu 0,4 cm
257016 12 barev  269 Kč
257017 6 barev  149 Kč
 cena s DPH

Deco fixy metalické 
Fixy s metalízou. Ideální pro kreslení na papír, 
kov, dřevo, koženku a sklo. Odolný hrot. Plněné 
netoxickým inkoustem odolným proti působení 
světla na bázi vody. 
•  prům. hrotu 0,4 cm
•  zlatý, stříbrný, zelený, modrý, růžový
257018 2 barvy 65 Kč
257019 5 barev 149 Kč
 cena s DPH

Oboustranné fixy 10 barev 
Fixy se dvěma koncovkami: hrubou 
a tenkou. Bezpečnostní krytky s ochra-
nou proti vdechnutí. Plněné bezpečným 
inkoustem na bázi vody. Z pokožky 
lehce smývatelné (s použitím vody 
a mýdla). Vypratelné při teplotě 40 
stupňů (v automatické pračce). 
•  prům. hrotů 0,5 a 0,25 cm
257013 109 Kč
 cena s DPH

257016 257017 257019257018

55 Kč
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Pastelové tempery
Temperová barva pro výtvarné techniky. Lehce se nanášejí 
a perfektně kryjí. Široká paleta odstínů, vysoký obsah 
pigmentu. Barvy jsou dostatečně husté, na bázi vody, lze 
je tedy lehce smýt z rukou nebo oblečení. 
•  obsah 500 ml
605045 žlutá 79 Kč
605046 oranžová 79 Kč
605047 růžová 79 Kč
605048 fialová 79 Kč
605049 bleděmodrá 79 Kč
605050 pistáciová 79 Kč
 cena s DPH

15,80 Kč za 100 

Temperové barvy 3l 
Barvy v praktických láhvích, vhodné k individuálními 
i skupinovému použití. Lehce se nanášejí a skvěle kryjí. 
Bohatá paleta odstínů, vysoký obsah pigmentu. Barvy jsou 
na bázi vody, lehce se smyjí z rukou a povrchů. Prodáváme 
v sadách i jednotlivě. 
•  objem 500 ml •  6 ks
605017 349 Kč
 cena s DPH

TEMPERY

605045 605046 605047 605048 605049 605050605075 605076

349 Kč

149 Kč

79 Kč

Tempery
Temperová barva pro výtvarné techniky. Lehce se nanášejí 
a perfektně kryjí. Široká paleta odstínů, vysoký obsah 
pigmentu. Barvy jsou dostatečně husté, na bázi vody, lze 
je tedy lehce smýt z rukou nebo oblečení. 
•  obsah 250 ml
605075 zlatá, 250 ml 149 Kč
605076 stříbrná, 250 ml 139 Kč
 cena s DPH

Giotto – voděředitelná tempera 
Koncentrát voděředitelné temperové barvy 
v hliníkových tubách, s plastovou koncovkou. 
Ideální k malování. Vysoký obsah pigmentu, vy-
soce krycí. Barvu lze ředit vodou, až do poloprů-
hlednosti. Dále, pro získání dalších odstínů, lze 
míchat s jinými barvami. Dodáváme v praktické 
uzavíratelné plastové krabičce o rozměrech 
31,6 x 25,8 x 2,8 cm s rukojetí. Víko krabičky 
poslouží jako paleta pro 12 barev 
•  24 barev •  24 tub 
•  obsah tuby 21 ml (černá a bílá)  

a 12 ml (ostatní barvy) 
•  dodáváme včetně 2 štětců
257125 659 Kč
 cena s DPH
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Perleťové 
BARVY
Perleťové barvy 
Sada barev pro perlový efekt povrchů. 
Voděodolná barva. 
•  6 ks •  objem 80 ml
605025 399 Kč
 cena s DPH

83,13 Kč za 100 

Metalízové barvy 
Sada akrylových, voděodolných barev v odstínech imitujících 
různé kovy. Vhodné pro použití na papír, karton, dřevo, polysty-
ren atd. •  6 barev •  objem 80 ml
605027 449 Kč
 cena s DPH

Dekorační barvy 
Dekorační voděředitelné barvy, mat-
né. Natřené povrchy doporučujeme 
přelakovat. 
•  objem 230 ml 
605077 stříbrná  169 Kč
605078 měděná  169 Kč
605079 zlatá  169 Kč
605085 žlutá 169 Kč
605086 zelená vintage 169 Kč
605087 růžová  169 Kč
605088 vínová 169 Kč
605089 indigo  169 Kč
605090 grafitová 169 Kč
 cena s DPH

Křídové barvy 
Vodou ředitelné barvy s matným efektem. Křídový efekt je viditelný 
na: kartónu, dřevu, kovu a různých druzích plastů. 
•  300 ml (5 odstínů, z každého 60 ml) 
300461 299 Kč
 cena s DPH

Tekuté perly – zlaté
Krásné perly v tekutém 
stavu. Určeno k dekoraci 
látek, přání a dalších před-
mětů. Barva na bázi akrylu 
s pohodlným aplikátorem. 
Na vzduchu materiál 
vyschne a uchovává si tvar 
perličky. 
•  doba schnutí 6 až 8 hodin 

•  objem 25 ml 
•  barva zlatá
257131 119 Kč
 cena s DPH

605077

605088

605085

605078

605089

605086

605079

605090

605087
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NOWOŚĆ

Barvy na keramiku, za studena 
Barvy na keramiku, na bázi vody. Skvělé pro dekorová-
ní keramických předmětů, bez nutnosti vypalování 
nebo zapékání barvy. Barvy lze použít i pro malování 
na sklo, plast a kovy. •  tekuté •  rozpustné ve vodě 
•  nanášení štětcem •  zářivé a světlé barvy 
•  rychleschnoucí •  možnost vzájemného míchání 
•  objem 60 ml 
257134 žlutá  149 Kč
257135 oranžová 149 Kč
257136 červená 149 Kč
257137 modrá 149 Kč
257138 zelená 149 Kč
257139 černá 149 Kč
 cena s DPH

Konturovací barva na window colour
Měkka a rychleschnoucí konturovací barva pro techniku malování 
na sklo. Barva na bázi vody. Vhodná i pro dekorování sklad i kera-
miky, kartonu, dřeva nebo plexiskla. Aplikátor umožňuje přesné 
nanášení. 
•  objem 20 ml
257132 černá  119 Kč
257133 zlatá 119 Kč
 cena s DPH

Giotto – akrylové barvy, 12 ks
Akrylové barvy v lahvičkách. Odstíny s matným efektem. Skvělé 
kryjící, s jednoduchou aplikací. Ideální pro dekorování papírových dře-
věných, skleněných, kožených, keramických, plastových a kovových 
povrchů. Dále vhodné pro malování na kameny a terakotu. Vyrobeno 
z bezpečných a netoxických materiálů. Všechny odstíny jsou odolné 
proti působení světla a lze je vzájemně míchat. Neutrální zápach. 
Potřísněné povrchy myjeme vodou a mýdlem. Perfektní pro techniku 
decoupage. •  rozměry obalu: 20,4 x 6,8 x 6,4 •  12 barev 
•  12 lahviček •  objem lahvičky 25 ml 
257124 269 Kč
 cena s DPH

Akrylová barva pro techniku pouring 
Technikou pouring vytváříme obrazy pomocí 
rozlévání barev. • 5 barev •  objem 60 ml
300518 299 Kč
 cena s DPH

119 Kč

Re
ha

bi
lit

ac
e,

 
po

hy
bo

vé
 a

kt
iv

it
y

Ro
zp

oz
ná

va
cí

 a
kt

iv
it

y
Sp

ol
eč

en
sk

é 
re

la
ce

A
rt

et
er

ap
ie

Te
ra

pe
ut

ic
ký

 st
ůl

M
ul

ti
m

éd
ia

V
yb

av
en

í i
nt

er
ié

ru
A

rt
et

er
ap

ie

71SENIOR  telefon: 844 001 001     www.nas-senior.cz

U
ve

de
né

 c
en

y 
js

ou
 v

če
tn

ě 
21

%
 D

PH

Arteterapie  Barvy



Strukturové barvy 
Barva, které po zaschnutí vytvářejí strukturované 
povrchy. Dostupné v 5 odstínech, z nichž každý 
reprezentuje jinou strukturu. Skvělá kompenzační 
a senzorická pomůcka k širokému využití. Vhodné 
i pro osoby nevidomé a se zbytky zraku. Barvy 
splňují evropskou normu EN-71–7. 
•  objem 500 ml
605037 žlutá  189 Kč
605038 zelená 189 Kč
605039 modrá 189 Kč
605040 červená 189 Kč
605041 černá 189 Kč
 cena s DPH

37,80 Kč za 100 

Akvarelové barvy
•  12 barev •  prům. 3 cm 
•  štěteček délky 13 cm
115175 59 Kč
 cena s DPH

605037 605038 605039 605040 605041

Tuše na bázi vody 
Rychleschnoucí tuš na savý papír. Řídká konzis-
tence umožňuje obtisk i velmi drobných vzorů. 
Tuš není krycí. Umožňuje vrstvení jednotlivých 
obtisků. Lze použít pro „špinění“ papíru – pomocí 
hadříku nebo houbičkou na make-up. 
•  1 ks •  objem 50 ml
602010 modrá  59 Kč
602011 červená  59 Kč
602012 zelená  59 Kč
602013 černá 59 Kč
602036 zlatý  59 Kč
602037 starorůžový  59 Kč
602038 pastelový žlutý  59 Kč
602039 pastelový zelený  59 Kč
602040 pastelový oranžový  59 Kč
602041 pastelový růžový  59 Kč
602042 pastelový fialový 59 Kč
 cena s DPH

Tuš spongy 
Barevné tuše na bázi vody, jednoduché v používání. 
•  6 barev (žlutá, červená, modrá, zelená, hnědá, černá) 
•  objem 70 ml
605031 439 Kč
 cena s DPH

Sada tuší na bázi vody 
Rychleschnoucí tuš na savý papír. Řídká konzistence umožňuje obtisk 
i velmi drobných vzorů. Tuš není krycí. Umožňuje vrstvení jednotlivých 
obtisků. Lze použít pro „špinění“ papíru – pomocí hadříku nebo houbič-
kou na make-up. •  6 pipetek •  objem 6 x 50 ml •  tác 
602014 359 Kč
 cena s DPH

439 Kč
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Hrubé štětce – sada 12 ks
Plastové štětce s přírodním 
vlascem. 
•  12 ks •  4 barvy 
•  délka 13,5 cm •  prům. 1,9 cm
610205 319 Kč
 cena s DPH

Sada kulatých a plochých štětců 
Různé druhy štětců z přírodní žíně různých rozměrů. Různo-
rodé velikostí štětců umožňují malování malých a velkých 
ploch. •  10 ks plochých štětců •  15 ks kulatých štětců 
533016 199 Kč
 cena s DPH

Kulaté štětce s krátkou rukojetí
Štětce vhodné pro osoby s omezenou pohybli-
vostí dlaně. •  5 ks (č. 4) •  rozm. 14 x 3,5 cm
122006 179 Kč
 cena s DPH

Krátké štětce
Různé druhy štětců z pravé žíně. 
Různé rozměry. Sada obsahuje 
štětce vhodné pro malování 
velkých i malých ploch. 
•  5 ks •  rozm. 11,5 x 1,5 cm
122004 149 Kč
 cena s DPH

Sada štětců pro akvarel 
Různé druhy štětců z pravé žíně. Různé rozměry. 
Sada obsahuje štětce vhodné pro malování 
velkých i malých ploch. 
•  5 ks (č. 2, 4, 6, 8, 10)
122003 139 Kč
 cena s DPH

20 štětců s houbičkou 
•  20 ks •  šíře houbičky cca 2,5 cm
533004 99 Kč
 cena s DPH

3 štětce s houbičkou 
•  3 ks •  šíře houbičky cca 5 cm
533006 39 Kč
 cena s DPH

2 štětce s houbičkou 
•  2 ks •  šíře houbičky cca 7,5 cm
533005 35 Kč
 cena s DPH

179 Kč 149 Kč

139 Kč

533004 533006 533005

Malířský stojan 
Malířský stojan z bukového dřeva impregno-
vaného olejem. Přesná regulace výšky 
pomocí systému výřezů v liště, s kovovým 
uzávěrem. Regulace úhlu sklonu pro stabilní 
umístění rámu nebo plátna. 
•  výška 173–235 cm 
•  dvojitá police široká 51 cm 
•  rozměry základny 49,5 x 54 cm 
•  maximální výška předmětu umístěného 

na stojanu 118 cm 
•  výška poličky pro umístění předmětu 37 

– 99 cm
030101 1 699 Kč
 cena s DPH

NOVINKA

199 Kč

Re
ha

bi
lit

ac
e,

 
po

hy
bo

vé
 a

kt
iv

it
y

Ro
zp

oz
ná

va
cí

 a
kt

iv
it

y
Sp

ol
eč

en
sk

é 
re

la
ce

A
rt

et
er

ap
ie

Te
ra

pe
ut

ic
ký

 st
ůl

M
ul

ti
m

éd
ia

V
yb

av
en

í i
nt

er
ié

ru
A

rt
et

er
ap

ie

73SENIOR  telefon: 844 001 001     www.nas-senior.cz

U
ve

de
né

 c
en

y 
js

ou
 v

če
tn

ě 
21

%
 D

PH

Arteterapie  Štětce 



Kreativní sada papírů 
•  100 ks rozm. 50 x 70 cm (300272), 220 g/m2

•  50 ks rozm. 50 x 70 cm (300275), 220 g/m2

•  100 ks formát: A3 (111023) mix kartónů, 200g/m2

•  20 ks formát: A2 (534009) mix kartónů, 200g/m2

•  300 ks formát: A4 (300273), 220 g/m2

•  200 ks formát: A4 (111044) lesklé papíry k vystřihování 
•  3 sady hedvábného papíru B3 (018002)
199003 3 727 Kč
 cena s DPH

Blok pro malování akvarely A4, 10 archů 
Blok ideální pro malování akvarelovými nebo akry-
lovými barvami, pastely, pastelkami, tužkou a uhly. 
Vysoká gramáž papíru umožňuje bezprostřední 
nanášení barvy, bez nutností nanášení základové 
barvy. Papír se při styku s barvou nemačká a nevlní. 
Papír bez kyseliny, s lehce struktorovaným povr-
chem, pro opakované gumování a opravy. 
•  10 archů 
•  formát: A4 
•  250 g/m2

257111 119 Kč
 cena s DPH

Antistresové omalovánky pro dospělé 
•  2 x 14 stránek •  formát: 30 x 30 cm
652064 189 Kč
 cena s DPH

Bílé papíry A4
•  250 archů •  80 g/m2

543015 199 Kč
 cena s DPH

Bílé papíry A3 
•  250 archů •  80 g/m2

543014 359 Kč
 cena s DPH

Sada papírů
•  bílé papíry A4 – 500 ks, 80 g/m2 
•  barevné papíry A4 – 800 ks, 80 g/m2 
•  barevné papíry A3 – 160 ks, 80 g/m2 
•  bílé papíry A3 – 500 ks, 80 g/m2

543021 1 199 Kč
 cena s DPH

Kreativní 
SADA PAPÍRŮ

543015

543014
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Hladké KARTÓNY

Hladké kartóny
•  10 archů •  rozm. 50 x 70 cm •  220 g/m2 
300260 žlutý 129 Kč
300261 oranžový 129 Kč
300262 červený 129 Kč
300263 růžový 129 Kč
300264 fialový 129 Kč
300265 tyrkysový  129 Kč
300266 zelený 129 Kč
300267 tmavě zelený  129 Kč
300268 hnědý 129 Kč
300269 modrý 129 Kč
300353 černý 129 Kč
 cena s DPH

300260

300261

300262

300263

300264

300265

300266

300267

300268

300269

300353

Hladký kartón 100 archů A4 
– 10 barev 
•  100 archů •  10 barev 
•  220 g/m2

300273 299 Kč
 cena s DPH

Kartón 50 archů A4 – 10 
barev
•  50 archů •  10 barev 
•  300 g/m2

300279 219 Kč
 cena s DPH

Hladký kartón o rozm. 
50 x 70 cm 10 barev
•  10 archů •  10 barev 
•  rozm. 50 x 70 cm •  220 g/m2 
300270 129 Kč
 cena s DPH

Papír A6, 60 ks
•  60 archů 
•  15 vzorů 
•  formát: A6
300506 129 Kč
 cena s DPH

Hladký kartón 25 archů, 
rozm. 25 x 35
•  25 archů •  25 barev 
•  rozm. 25 x 35 cm •  300g/m²
300486 149 Kč
 cena s DPH

Hladký kartón 25 archů, 
rozm. 50 x 70
•  25 archů •  25 barev 
•  rozm. 50 x 70 cm •  130g/m²
300485 189 Kč
 cena s DPH NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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01  Papír s klasickým motivem 
Papír s klasickými motivy a brokátovými 
samolepkami. Ideální pro výrobu dekorací, 
přání nebo pro dekorování různých předmětů. • 
 formát A4 
•  12 archů, na každém jiný vzor
300481 169 Kč
 cena s DPH

02  Papír s orientálním motivem
Ručně vyráběný indický papír s orientálními 
motivy. •  formát A4 
•  20 archů, na každém jiný motiv
300482   219 Kč
 cena s DPH

03  Papír s moderními motivy 
Papír vysoké kvality s reliéfními moderními 
vzory v metalických odstínech (zlatý, stříbrný, 
měděný, růžový). 
•  gramáž 165 g/m² •  formát A4 
•  12 archů, na každém jiný motiv 
•  rozm. 21 x 29,7 cm
300483 189 Kč
 cena s DPH

04  Prostorový papír pastelový 
Z prostorového papíru vyrábíme lehké a sub-
tilní dekorace. Vhodné především k výrobě 
objektů kulatého tvaru. 
•  rozměr archu 33 x 20 cm. 
•  4 archy, každý v jiném pastelovém odstínu 

(zelný, modrý, růžový, žlutý) 
•  obrázkový návod s ukázkami využití
•  rozm. 33 x 20 cm
300484 149 Kč
 cena s DPH

05  Papír s orientálním motivem  
Rajasthan 
Dekorační ručně vyrobený papír z Indie. Vhod-
ný k dekorování přání nebo výtvarných prací. 
•  20 archů •  20 motivů 
•  formát A4 
300491  219 Kč
 cena s DPH

06  Kreativní papír puntíky, 10 ks 
•  10 archů •  5 barev 
•  rozm. 24 x 34 cm 
•  80 a 230 g/m2

300497 159 Kč
 cena s DPH

07  Ekologický papír s motivy, 20 ks 
•  20 archů 
•  10 vzorů 
•  formát: A4 
•  120 a 230 g/m2

300501 159 Kč
 cena s DPH

08  Papír A6 s motivy, 40 ks
•  40 archů 
•  20 vzorů 
•  formát: A6
300507 129 Kč
 cena s DPH

10  Papír v odstínech pokožky, 48 ks 
•  48 archů 
•  rozm. 22 x 28 cm
350074 259 Kč
 cena s DPH

11  Reliéfní papír vzor andílci 
Brokátový lehce metalizovaný papír s reliéfním 
vzorem. Vhodný k vystřihování, skládání 
a nalepování na různé povrchy. Vhodné rovněž 
ke kombinování s různými dalšími výtvarnými 
materiály a doplňky. 
•  10 ks •  rozm. 23 x 33 cm •  230 g/m2

300119   129 Kč
 cena s DPH
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Lesklé barevné papíry pro vystřihování 100 ks A3
•  100 archů •  10 barev •  115 g/m2

111042 339 Kč
 cena s DPH

Lesklé barevné papíry pro vystřihování 10 ks A4
•  10 archů •  10 barev •  115 g/m2

111043 22 Kč
 cena s DPH

Lesklé barevné papíry pro vystřihování 200 ks A4
•  200 archů •  10 barev •  115 g/m2

111044 339 Kč
 cena s DPH

Lesklé barevné papíry pro vystřihování 10 ks A5
•  10 archů •  10 barev •  115 g/m2

111045 13 Kč
 cena s DPH

Řezačka papíru
•  3 způsoby řezání: jednoduché, přerušované, vlnovka 
•  délka pravítka 35 cm
300021 379 Kč
 cena s DPH

Barevné nůžky 
•  10 ks •  délka 14 cm •  ostré hroty
525001 139 Kč
 cena s DPH

13,90 Kč za 1 

Nůžky délky 21 cm 
•  1 ks •  délka21 cm
525010 35 Kč
 cena s DPH

Nůžky pro leváky
•  1 ks •  délka 14 cm
525003 29 Kč
 cena s DPH

Precizní nůžky
•  1 ks •  délka 11 cm 
•  pro přesné vystřihování malých tvarů
525004 35 Kč
 cena s DPH

Spojené nůžky 
•  1 ks •  délka 19 cm
600005 55 Kč
 cena s DPH

139 Kč

55 Kč
35 Kč 29 Kč 35 Kč
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Dírkovače střední 
Ozdobný dírkovač skvělý pro vystřihování tvaru z pa-
píru, kartónu i pěnových archů. Vybaven zásobníkem 
na konfety – odpad. •  1 ks •  rozm. dírkovače 7 x 4 cm 
•  rozm. vystřiženého tvaru cca 1,9 cm
163305 květ  169 Kč
163306 srdíčka 169 Kč
163307 motýl  169 Kč
163314 motýl 2 139 Kč
163315 hvězdička 159 Kč
163316 kolečko 169 Kč
 cena s DPH

Dírkovač otočný velký – kolečko
Otočné dírkovače jsou vybaveny dvěma úchyty. Poža-
dovaný tvar vystřihneme lehkým stiskem úchytů. 
•  1 ks •  rozm. dírkovače 14 x 6,5 cm 
•  rozm. vystřiženého tvaru cca 3,8 cm
163004  399 Kč
 cena s DPH

Extra velké otočné dírkovače
Dírkovače jsou vybaveny dvěma úchyty. Požadovaný 
tvar vystřihneme lehkým stlačením úchytů. 
•  1 ks •  rozm. dírkovače 17 x 8,5 cm 
•  rozm. Vystřiženého tvaru cca 5 cm
163005 kolečko  599 Kč
163313 zubaté kolečko 549 Kč
 cena s DPH

Děrovací kleště 
Vyrobené z nerezavějící oceli. Vhodné k dírkování různých materiálů (papíru, 
kartonu, plastu, tenké kůže, filcu). Nelze použít na přiliž tvrdé materiály. Kleště 
jsou vybavené zásobníkem na konfety – odpadní materiál. 
•  rozm. dírkovače 14,5 x 6 cm •  rozm. vystřiženého tvaru cca 1 cm •  1 ks
163012 srdíčko  199 Kč
163013 květ 169 Kč
 cena s DPH

163315

163004 163005 163313

163012 163013 163305 163306 163307 163314

163316

DÍRKOVAČE
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Krepový papír barevný
•  15 ks •  rozm. 200 x 50 cm
506033 99 Kč
 cena s DPH

Sady hedvábných papírů 50 x 70 cm
Sady hedvábných papírů různých barev. 
•  10 archů •  rozm. 50 x 70 cm •  20 g/m2

300348 žluté odstíny  69 Kč
300349 červené odstíny  69 Kč
300350 modré odstíny  69 Kč
300351 zelené odstíny  69 Kč
 cena s DPH

Krepové papíry 
Krepový papír v rolích •  10 rolí
115390 bílý 10 ks 79 Kč
115391 modrý 10 ks 79 Kč
115392 zelený 10 ks 79 Kč
115393 fialový 10 ks 79 Kč
115394 oranžový 10 ks 79 Kč
115395 žlutý 10 ks 79 Kč
115396 červený 10 ks 79 Kč
 cena s DPH

7,90 Kč za 1 

Krepový 
papír

115390 115391 115392 115393 115394 115395 115396

300348 300349 300350 300351

Krepový papír s metalízou 
•  18 archů •  6 barev •  rozm. 70 x 50 cm
018113 369 Kč
 cena s DPH

Krepový papír stříbrný 
•  10 ks •  rozm. 200 x 50 cm
506036 119 Kč
 cena s DPH

11,90 Kč za 1 

Krepový papír 
•  10 ks •  rozm. 200 x 50 cm
506021 zlatý 129 Kč
506019 duhový 129 Kč
 cena s DPH

12,90 Kč za 1 

506021506036 506019

018113
od 119 Kč
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NOVINKA

Papír na origami, 170 ks 
•  170 archů •  7 vzorů 
•  2 rozměry: 15 x 15 cm (50 ks) i 7,5 x 7,5 cm (120 ks)
300505 149 Kč
 cena s DPH

Papír pro skládání – jarní motivy
Origami je originální výtvarná technika s širokými 
možnostmi využití. Skvěle poslouží jako kompoziční 
cvičení, pro zábavu, relaxaci a zklidnění. Během sklá-
dání papíru aktivujeme řadu smyslů, rozvíjíme tvůrčí 
a konstrukční myšlení, cvičíme postřeh, prostorovou 
představivost, manuální zručnost a citlivost k okolí, 
fantazii i samostatnost. Technika origami vyžaduje 
přesnost, soustředění a provádění určitých činností 
v přesně určeném pořadí. Origami čtverce s barev-
ným potiskem na jedné a jednobarevným povrchem 
na druhé straně. •  15 ks •  rozm. 15 x 15 cm •  80 g/m2

300423   119 Kč
 cena s DPH

Sada papírů pro origami
•  50 archů •  5 vzorů •  rozm. 20 x 20 cm •  80 g/m2

300220  zelené 169 Kč
300221 růžové 169 Kč
 cena s DPH

Papíry s motivy 
•  26 archů •  13 různých dekorů •  rozm. 24 x 34 cm 
•  80 a 270 g/m2

300233 folklorní motivy  189 Kč
300239 romantické motivy 169 Kč
300222 motiv zahrada  189 Kč
 cena s DPH

300423

300220 300221
300222

300239

300464

300466300465

300467

300233

Papíry pro skládání origami – vzorované 
Součástí sady je návod pro skládání hvězdy o průměru 
20 cm. •  32 archů o rozm. 15 x 15 cm •  gramáž 90 g/m²
300464 fialovo-stříbrný  79 Kč
300465 tyrkýzovo-zelený  79 Kč
300466 bílo-zlatý  79 Kč
300467 zlato-červený  79 Kč
 cena s DPH
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Sada koleček na origami – mix
•  po 100 ks o prům. 200, 150, 120, 100, 80 mm 
•  300 ks o prům. 57 mm •  400 ks o prům. 47 mm 
•  600 ks o prům. 30 mm •  1000 ks o prům. 20 mm
546007  169 Kč

cena s DPH

Kolečka na origami 15 mix barev
•  650 ks •  prům. 15 mm
546009  29 Kč

cena s DPH

Origami kolečka

•  800 ks, prům. 20 mm •  500 ks, prům. 30 mm 
•  300 ks, prům. 48, 57 mm
546010  malá sada 49 Kč

•  800 ks, prům. 10 mm •  600 ks, prům. 15 mm 
•  500 ks, prům. 20 mm •  300 ks, prům. 30 mm 
•  100 ks, prům. 48, 57, 80, 100 mm
546011 velká sada 59 Kč

cena s DPH

Barevná kolečka na origami

•  500 ks •  10 barev •  prům. 100 mm •  70 g/m2 
546012 100 – mix 79 Kč

•  500 ks •  10 barev •  prům. 150 mm •  70 g/m2 
546020 150 – mix 159 Kč

•  500 ks •  10 barev •  prům. 180 mm •  70 g/m2 
546021 180 – mix 229 Kč

•  100 ks •  prům. 150 mm
300083 150 – mix 179 Kč

cena s DPH

Kolečka na origami 120 mix
•  500 ks •  prům. 120 mm
546015  99 Kč
 cena s DPH

Origami kolečka mix

•  500 ks •  prům. 20 mm
546003 20 mix 15 Kč

•  300 ks •  prům. 30 mm
546004 30 mix 39 Kč

•  150 ks •  prům. 47 mm
546005 7 mix 29 Kč

•  120 ks •  prům. 57 mm
546006 57 mix 29 Kč

cena s DPH

546007 546009

546011 546010

300083 546015546012

546020

Origami je originální výtvarná technika s širokými možnostmi využití. Skvě-
le poslouží jako kompoziční cvičení, pro zábavu, relaxaci a zklidnění. Během 
skládání papíru aktivujeme řadu smyslů, rozvíjíme tvůrčí a konstrukční 
myšlení, cvičíme postřeh, prostorovou představivost, manuální zručnost 
a citlivost k okolí, fantazii i samostatnost. Technika origami vyžaduje přes-
nost, soustředění a provádění určitých činností v přesně určeném pořadí. 

Origami KOLEČKA

546003

546004 546005 546006

546021

29 Kč

179 Kč 99 Kč
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Obdélníky na origami 100 x 150 mix
•  500 ks •  rozm. 100 x 150 mm
546017  99 Kč

cena s DPH

Čtverce na origami 200 x 200 mix
•  500 ks •  rozm. 200 x 200 mm
546019  279 Kč

cena s DPH

Čtverce na origami 150 x 150 mix
•  500 ks •  rozm. 150 x 150 mm
546018  136 Kč

cena s DPH

Čtverce na origami 140 x 140 mix
•  500 ks •  rozm. 140 x 140 mm
546013  119 Kč

cena s DPH

Čtverce na origami 100 x 100 mix
•  500 ks •  rozm. 100 x 100 mm
546014  75 Kč

cena s DPH

Čtverce na origami 100 x 100 mix
•  500 ks •  rozm. 100 x 100 mm •  115 g/m2

546016  99 Kč
cena s DPH

Čtverce na origami – mix 80
•  500 ks •  rozm. 80 x 80 mm
546002  49 Kč

cena s DPH

Origami čtverce mix 40
•  500 ks •  rozm. 40 x 40 mm
546001   29 Kč

cena s DPH

Sady trojúhelníků 
Sada papírových trojúhelníků různých rozměrů. 
•  5 barev •  25 archů A4 •  délka boků 2,5 až 20 cm
018106 72 Kč
 cena s DPH

Čtverce na origami – velká sada
Kartónové čtverce různých barev a velikostí. 
•  100 ks čtverců s délkou boku 200, 150, 120, 100, 80 a 60 mm 
•  500 ks čtverců s délkou boku 40, 30 a 20 mm 
546008  159 Kč
 cena s DPH

546001

546017 546019

546018 546013

546014 546016

546002
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Filcové pásky
•  rozm. 4 x 400 cm
113034 růžová 59 Kč
113035 modrá 59 Kč
113036 červená 59 Kč
113037 oranžová 59 Kč
113038 žlutá 59 Kč
113039 zelená 59 Kč
 cena s DPH

14,75 Kč za 1 

Quilling

Papírové pásky úzké 
Vhodné pro techniku proplétání na papíře, 
k výrobě lístků apod. 
•  400 ks •  rozm. 16 x 0,3 cm
300100 79 Kč
 cena s DPH

Pásky střední 
Vhodné pro techniku proplétání na papíře 
nebo pro navíjení, výrobu hvězdiček a pod. 
•  100 ks •  rozm. 35 x 1 cm
300101 79 Kč
 cena s DPH

Naviják – technika quilling 
Kovový nástroj pro smotávání kartonových 
pásků. •  délka 5,5 cm
300192 89 Kč
 cena s DPH

Dlouhý naviják pro techniku quilling 
Kovová pomůcka pro motání papírových 
pásků. •  délka 6,5 cm
300345 99 Kč
 cena s DPH

Quiling – celoroční sada 
Pomocí této sady vyrobíme nápadité tvary, hvěz-
dičky, květiny a mnoho dalších. Sada obsahuje: 
•  naviják pro techniku quilling, 
•  tabulku – šablonu pro techniku quilling, 
•  korkovou podložku, 
•  6 špendlíků, 
•  280 papírových pásků (140 ks o rozm. 

0,4 x 34,5 cm a 140 ks o rozm. 0,8 x 34,5 cm) 
ve 14 různých odstínech.

300214 269 Kč
 cena s DPH

269 Kč
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LEPENÍ A SLEPOVÁNÍ 

01  Kouzelné lepidlo 
Husté, bezpečné a netoxické lepidlo ke všestrannému 
použití. Lepí většinu pórovitých materiálů: papír, látku, 
dřevo i keramiku. Po zaschnutí je lepidlo průhledné.
582002 1000 g 99 Kč
582001 500 g 59 Kč
 cena s DPH

11,80 Kč za 100 

02  Lepidlo MIZÍM 1 ks 
Barevné lepidlo v tyčince. Po několika vteřinách po po-
užití lepidlo zprůhlední. 
•  25 g
582004 35 Kč
 cena s DPH

03  Lepidlo v tyčince 1 ks 
• 15 g
582005 19 Kč
 cena s DPH

04  Tavící pistole
Praktická, s jednoduchým použitím, k lepení pomocí 
tavících tyčinek. Dodáváme včetně 2 ks tavících 
tyčinek o prům. 11 mm. 
603011 399 Kč
 cena s DPH

05  Tyčinky do tavících pistolí
•  10 ks 
•  prům. 11 mm, délka 25 cm
603059 119 Kč
 cena s DPH

06  Lepící páska
•  1 ks
121016 59 Kč
 cena s DPH

07  Lepící hmota „žvýkačka“ 
Lehká hmota pro nalepování obrázků a výtvarných 
projektů nebo pro nalepování lehkých dekorací 
na různé povrchy. 
•  6 ks 
•  obsah 60 g 
602017 39 Kč
 cena s DPH

08  Samolepící čtverce 0,5 mm
•  800 ks 
•  rozm. 5 x 5 mm 
•  tloušťka 0,5 mm
300106 79 Kč
 cena s DPH

09  Samolepící čtverce 2 mm
•  800 ks 
•  rozm. 5 x 5 mm 
•  tloušťka 2 mm
300107 79 Kč
 cena s DPH

01 02 03

04 05

06

08 09

07

od 19 Kč
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Kartónové krabičky k ozdo-
bení 12 ks 
Sada kartónových mini krabiček 
k samostatnému ozdobení. 
•  4 tvary •  12 ks 
•  rozm. cca 7 x 7 x 4 cm
652059 299 Kč
 cena s DPH

Seškrábávací obrázky barevné 
Pevné kartóny pro seškrabávání. Pod čer-
ným povrchem se nachází barevný podklad. 
Netoxické. 
•  100 ks •  rozm. 15 x 12,7 cm •  5 barev
610229   499 Kč
 cena s DPH

Kartony pro seškrabávání A4 – 10 ks 
Pevné a hrubé kartóny pro vyškrabávání 
vzorů. Po horní černou vrstvou je různoba-
revný podklad. Barva je netoxická. 10 ks 
506045 29 Kč
 cena s DPH

610230

610229

Rám s plátnem 20 x 30 cm 
Čtvercový rám s kvalitním lněným 
plátnem, pro malování barvami. 
•  1 ks 
•  rozm. 20 x 30 cm
603106   29 Kč
 cena s DPH

Fixy na keramiku 
Fixy určené pro zdobení keramiky, 
skla a porcelánu. Nezafixované 
kresby lze lehce setřít hadříkem. 
Netoxické, bez zápachu. Hotový ob-
rázek je nutno zafixovat zapečením 
v troubě (90 min. na 160 stupňů). 
Následně lze nádobí mýt v myčce. 
•  5 ks 
•  průměr koncovky 1–2 mm
300458 339 Kč
 cena s DPH

Keramické vázičky 
Keramické vázičky k samo-
statnému dekorování (např. 
pomocí barev 605067, 
prodáváme zvlášť). 
•  12 ks 
•  výška 12,5 cm
610243 699 Kč
 cena s DPH

Plastové klacíky k seškrabáva-
cím obrázkům, 10 ks
Plastové klacíky k vyškrabávání obrázků. 
•  délka 13,7 cm •  průměr 0,8 cm •  10 ks
603158 89 Kč
 cena s DPH

299 Kč
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Dekorační pásky se vzory, 4 ks 
Sada dekoračních samolepících pásků. 
•  4 ks •  délka 1 m •  šíře 1 – 2 cm
300490 129 Kč
 cena s DPH

Keramické květináče
Květináče k samostatnému ozdobení (např. 
pomocí fixů 30458 – prodáváme zvlášť). 
12 ks •  rozm. 7 x 7 cm
610263 599 Kč
 cena s DPH

Skleněná lucernička 
Skleněná lucerna s hliníkovým víkem a mís-
tem na čajovou svíčku. 
•  rozm. 9,8 x 9,8 x 18 cm
600027 179 Kč
 cena s DPH

Brokátové samolepící pásky 
•  délka 15 m (5 m z každé barvy) •  šíře 1,5 cm
300474 bílá, stříbrná, černá 159 Kč
300475 stříbrná, zlatá, bronzová  159 Kč
300476 bílá, zelená, červená 159 Kč
 cena s DPH

300474 300475 300476

Dekorační pásky, 12 ks  
– různé vzory 
Sada papírových samolepících dekorač-
ních pásků. Určeno k lepení na papír, 
dřevo, papír-mâché nebo keramiku 
•  12 ks, různé vzory •  šíře 1,5 cm 
•  délka role 9,75 m 
610280 499 Kč
 cena s DPH

Dekorační pásky, 10 ks 
– brokátové 
Sada papírových samolepících 
dekoračních pásků s brokáto-
vým efektem. 
•  5 barev (stříbrná, zlatá, růžová, 

fialová a tyrkysová) 
•  10 ks (po 2 z každé barvy) 
•  šíře 1,5 cm 
•  délka role 2,47 m
610281 559 Kč
 cena s DPH

Sada květináčů k dekorování, 3 ks 
Tři dřevěné květináče k samostatnému 
ozdobení, včetně dřevěného podstavce 
•  rozměr podstavce 27,2 x 9,2 x 2 cm 
•  výška květináče 8,5 cm 
•  rozměry květináčů 4,8 x 4,8 cm (základna), 

8,9 x 8,9 cm (horní část) 
600023 179 Kč
 cena s DPH

Dřevěné svícny – srdíčka, 3 ks D
Dřevěné svícny ve tvaru srdíčka, k samostat-
nému dozdobení. 
•  3 ks •  průměr 12 cm 
•  průměr otvoru na svíci – 4 cm 
306214 129 Kč
 cena s DPH

Papírové provázky – přírodní barvy  
Určené k dekorování předmětů nebo 
k balení dárků 
•  25 m (5 m z každé barvy)
•  barva bílá, krémová, tmavě béžová, hnědá 

a černá 
300473  59 Kč
 cena s DPH

NOVINKA

NOVINKA

159 Kč

499 Kč
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Modelovací drát zlatý, 10 m 
Měkký hliníkový drátek pro snadnou manipulaci. Určeno k mo-
delování různých tvarů. 
•  délka 10 m •  průměr 2 mm
600050   149 Kč
 cena s DPH

Křišťálové korálky 
Plastové korálky ve tvaru křišťálů. Dostupné v 6 růz-
ných barvách (oranžové, červené, zelené, modré, 
fialové a růžové). V každé sadě jsou světlejší a sytější 
odstíny jedné barvy, v 5 různých velikostech (prů-
měry 3, 6, 8, 10 a 12 mm). •  100 g •  cca 270 ks
603159 oranžové  89 Kč
603160 červené 89 Kč
603161 zelené 89 Kč
603162 modré 89 Kč
603163 fialové 89 Kč
603164 růžové 89 Kč
 cena s DPH

Jutové stužky 
Dekorační stužky z juty. Dostupné ve 3 barvách: 
přírodní, krémové a červené 
•  délka 5 m •  šíře 5 cm 
801005 přírodní  55 Kč
801006 krémová  69 Kč
801007 červená  69 Kč
 cena s DPH

801005

801006

801007

603159

603162

603160

603163

603161

603164

Kreativní sada 5 barev 
Sada jutových čtverců 50 x 50 cm v pěti 
barvách (přírodní, červená, zelená, hnědá, 
krémová). Určeno k dekoračním účelům. 
•  5 ks
801004 169 Kč
 cena s DPH

Jutový provázek 5 m 
Provázky z juty jsou vysoce odolné proti vlhkosti, lze je za-
fixovat a impregnovat. Juta má široké využití ve stavebnictví, 
přepravě, zemědělství, rekreaci a sportu a v neposlední řadě 
k dekoračním účelům. Dostupné ve třech barevných verzích: 
přírodní, červené a zelené •  délka 5 m •  průměr 0,4 cm 
801001 přírodní 39 Kč
801002 červený 55 Kč
801003 zelený  55 Kč
 cena s DPH

Duhová stužka 
Saténová stužka v barvách duhy. Barvy 
se stužce průběžně přecházejí jedná do dru-
hé, v délce cca 90 cm. 
•  tloušťka cca 1 mm 
•  délka 91,4 m
610277 279 Kč
 cena s DPH

Stříbrný drátek, 50 m
Hliníkový drátek stříbrné barvy 
•  délka 50 m 
•  průměr 2 mm
652078 359 Kč
 cena s DPH

od 55 Kč
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01  Polystyrenová srdíčka 
•  10 ks •  výška 7 cm
252008 69 Kč
 cena s DPH

6,90 Kč za 1 

02  Polystyrenový rámeček s podpěrou 
•  1 ks •  rozm. 20,5 x 16,5 cm
252007 35 Kč
 cena s DPH

03  Polystyrenová vajíčka malá 
•  10 ks •  rozm. 5 x 3,5 cm
252005   35 Kč

cena s DPH
3,50 Kč za 1 

04  Polystyrenová vajíčka velká
•  10 ks •  rozm. 10 x 7 cm
252006  89 Kč
 cena s DPH

8,90 Kč za 1 

Květináč – skořápka 13 cm
•  prům. 13 cm
307047 25 Kč
 cena s DPH

Kartónová stínítka pro pěstování rostlin 
Figurky – stínítka k samostatnému sestavení a dekoro-
vání. •  6 ks •  výška 20 cm
600057 219 Kč
 cena s DPH

Kartónové skořápky vajíček, 8 ks 
Vyrobeno z kartónu. 
•  8 ks •  rozm. 8 x 5 cm
600061 239 Kč
 cena s DPH

Ozdoby POLYSTYRENOVÉ
01 02

03 04

NOVINKA

NOVINKA

25 Kč

35 Kč
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Košíčky k samostatnému 
dekorování 
Sada pro výrobu barevných košíč-
ků. Sada obsahuje skelety košíků 
a lýko 6 barev pro vyplétání. 
•  4 ks 
•  rozm. cca 7 x 10 cm
362021 179 Kč
 cena s DPH

Kartónové velikonoční 
košíčky 
Kreativní sada pro výrobu 
9 košíčků s ouškem. Vyrobeno 
z tvrdého kartónu s oboustranným 
potiskem. 
•  6 ks o prům. 11,5 cm 
•  3 ks o prům. 14,5 cm
300282 149 Kč
 cena s DPH

Kartónové kraslice 
•  60 ks 
•  rozm. 4,7 x 6,4 cm
018088 29 Kč
 cena s DPH

Vajíčka k dekorování, 6 ks 
Vajíčka k samostatnému dekorování, 
vyrobené z papírové hmoty papier-mâché, 
s očkem pro zavěšení. 
•  6 ks (2 větší a 4 menší) 
•  rozm. 5,7 x 4 x 4 cm a 3,6 x 2,6 x 2,6 cm 
•  délka provázku cca 6 cm
600032 89 Kč
 cena s DPH

Dřevěné jarní ozdoby k dekorování 
Sada 3 dřevěných ozdob k samostatné-
mu dekorování. Každá ozdoba se skládá 
ze 2 částí. 
•  rozm. 10 x 10 cm 
•  3 provázky délky 30 cm 
•  3 korálky o prům. 1 cm
532101 49 Kč
 cena s DPH

Zápichy 
•  2 sady po 6 ks 
•  délka klacíku 20 cm 
•  rozm. 6 x 5 x 0,8 cm
306044 139 Kč
 cena s DPH

29 Kč
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Dírkovače střední 
•  1 ks •  rozm. dírkovače 6,5 x 4 x 5 cm
•  rozm. vystřiženého tvaru cca 1,6 cm 
551008 sluníčko  55 Kč
551012 květina  55 Kč
551013 tulipán  55 Kč
551014 kopretina  55 Kč
 cena s DPH

Velikonoční papír 
•  7 oboustranných archů o rozm. 30,5 x 30,5 cm 
•  mix motivů 
•  190 g/m2

300225 159 Kč
 cena s DPH

Papír s velikonočními motivy 
•  12 archů •  12 motivů •  formát: A4 •  165g/m2

300489 169 Kč
 cena s DPH

Dírkovače malé 
•  1 ks •  rozm. vystřiženého tvaru cca 1 cm
551003 lístek  39 Kč
551005 květina  39 Kč
 cena s DPH

Kovový dírkovač s plastovým povrchem. Slouží 
k vystřihování různých tvarů. Kombinací dírkovačů 
různých tvarů lze vytvářet sofistikované vzory. Vhodné 
i pro vystřihování tvarů z pěnových archů. •  1 ks 

551008 551012 551013 551014

551003 551005

39 Kč55 Kč

NOVINKA
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Kartónové kornoutky, 5 ks 
Vyrobeno z kartónu. 
•  5 ks 
•  rozm. 8 x 20 cm
600062 139 Kč
 cena s DPH

NOVINKA

Stromečky 5 ks 
Polystyrenové stromečky. 
•  rozm. 14,5 x 9 x 4 cm
252034 79 Kč
 cena s DPH

Kužel 
Polystyrenový kužel. 
•  1 ks •  rozm. 40 x 18 cm
018116 89 Kč
 cena s DPH

Polystyrenové kuličky 
•  10 ks

•  prům. 4 cm
252001 malé  39 Kč

3,90 Kč za 1 

•  prům. 7 cm
252002 střední  69 Kč

6,90 Kč za 1 

•  prům. 10 cm
252003 velké  89 Kč

8,90 Kč za 1 
 cena s DPH

252003 252002 252001

VÁNOČNÍ OZDOBY

89 Kč

79 Kč /5 ks
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Keramické vánoční ozdoby 
Keramické vánoční ozdoby různých tvarů, 
k samostatnému ozdobení. Součástí sady 
jsou i stužky umožňující zavěšení ozdob 
nejen na stromečku. Určeno k ozdobení bar-
vami nebo fixy na keramiku nebo porcelán. 
•  5 ks •  rozm. cca 10 cm 
362053 159 Kč
 cena s DPH

Dřevěné dekorace – sněhové vločky 
Přívěsky k samostatnému ozdobení. Skvělý 
nápad na dárek. 
•  6 ks •  průměr 11 cm 
547019   99 Kč
 cena s DPH

547019

362053

Kartonové vánoční přání 
Barevná přání ve tvaru vánočních koulí, k samostatnému 
ozdobení. Přání lze zavěsit na stromečku nebo uvnitř 
vepsat přání a odeslat. 
•  6 ks rozkládacích přání o prům. 10,5 cm 
•  6 bílých obálek o rozm. 13,5 x 12 cm 
362057 89 Kč
 cena s DPH

Sada vánočních koulí k dekorování, 105 ks 
Vánoční koule z papírové hmoty papier-mâché, s očkem 
pro zavěšení. 
•  105 ks •  3 rozměry: průměr 4, 5 a 6 cm 
•  délka provázku 5 až 6,5 cm
600029 1 399 Kč
 cena s DPH

Vánoční koule k dekorování, 5 ks 
Vánoční koule ke kompletaci a k dekorování. Vyrobeno 
z průhledného plastu, s papírovou vložkou a stříbrným 
plastovým očkem pro zavěšení. 
•  průměr 8 cm •  5 ks
600048 149 Kč
 cena s DPH

Pásky pro výrobu hvězdiček 
Papírové pásky pro výrobu hvězdiček. 
Balení postačí pro výrobu 25 hvězdiček 
o průměru 4,5 cm. Na obalu je umístěn 
obrázkový návod pro výrobu hvězdičky. 
•  rozměry pásku: 45 x 1 cm •  100 ks
600037 stříbrné 159 Kč
600038 zlaté 159 Kč
600039 červené  139 Kč
 cena s DPH

600039

600038

600037

od 139 Kč
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Papírové girlandy 
Girlandy z tenkého barevného papíru. Různé tvary 
a barvy k různým příležitostem. 
•  délka provázku cca 160 cm

Mikuláš – girlanda
•  rozm. 12 x 21 cm
598008   29 Kč

cena s DPH

Vločka – girlanda
•  prům. 23 cm
598009   29 Kč
 cena s DPH

Stromečky – girlanda
•  rozm. 13,5 x 15 cm
598011  29 Kč

cena s DPH

29 Kč

Domeček – lampión 
Dřevěný domeček k samostatnému ozdobe-
ní. Uvnitř místo na svíčku. 
•  rozm, 10 x 9 x 14,5 cm
532103 69 Kč
 cena s DPH

Kreativní sada pro zimní večery
Bohatá výbava výtvarných potřeb pro kreativní tvorbu. Celkem 83 prvků: 
•  8 ks barevných papírů (17,5 x 25 cm, 130 g/m2) 
•  8 ks barevných kartónů (17,5 x 25 cm, 220 g/m2) 
•  2 ks barevného kartónu (17,5 x 25 cm) •  1 arch filcu (10 x 20 cm, 150 g/m2) 
•  3 ks barevného kartónu s motivy (17,5 x 25 cm, 270 g/m2) 
•  2 ks průhledných barevných papírů (17,5 x 25 cm, 115 g/m2) 
•  2 ks barevného vlnitého kartónu (17,5 x 25 cm) 
•  4 ks barevného kreativního kartónu (17,5 x 25 cm) 
•  1 ks brokátového kartónu (17,5 x 25 cm) •  1 arch samolepek 
•  1 arch bílého hedvábí (15,5 x 22,5 cm) •  50 barevných ozdob 
300283 219 Kč
 cena s DPH

Dřevěný svícen na svíčky – vánoční 
Dřevěný svícen k samostatnému dozdobení. Sada 
dále obsahuje 6 prvků pro sestavení betlému. 
•  rozm. 15,5 x 7 cm 
•  prům. otvoru na svíčku 1,5 cm 
•  rozměry prvků 4 – 10 cm
532093 85 Kč
 cena s DPH

Svícen – hvězda, k dekorování 
Svícen ve tvaru hvězdy, k samostatnému de-
korování. Vyrobeno z MDF, vyfrézované místo 
pro čajovou svíci. 
•  rozměry cca 15 x 15 x 2 cm. 
•  místo pro svíci: průměr 4 cm, hloubka 1,7 cm
600022 59 Kč
 cena s DPH
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Modelovací váleček 
Profesionální modelovací váleček značky DAS 
s regulací prováděnou pomocí 3 speciálních párů 
prstenců o průměru 2,5 mm, 3,5 mm a 5 mm. 
Umožňuje vyválení modelovací hlíny do tří různých 
tlouštěk, s hladkým povrchem. Vyrobeno z velmi 
tvrdého plastu. Jednoduchá údržba. 
•  délka 33 cm 
•  průměr 2,6 cm
257112 399 Kč
 cena s DPH

Modelovací hlína 
Šedá modelovací hlína, vzhledově připomínající ce-
ment. Hmota tvrdne na vzduchu. Snadné modelová-
ní a vyhlazování, bez nutností vypalování. V případě 
vyschnutí stačí přidat menší množství vody a bude 
opět elastická. Po zaschnutí lze vymodelované 
objekty malovat plakátovými, akrylovými barvami 
nebo lakovat. •  500 g
605091 79 Kč
 cena s DPH

Sádra pro odlitky
Modelářská sádra pro precizní odlévání. 
Hladký povrch připomínající porcelán. 
Vysoce odolná. 
•  Poměr míchání s vodou 
•  sádra: voda = 4:1 •  1000 g
024028 59 Kč
 cena s DPH

Samo tvrdnoucí hlína 
– bílá 
•  1 ks •  500 g
113018 79 Kč
 cena s DPH

15,80 Kč za 100 

Modelovací hlíny DAS
Modelovací hlína se vzhledem mramoru, 
samotvrdnoucí. Dostupná v 6 různých 
barvách, které lze pro získání mramoro-
vého efektu dále míchat. Po promíchání 
s bílou modelovací hmotou (257122, 
prodáváme zvlášť) vznikne materiál 
s barevným žilkováním. Hmota je lehce 
smývatelná z rukou (po použití mýdla) 
i z většiny textilních materiálů (pereme 
v automatické pračce v teplotě 40 °C). 
•  vyrobeno z minerálních surovin 
•  dermatologicky testováno 
•  bezglutenová 
•  100 g

257116 žlutá  139 Kč
257117 červená 139 Kč
257118 modrá 139 Kč
257119 zelená 139 Kč
257120 černá 139 Kč
257121 hnědá 139 Kč
 cena s DPH

Modelovací hlíny 

257116

257117

257118

257119

257120

257121

NOVINKA
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Modelovací hmota samo tvrdnoucí 
Bílá modelovací hmota, nelepí se na ruce. 
Výrobky lze malovat barvou. 
•  250 g
605029 129 Kč
 cena s DPH

Samo tvrdnoucí hmoty 
Hmoty připravené k okamžitému použití. 
Vysychají na vzduchu. Hmota se přilepí 
k většině běžných povrchů, nelepí se však 
na ruce. Objekty vyrobené z papírové hmoty 
můžeme dále pomalovat barvami. 
•  500 g
605060 bílá  69 Kč
605061 terakota 69 Kč
 cena s DPH

13,80 Kč za 100 

Samotvrdnoucí modelovací hmota 
500 g – bílá
Samotvrdnoucí hmota pro modelování 
•  500 g •  bílá
257085 55 Kč
 cena s DPH

605029

605060

257085

605061

Formičky – vánoce 
•  6 ks (zvoneček, Mikuláš, sobi, vánoční 

stromeček, andílek, sněhulák) 
•  rozm. cca 9 x 7 x 1,5 cm
357013 79 Kč
 cena s DPH

Formičky srdíčka 
Sada formiček pro odlévání sádrových 
srdíček různých vel. Formičky jsou 
vyrobeny z kvalitního materiálu a jsou 
určeny k opakovanému použití. Vhodné 
pro vyplnění modelovací hmotou i pro 
sádrové, čokoládové, mýdlové nebo 
ledové odlitky. 
•  8 ks •  rozm. 2 až 6,5 cm
024041 299 Kč
 cena s DPH

od 55 Kč

79 Kč
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Modelovací písek 
Písek pro modelování, velmi měkký, nevysychající. Písek není 
určen pro míchání s vodou. Dodáváme v praktickém kyblíčku. 
•  5 kg
605074 899 Kč
 cena s DPH

899 Kč

Barevný kinetický písek 
•  750 g 
605080 žlutý  299 Kč
605081 modrý 299 Kč
605082 zelený  299 Kč
605083 červený 299 Kč
605084 fialový 299 Kč
 cena s DPH

Barevný kinetický písek

299 Kč

Barevný kinetický 
písek
Barevný kinetický 
písek pro modelování 
a relaxační techniky. 
Písek je sametově měkký. 
Lehce se uklízí. Nevysychá 
a stále se chová jako 
mokrý písek. Nelze 
míchat s vodou nebo 
jinými druhy písku. 

605080

605082

605084

605081

605083
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Plastové jehly – krátké 
Sada plastových jehel 
6 barev. Pomůcka pro rozvoj 
manuální zručnosti a relaxač-
ní techniky. 
•  32 ks •  délka 7 cm 
350008 199 Kč
 cena s DPH

Navlékač jehel 
Malý automatický pomocník pro navlékání nitě 
do ouška jehly. Vhodné i pro osoby s omezenou 
hybností dlaně. Dvě speciální jehly jsou součásti 
sady, zařízení si však poradí i se standardními 
jehlami. Pomůcka je velmi lehká, vyrobená 
z plastu. Umožňuje navlékání různých typů jehel, 
s různou tloušťkou a šíří očka. Na rozdíl od jiných 
podobných zařízení má toto velmi jednoduchou 
obsluhu a je vhodné i pro osoby s omezenou 
pohyblivostí. •  váha 40 g
013238 269 Kč
 cena s DPH

Sada pro ruční práce 
Výuková sada pro háčkování a pletení. 
Obsahuje veškeré potřebné pomůcky. 
Dodáváme v praktickém plastovém obalu 
s uzávěrem. 
•  krejčovský metr délky 152 cm (60 palců) 
•  2 pletací dráty délky 18,5 cm 
•  2 jehly délky 8 a 9 cm 
•  háček délky 15 cm 
•  bezpečné nůžky délky 9 cm 
•  pomůcka pro háčkování délky 10 cm 
•  pomocná jehlice délky 10 cm
018501 499 Kč
 cena s DPH

Mullinka – sada 26 odstínů 
Sada ozdobných bavlnek 26 barev 
52 smotků délky 8 m 
Celková délka 416 m 
300459 219 Kč
 cena s DPH

Barevné bavlnky, 24 ks
Sada bavlnek 12 barev (bílá, žlutá, oranžová, 
červená, růžová, fialová, tyrkysová, bleděmodrá, 
světle zelená, zelená, hnědá a černá) 
•  24 ks (z každé barvy 2 ks) hmotnost každé 20 g 
652077 659 Kč
 cena s DPH

Filc smotek 
•  12 barev 
•  350 g 
300234 299 Kč
 cena s DPH

Filcovací jehly 
Kovový nástroj pro techniku 
filcování. 
•  10 ks •  délka 8 cm
603132 129 Kč
 cena s DPH

299 Kč

659 Kč
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Kreativní sada – tkalcovský stav 
Odolný dřevěný rám pro tkaní. Pomocí stavu vy-
robíme doplňky (korálky, náramky, pásek apod.). 
Dodáváme bez bavlnek. Stav mohou obsluhovat 
i 2 osoby současně. 
•  rozm. 50 x 76 x 3 cm •  délka základny 30 cm 
•  délka stavu 56 cm •  délka lodičky 20 cm
610208  1 799 Kč
 cena s DPH

Bavlnka 
Akrylová bavlnka pro háčkování a pletení 
(jehlice č. 8). •  délka 50 m 
•  50 g •  praní v teplotě do 40°C
652047 bílá  39 Kč
652048 žlutá  39 Kč
652049 oranžová 39 Kč
652050 červená  39 Kč
652051 růžová 39 Kč
652052 modrá  39 Kč
652053 bleděmodrá  39 Kč
652054 zelenkavá 39 Kč
652055 zelená  39 Kč
652056 hnědá  39 Kč
652057 šedá 39 Kč
652058 černá 39 Kč
 cena s DPH

39 Kč

1 799 Kč
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TERAPEUTICKÝ STŮL

INTERAKTIVNÍ ZAŘÍZENÍ S BALÍČKEM HER
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Terapeutický stůl 
Interaktivní zařízení obsahující animační hry ovládané pohybem 
dlaně. Promítaný obraz ovládáme přímo dotekem dlaně na podložce. 
Můžeme se takto příkladně dotýkat berušek sedících na listu, rybiček 
v akváriu nebo mýdlových bublinek. Hry s využitím terapeutického 
stolu motivují uživatele k fyzické aktivitě, zlepšují motoriku, 
koordinaci, postřeh a rychlost reakce. V neposlední řadě pak mají 
pozitivní vliv na společenské interakce. 

Hry jsme přizpůsobili potřebám starších osob. Některé z her obsahují 
prvky fyzické aktivity, další jsou zaměřené na společenské aktivity. 
Oba druhy her klientům poskytnou příjemnou zábavu a pozitivní 
vjemy. Zařízení umožňuje interakce s dalšími účastníky her, 
s terapeutem nebo s rodinou klienta. Hry s využitím interaktivního 
zařízení dokážou opět aktivovat i osoby uzavřené okolnímu světu. 
Promítané obrazy a objekty přivolávají pozitivní vzpomínky a vjemy, 
např. na rozkvetlou louku plnou motýlů. 

Stůl určený pro použití se zařízením prodáváme zvlášť, pod katalogo-
vým číslem (095664). Rozměry stolu jsou proporční k promítanému 
obrazu a bílá barva podkladu umožňuje správnou ostrost barev. 
Obsluha zařízení je velmi jednoduchá, pomocí dálkového ovládače 
(funkce stejné jako u dálkového ovládání TV). 
821026CZ 69 999 Kč
 cena s DPH

Zařízení je upevněno 
pod stropem a připojeno 

k elektřině. 

Interaktivní zařízení obsahující 
8 her s využitím světelných animací 
ovládaných pohyby rukou. 

TERAPEUTICKÝ STŮL

TERAPIE SENIORŮ

Terapeutický stůl  Terapeutický stůl 
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DÁLKOVÉ 
OVLÁDÁNÍ

AKTIVNÍ PLOCHA

SNÍMAČ POHYBŮ 

Technické údaje: 
 zařízení typu plug&play

 obsahuje sadu interaktivních her 

 ovládání pomocí dálkového ovládače

 funguje na světlém a hladkém podkladě 

 integrované čidlo pohybu 

 integrovaný širokoúhlý projektor 

 integrovaný počítač s technologií Intel 

  součástí sady je montážní sada pro upevnění  

ke stropu 

 váha 10 kg 

 rozměry (výška x šíře x hloubka): 34 x 38 x 24 cm

 maximální příkon: 375 W 

HRY 
PŘIZPŮSOBENÉ 
MOŽNOSTEM 
STARŠÍCH 
UŽIVATELŮ 

PŘIPOJENÍ K INTERNETU:
–  pomocí RJ-45 kabelu, vstup je umístěn na zadní straně 

zařízení 
–  pomocí WiFi – dongle WiFi vstup do USB portu umístěného 

na zadní straně zařízení (WiFi modul je součástí dodávky)
Připojení zařízení k internetu vám umožní: 
– vzdálené provádění servisních a kontrolních prací 
– spojení se zařízení pomocí vzdálené plochy 
– využití funkce 3G ready

MOŽNOST PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH  
REPRODUKTORŮ: 
AUDIO výstup se nachází na zadní stěně zařízení. 
– hlasitost 20 W
Pomocí dálkového ovládání můžeme zvětšovat nebo zmenšo-
vat rozměr promítaného obrazu, tak aby co nejlépe odpovídal 
rozměrům podkladu. 
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Velký stůl 140 x 180 cm
Rozměrný stůl s bílou deskou. K využití 
během skupinových aktivit. Vhodný i pro 
doplnění zařízením Terapeutický stůl 
(821026CZ, prodáváme samostatně). 
Bez přídavného Terapeutického stolu 
využijeme jako prvek zařízení společenské 
místnosti nebo jídelny. Vyrobeno z bílé 
laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, 
doplněné pevnou kovovou konstrukcí. 
•  rozměry pracovní plochy 140 x 180 cm 
•  výška 76 cm
095664 3 599 Kč
 cena s DPH

180 cm 140 cm

STŮL S BÍLOU DESKOU

3 599 Kč

TERAPIE SENIORŮ

Terapeutický stůl  Terapeutický stůl 
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Terapeutický stůl – sada 
Sada interaktivního zařízení a velkého bílého stolu, roz-
měrově přizpůsobeného rozměrům promítaného obrazu. 
•  821026CZ Terapeutický stůl – interaktivní zařízení, 1 ks 
•  095664 Velký stůl 140 x 180 cm, 1 ks
ZEST5178CZ 73 598 Kč
 cena s DPH

TERAPEUTICKÝ STŮL – sada

73 598 Kč

TERAPIE SENIORŮ
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AKVÁRIUM – v akváriu plavou barevné rybičky, jemným dotekem může-
me zrychlovat jejich pohyb 

HÁZENÁ – odbíjíme míč směrem k protihráči. Hru můžeme využít k dalším 
aktivitám, např. kdo chytí míč, ten zodpoví otázku. 

LOUKA – motýlci sedí na květech, po doteku odlétají. Květy se mírně pohy-
bují ve větru, tímto procvičujeme přesnost.

BERUŠKY   – dotekem měníme směr pohybu berušek. Hru můžeme dále 
rozvinout – např. lze ovládat současně dvě berušky a snažit se zabránit jejich 
střetu.

BUBLIFUK – ve vzduchu je spousta mýdlových bublin. Snažíme se je po-
stupně pochytat. V levém horním rohu obrazovky je umístěno počítadlo. 

DYNAMICKÁ KOLA– velká pohyblivá kola pastelových barev po doteku 
rukou zmizí. Po zmizení všech 3 kol se objeví další série. 

STATICKÁ KOLA – v této hře jsou promítaná kola statická, celkem v po-
čtu 6 ks. Po zmizení všech kol se objeví znova. 

PÍSMENA – hra se skládá se 4 kol. Úkolem hráčů je vyhledání mezi 
rotujícími písmeny správného. Jakmile písmeno zaslechneme, co nejrychleji 
jej vyhledáme a dotkneme se jej. Správná i chybná odpověď je doprovázená 
zvukovým signálem. Po vyhledání všech písmen se objeví nová série. 

Terapeutický stůl  Terapeutický stůl 
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DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

AKTIVNÍ PLOCHA

SNÍMAČ POHYBŮ 

1.  PODZIMNÍ LISTÍ.  
Rozhrnujeme listí – nohou nebo rukou, stejně jako 
jsme to jako děti dělali v parku. Vítr se stále snaží 
přivát novou dávku listí. Hra je zábavnější, pokud 
spolupracuje více osob.

2.  VODA.  
Klidně se můžeme projít suchou nohou po vodní 
hladině. Šplouchá to stejně jako v řece nebo 
jezeře. Můžeme si i zaplavat „prsa”. 

3.  ARCHEOLOGIE.  
Prokopeme se k pokladům ukrytým v písku. 
Trpělivost a přesnost přinášejí ovoce. Práci nám 
usnadní štětec nebo metlička. 

4.  MASTER MIND.  
Snažíme se zapamatovat a zopakovat sekvenci 
obrázků. 

5.  SBÍRÁME OVOCE.  
Ovoce sbíráme do košíku. Košík umístěný 
u spodního okraje obrazovky přesouváme rukou 
nebo nohou pod padající ovoce. Dostupné jsou 
2 verze hry. 

6.  MISTR PIZZA.  
K upečení skvělé pizzy musíme nejdříve nakrájet 
zeleninu. 

7.  PLANETY.  
Rozpoznáváme planety sluneční soustavy. Ob-
rázek požadované planety označíme rukou nebo 
nohou. Na kokpitu vesmírné lodi se objeví správná 
odpověď. 

8.  FOTBAL – HRA.  
Pravidla jsou známá. Virtuálním míčem se snaží-
me zasáhnout branku protivníka. 

9.  SUPER TENIS.  
Hrajeme virtuální tenis. Míček odpalujeme máv-
nutím rukou nebo nohou. 

10.  KUŽELKY.  
Kuželky zasáhneme míčkem nebo jinou vhod-
nou rekvizitou. Z menším míčkem bude úkol 
obtížnější. 

11.  SUPER BALL.  
Odpalovací rampu přesouváme rukou nebo 
nohou a snažíme se zasáhnout všechny zobra-
zené dílky. Hrajeme ve verzi Tetris nebo Combo. 
Dostupné jsou 2 úrovně obtížnosti. 

12.  LODĚ.  
Snažíme se potopit loď protivníka. Vybereme 
si úroveň obtížnosti a okruh otázek. Následně 
označíme správnou odpověď. V případě hry 
ve dvojicích se partner snaží zachránit před 
zásahem protivníka tím, že správně zodpoví 
otázku. V každém kole máme možnost výběru 
úrovně obtížnosti. 

13.  AZ KVÍZ.  
Hrací kolo je rozdělené na různobarevné dílky 
skrývající otázky. Vylosujeme tematický okruh 
a následně hledáme správnou odpověď. Hrajeme 
na čas. Za každou správnou odpověď je bod. 

14.  ASOCIACE.  
Hledáme odpověď, která se v co největší míře 
odpovídá zobrazené definici. Vyhrává hráč s nej-
větším počtem správných odpovědí. 

15.  KRAB.  
Krab sbírá perly a nerad se o ně dělí. Snažíme 
se perly uzmout dříve než on. 

16.  KOPANÁ. KVÍZ.  
Hledáme správnou odpověď na zobrazenou 
otázku. Každá správná odpověď nás přiblíží 
k brance protihráče. Vyhrává hráč, který jako 
první dá 6 gólů. 

Fit senior

POPIS HER A KVÍZŮ: 

Sada 16 her a vědomostních kvízů ke Kouzelnému koberci. Sada je určená osobám seniorského věku a slouží k akti-
vizaci, udržení fyzické i psychické aktivity a k posilování společenských relací. Dle individuálních preferencí a pohyb-
livosti hráčů mohou být aplikace využívány v podlahové verzi (Kouzelný koberec) nebo ve stolní verzi (Terapeutický 
stůl). Doporučujeme do zařízení pro seniory a do terapeutických – jako doplňkovou terapii osob s demencí nebo 
Alzheimerovou chorobou. 

Fit senior
821041CZ 9 999 Kč
 cena s DPH

9 999 Kč

16
HER A KVÍZŮ
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Fit senior



MULTIMÉDIA

MULTIMEDIÁLNÍ SADY, INTERAKTIVNÍ 
TABULE, PROJEKTORY, PROJEKČNÍ 
PLÁTNA, MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ, 
POČÍTAČOVÉ STOLY
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Multimediální sada 4
•  146165 – Interaktivní doteková keramická tabule 

Insgraf MT Multitouch
•  047011 – Projektor s krátkou projekční vzdálenosti 

EPSON EB-520
•  146081 – Nástěnný věšák k projektoru s krátkou 

projekční vzdáleností US1 Univerzální věšák k pro-
jektorům, k montáži na stěnu

ZEST8073 62 497 Kč
 cena s DPH

Multimediální sada 9
•  146169 – Interaktivní doteková keramická tabule 

Insgraf DT DualBoard 
•  047041 – Multimediální projektor Epson EB-X05
•  146080 – Úchyt ke stropu pro projektor UPC2 
ZEST5279 43 597 Kč
 cena s DPH

Multimediální sada 11
•  146169 – Interaktivní dotyková keramická tabule 

Insgraf DT DualBoard
•  047040 – Projektor s ultrakrátkou projekční vzdá-

leností Epson EB-670
ZEST5281 59 998 Kč
 cena s DPH

Multimediální sada 10 
•  146169 – Interaktivní doteková keramická tabule 

Insgraf DT DualBoard 
•  047011 – Projektor Epson s krátkou projekční 

vzdáleností EB-520
•  146081 – Nástěnný věšák k projektoru s krátkou 

projekční vzdáleností US1 Univerzální věšák k pro-
jektorům, k montáži na stěnu

ZEST5280 53 497 Kč
 cena s DPH

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

62 497 Kč
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NOVINKAInteraktivní doteková keramic-
ká tabule Insgraf MT PRO
Tabule na bázi infračerveného světla 
(IR), pro komfortní práci až 16 uživa-
telů najednou (32 dotekových bodů). 
Každý uživatel může na tabuli prová-
dět libovolnou operaci, včetně obsluhy 
zoomu, rotace a přesunu objektů.
Záruka: 3 roky na výrobek, doživotní 
na povrch tabule.

Doporučené minimální parametry 
počítače:
•  Procesor Intel Core 2
•  2 GB paměť RAM
•  Grafická karta XGA (1024×768)
•  300 MB volného místa na HD 

(instalace)
•  USB výstup 2.0
•  Operační systém Microsoft Windows 

Vista nebo vyšší

•  Microsoft.NET Framework 3.5 (nebo 
vyšší)

•  Adobe Flash Player (verze 9.0 nebo 
novější)

Sada obsahuje:
•  Interaktivní tabule
•  4 magnetické popisovače
•  kabel USB – 5 m
•  CD – ovládače a program pro prezen-

tace, návod
•  celkové rozměry 173 × 124 cm 
•  rozměr aktivní plochy 162 × 113 cm 
•  80" •  váha: 19 kg
146222 28 999 Kč
 cena s DPH

Stropní věšák k projektoru, s regulací 
Univerzální věšák k projektorům s montáží pod stropem. Kovová 
konstrukce šedé barvy. Vybaven 4 rameny s regulací, umožňuje 
umístění jakéhokoliv typu projektoru s váhou nepřekračující 
10 kg. Záruka: 2 roky. •  vzdálenost od stropu: 40 cm
146080 1 599 Kč
 cena s DPH

Projektor s krátkou projekční vzdáleností 
Epson EB-520
3LCD technologie. Rozsah projekce 0,5–1,3 m. Jas 
1600–2700 ANSI Lumenů. Kontrast 16000:1. Život-
nost lampy až 5000–10000 hodin. 
047011  24 999 Kč
 cena s DPH

Stolky na dataprojektor 
Praktické stolky pro bezpečné 
umístění dataprojektoru. 
Profesionální multifunkční 
projekční stolek šedé barvy. 
Slouží pro umístění projektoru. 
Skládací konstrukce a nízká váha 
usnadňují mobilitu a uskladnění 
stolku. Stolek je vybaven dvěma 
policemi šedé barvy, s protiskluzo-
vým povrchem a zaoblenou přední 
hranou zajišťující zařízení před 
vypadnutím. Záruka: 2 roky. 
•  rozm. polic 40 x 40 cm 
•  výška stolku 115 cm
146082 Projekční stolek 
Giant 5 599 Kč
 cena s DPH

047011

146080

protiskluzové nožky

skládací deska

 Skládací 
konstrukce

5 599 Kč

28 999 Kč
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Nástěnná projekční plátna 
Projekční plátno v bílém kovovém obalu, s ručním navíje-
ním. Vybaveno pružinovým systémem navíjení. Na ploše 
projekčního plátna je natištěn černý rámeček šíře 3 cm. 
•  projekční plátno Matt White E •  formát 1:1
157003  rozm. 150 x 150 cm  2 299 Kč
157005  rozm. 177 x 177 cm  2 999 Kč
 cena s DPH

Elektrická projekční plátna 
Projekční plátno v kovovém obalu bílé barvy. Převíjení pomocí 
elektřiny. Regulace umístění hraničních bodů, svíjení a rozvíje-
ní. Funkce automatického zastavení. Napájecí kabel je umístěn 
na levé straně. •  projekční plátno Matt White E •  formát 1:1
157006  rozm. 180 x 180 cm  5 599 Kč
157002  rozm. 200 x 200 cm  7 199 Kč
 cena s DPH

Nástěnná  
projekční plátna

Elektrická  
projekční plátna

Projekční plátna  
se stativem

skládací stativ s trojnožkou 

od 2 299 Kč

od 5 599 Kč

od 2 999 Kč

Projekční plátno Avtek Business Electric 200
Projekční plátna s elektrickým pohonem. Pro montáž na stěnu nebo 
do stropu. 
•  Formát: 16:10 
•  Funkce automatického navíjení/zastavení 
•  Dálkové ovládání pomocí rádiových vln 
•  Univerzální montážní sada 
•  Uhlopříčka 90 palců 
•  Rozměry plátna 200 x 200 cm 
•  Rozměry obrazu 195 x 121.8.5 cm 
085095  10 999 Kč
 cena s DPH

Přenosná projekční plátna s ručním navíjením a trojnožkou. Kovový obal černé barvy 
je vybaven pružinovým systém navíjení. Na ploše projekčního plátna je natištěn 
černý rámeček šíře 3 cm. •  formát 1:1

Projekční plátno se stativem
•  rozm. 150 x 150 cm
•  uhlopříčka 213 cm (84“)
157004   2 999 Kč

cena s DPH

Projekční plátno se stativem
•  rozm. 177 x 177 cm
•  uhlopříčka 249 cm (98“)
157007   3 499 Kč
 cena s DPH
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Ozvučovací sada 8VHF-BT 
Aktivní 20-cm (8‘‘) sloup PA doplněný 
subwooferem a 100 W zesilovačem 
– výkon reproduktorů 200 W RMS 
(400 W max.) – součásti sady jsou 
2 mikrofony (jeden bezdrátový, druhý 
s kabelem) 
•  funkce nahrávání pomocí USB 

a na karty SD 
•  integrované rádio FM s pamětí 22 

stanic 
•  odolný integrovaný akumulátor 
•  pevný a odolný obal – vhodné i pro 

použití v exteriéru 
•  USB a SD port pro přehrávání MP3 

přímo z paměti USB B34 
•  díky kolečkám mobilní, vybaveno 

praktickým úchytem 
•  voděodolný obal typu ABS 
•  možnost umístění na stativu – ve spodní 

části je umístěn límec 
•  možnost stavění reproduktorů v sériích 

na sobě 
•  port AUX pro připojení iPhonu/iPodu
085042 10 999 Kč
 cena s DPH

Stereo sada
Stereo sada v dřevěném obalu. Reproduktory mají 
membrány o velikosti 4“ a výkonu 40W. Základní 
vlastnosti výrobku: 
•  Pevná dřevěná konstrukce pro vynikající akustiku 
•  Malé rozměry •  Jednoduché připojení dalších zařízení 
•  Regulace hlasitosti pomocí potenciometru 
Technické údaje: 
•  výkon RMS: 40W •  Velikost membrány: 4“ 
•  Pásmo přenosu: 20Hz-20kHz 
•  vel. 14 x 24,5 x 14,7 cm
085041 1 999 Kč
 cena s DPH

Rádio s CD přehrávačem Philips AZ385/12
•  výkon zesilovače – 2 W •  rádiový tuner FM 
•  LCD display•  přehrávání CD, WMA a MP3 
•  USB výstup a audio výstup 3,5 mm 
•  dynamické zesílení basů 

•  stereo zvuk 
•  napájecí kabel (je součástí balení) nebo baterie 

– 6 x LR14 (nejsou součásti sady)
085036 2 499 Kč
 cena s DPH

Televize 40 palců
•  LED •  Full HD •  Procesor: HyperReal Engine •  Uhlopříčka: 40 palců (100 cm)
•  Formát obrazovky: 16/9 •  Rozlišení: 1920 x 1080
•  Optimalizace obrazu: PQI 200 •  Systém zvuku: 2.0
•  Použité technologie: Digital Clean View, Wide Color Enhancer Plus
•  Digitální tuner: DVB-C, DVB-T •  Funkce obrazu: PIP, modul film, modul hry
•  Vývod audio, common Interface – CI+ (1.3), Další výstupy- komponentní, 

kompozitní
•  Komunikace: HDMIx2, USBx1 •  Roční spotřeba energie [kWh]: 73
085076 13 999 Kč
 cena s DPH

Televize 32 palců
•  LED •  HD Ready •  Procesor: Triple XD Engine
•  Uhlopříčka: 32 palců (80 cm) •  Formát obrazovky: 16/9
•  Rozlišení: 1366 x 768 •  Optimalizace obrazu: PMI 300
•  Systém zvuku: Stereo •  Digitální tunerr: DVB-C, DVB-T
•  Funkce obrazu: Picture Wizard III •  Komunikace: HDMIx1, USBx1
•  Roční spotřeba energie [kWh]: 37 
085075 8 999 Kč
 cena s DPH

Ozvučovací sady

Televize

Reproduktory k interaktivním 
tabulím EPSON 
Integrovaný zesilovač s výkonem 15W 
zajišťuje skvělý zvuk interaktivních tabulí. 
Obsah sady: 
•  reproduktor (včetně zesilovače) 
•  úchyt pro montáž na stěnu 
•  síťový zesilovač s kabelem 
•  pasivní reproduktor 
•  propojovací kabel 3 m •  návod •  záruka
Technické údaje: 
•  výkon na výstupu: 15 W rms 
•  pásmo: 80 Hz – 20 kHz 
•  impedance: 8 ohmů 
•  akustický tlak: 100 dB na 1 W na 1 m. 
Aktivní zesilovač: 
•  rozm. 14,2 x 15,5 x 23,1 cm 
•  hmotnost: 2,1 kg 
•  regulace: hlasitost, vysoké tóny, basy 
•  výstupy: napájení 18 V DC, mini jack 

audio, RCA audio P/L 
•  výstupy: cinch audio (pro pasivní repro-

duktor), stereo mini jack audio. 
Pasivní reproduktor: 
•  rozm. 14,2 x 15,5 x 23,1 cm 
•  hmotnost: 1,9 kg. 
Technické parametry se mohou změnit. 
085086 3 999 Kč
 cena s DPH

085041

085086

Multifunkční zařízení – barevná tiskárna 
Epson L382 
Multifunkční zařízení s integrovanými zásobníky 
na inkoust, pro ekonomický a bezproblémový 
barevný tisk, kopírování a skenování. 
Klíčová charakteristika: 
– Výjimečně nízké provozní náklady tisku, skeno-
vání i kopírování 
– Náhradní inkoustové náplně
– Vysoká kvalita tisku
Technická specifikace: 
– Tisk v rozlišení 5.760 x 1.440 DPI 
– Tisk, skenování, kopírování 
– Rychlost tisku 10 stránek/minuta – monochro-
matický, 5 stránek/min. barevně 
– Skenování v rozlišení 600 DPI x 1.200 DPI 
(vertikálně x horizontálně) 

– Formáty papírů C6 (obálka), B5, A6, A5, A4, 
Legal, vlastní, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Letter, Nr 
10 (obálka), DL (obálka), 16:9. 
– Rozměry výrobku 482 x 300 x 145 mm (šířex-
hloubkaxvýška) 
– Váha výrobku 4,4 kg 
Součást sady:
– Zařízení
– 4 samostatné lahvičky (70 ml) inkoustu (černý, 
modrý, žlutý, červený) a 2 další lahvičky s čer-
ným inkoustem 
– Program (CD) 
– Instrukce instalace
– Napájecí kabel
– Záruční karta 
085109 5 599 Kč
 cena s DPH

NOVINKA
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Počítačové stoly LUX a LUX PLUS

D052493-05

D052494-6-08-05 D052495-6-08-05

Počítačový stůl TINA I s regu-
lací výšky 
Mobilní počítačový stolek s regulací 
výšky a kovovou konstrukcí. Pracovní 
deska z laminované dřevotřísky tloušť-
ky 18 mm ukončené 2 mm hranou. 
Vybaveno výsuvnou policí na klávesni-
ci a myšku. •  rozm. 60 x 50 cm 
•  výška 80, 83, 86 cm
D052402–6-08–08 2 499 Kč
 cena s DPH

Počítačový stůl TINA I

Počítačový stůl LUX PLUS s policí na HD 
a výsuvnou policí na klávesnici 
Počítačové stoly na kovových nohou čtvercového 
průřezu. Pracovní desky z laminované dřevotřísky 
tloušťky 18 mm ukončené 2 mm hranou. Stoly 
jsou vybaveny výsuvnou policí na klávesnici 
a věšákem na HD. 
•  rozm. pracovní desky 116 x 58 cm
D052494–6-08–05 javor 2 799 Kč
D052494–6-08–08 buk 2 799 Kč
 cena s DPH

Počítačový stůl LUX s policí na HD a vý-
suvnou policí na klávesnici 
Počítačové stoly na kovových nohou čtvercového 
průřezu. Pracovní desky z laminované dřevotřísky 
tloušťky 18 mm ukončené 2 mm hranou. Stoly 
jsou vybaveny výsuvnou policí na klávesnici 
a věšákem na HD. 
•  rozm. pracovní desky 116 x 58 cm
D052495–6-08–05 javor 2 799 Kč
D052495–6-08–08 buk 2 799 Kč
 cena s DPH

Počítačové stoly LUX
Stoly vyrobené z laminátových desek doplněných 
hliníkovým rámem. Věšák na počítač a výsuvná 
police na klávesnici v ceně. 
•  rozm. pracovní desky 116 x 58 cm
D052493–05 javor 2 499 Kč
D052493–08 buk 2 499 Kč
 cena s DPH

Psací stoly Quadro

Quadro – psací stůl se širokou 
zásuvkou
092189 bílý 2 299 Kč
092226 šedý  2 299 Kč
092227 blankytný 2 299 Kč
092228 bleděmodrý 2 299 Kč
092229 limetkový  2 299 Kč
092230 žlutý  2 299 Kč
092231 oranžový  2 299 Kč
092232 červený  2 299 Kč
092233 růžový  2 299 Kč
092234 starorůžový  2 299 Kč
092235 béžový 2 299 Kč
092236 hnědý 2 299 Kč
 cena s DPH

Quadro – psací stoly se širokou 
zásuvkou, bílé 
092189W bílý  2 299 Kč
092226W šedý 2 299 Kč
092227W blankytný  2 299 Kč
092228W bleděmodrý  2 299 Kč
092229W limetkový  2 299 Kč
092230W žlutý  2 299 Kč
092231W oranžový  2 299 Kč
092232W červený  2 299 Kč
092233W růžový  2 299 Kč
092234W starorůžový  2 299 Kč
092235W béžový  2 299 Kč
092236W hnědý  2 299 Kč
 cena s DPH

od 2 499 Kč

Quadro – psací stoly se skříňkou a 1 zásuvkou 
Psací stůl z laminované dřevotřísky odstínu javor, tloušťky 18 mm, doplněné 
barevnými prvky z laminované MDF desky tloušťky 18 mm. 
•  rozm. 120 x 60 x 76 cm •  rozm. čela zásuvky 46 x 11 cm 
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SPOLEČNÉ MÍSTNOSTI

ŽIDLE, STOLY, NÁBYTKOVÉ ŘADY, 
SKLADOVÁNÍ, TABULE
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NÁVRH VYBAVENÍ MÍSTNOSTI JAKO JÍDELNY 

Společné prostory v penzionech pro 
seniory obvykle plní řadu funkcí. Zá-
kladem většinou je vybavení společné 
jídelny. V katalogu naleznete široký 
výběr židlí a stolů (strana 116), které 
jsme do nabídky zařadili s ohledem 
na jejich stabilitu a odolnost. Sto-
ly v několika velikostech umožňují 
přizpůsobení charakteru místností 
k různým účelům. 

V nabídce naleznete kuchyňské vybavení – nádobí, 
příbory, servírovací vozíky a další vybavení usnadňující 
servírování jídel. 

V nabídce kuchyňského náčiní a příborů dbáme 
na položky usnadňující jejich používání staršími oso-
bami. Širší a speciálně profilované rukojeti usnadňují 
úchop osobám, pro které je používání standardních 
příborů problematické. (Kuchyň, strana 159). 
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Jedním z prvků vybavení společ-
ných místností může být Terapeu-
tický stůl (str. 99 – 106). Stůl s bí-
lou deskou plní své klasické funkce, 
po zapnutí zařízení umístěného 
nad stolem se jeho povrch mění 
na terapeutické zařízení sloužící 
k rehabilitaci a aktivizaci klientů. 

Nábytkové vybavení společ-
ných místností musí být odolné, 
bezpečné a estetické. U nábytku 
řady Flexi oceníte především jeho 
odolnost a pečlivé provedení. 
Skříňky různých rozměrů a přídav-
né nástavce umožňují vytvoření 
funkčních a příjemných prostor. 
Zásobníky doplňující skříňky slouží 
k uskladnění drobných pomůcek 
a usnadňují jejich přenášení. 

NÁVRH VYBAVENÍ MÍSTNOSTI 
JAKO MÍSTA PRO SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ  
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Nohy ke stolům Flexi mix
Sada kulatých noh ke stolům Flexi. Dvě nohy jsou vybavené kolečky pro snad-
nější manipulaci se stolem. Uvedené délky odpovídají výšce stolu po smonto-
vání. Šrouby pro montáž noh dodáváme vždy s pracovní deskou stolu. 
•  4 ks (2 ks s kolečky + 2 ks bez koleček)
092804 výška 70 cm, k židlím 43 cm  1 599 Kč
092805 výška 76 cm, k židlím 46 cm  1 699 Kč
 cena s DPH

Pracovní desky stolů z překližky tloušťky 25 mm potažené barevným laminátem 
HPL. Rohy jsou mírně zaoblené. Nohy ke stolům prodáváme zvlášť a jsou dostup-
né ve dvou provedeních: kulaté o prům. 55 mm, bez koleček (092790–092797) 
nebo kombinované – dvě nohy s kolečky a dvě bez koleček (092798–092805). 
•  5 tvarů: čtvercové, obdélníkové, lichoběžníkové, kulaté, půlkulaté 
•  4 barvy: buk, žlutá, modrá, zelená

Šrouby pro montáž 
noh dodáváme vždy 
s pracovní deskou stolu

Desky ke stolům Flexi

Sady kulatých noh 
ke stolům Flexi

Desky ke stolům Flexi čtvercové 
•  rozm. 80 x 80 cm
092770 buk  2 599 Kč
092771 žlutá  2 599 Kč
092772 modrá 2 599 Kč
092773 zelená 2 599 Kč
 cena s DPH

Desky ke stolům Flexi půlkulaté
•  rozm. 120 x 60 cm
092782 buk  2 199 Kč
092783 žlutá  2 199 Kč
092784 modrá  2 199 Kč
092785 zelená  2 199 Kč
 cena s DPH

Desky ke stolům Flexi kulaté 
•  prům. 120 cm 
092786 buk 3 999 Kč
092787 žlutá  3 999 Kč
092788 modrá  3 999 Kč
092789 zelená  3 999 Kč
 cena s DPH

Desky ke stolům Flexi obdélníkové 
•  rozm. 120 x 80 cm
092774 buk  2 999 Kč
092775 žlutá  2 999 Kč
092776 modrá  2 999 Kč
092777 zelená  2 999 Kč
 cena s DPH

Desky ke stolům Flexi lichoběžníkové 
•  rozm. 150,5 x 80 x 80 x 80 cm
092778 buk  4 999 Kč
092779 žlutá  4 999 Kč
092780 modrá  4 999 Kč
092781 zelená  4 999 Kč
 cena s DPH

2 ks s kolečky  
+ 2 ks bez koleček

dvě nohy 
v sadě jsou 
vybavené 
kolečky 
s brzdou 

4 ks  
bez koleček

Nohy ke stolům Flexi – sada
Sada kulatých noh ke stolům Flexi. Uvedené délky odpovídají výšce stolu 
po smontování. Šrouby pro montáž noh dodáváme vždy s pracovní deskou 
stolu. •  4 ks 
092796 ke stolům Flexi výška 70 cm, k židlím 43 cm  1 099 Kč
092797 ke stolům Flexi výška 76 cm, k židlím 46 cm  1 199 Kč
 cena s DPH

1 Vyberte výšku 
stolu 2 Doplňte nohy 3 Vyberte barvu 

desky 

Vybavení interiéru  Společné místnosti

116 SENIOR   telefon: 844 001 001     www.nas-senior.cz

U
ve

de
né

 c
en

y 
js

ou
 v

če
tn

ě 
21

%
 D

PH



Sklápěcí lavička Flexi s regulací 42–48 
Skládací lavičky pro upevnění ke stěně doplňují skládací 
stoly Flexi (096531–096534 a 096674–096677). Sedáky 
z překližky tl. 25 mm potažené HPL laminátem. Kulatá 
dřevěná noha je vybavená regulací výšky. Lavičku před 
nechtěným vyklopením zabezpečuje uzamykatelná bloká-
da. V době, kdy není potřebná, lavička nezabírá potřebné 
místo. Prstence pro regulací výšky jsou součástí sady. 
•  rozměr sedáku 120 x 35 cm •  2 výšky: 42, 48 cm 
096861  4 399 Kč
 cena s DPH

Sklápěcí stůl Flexi buk, výška 76 cm
Alternativní stůl do místností s omezeným prostorem. 
Pracovní deska je skládací, upevnění ke stěně. Nechtěnému 
sklopení brání blokáda se zámkem. Skládací noha je upev-
něná pomocí západky. Po rozložení poslouží magnetická 
plocha na stěně jako tabule pro popis fixy. 
•  pracovní deska tl. 25 mm vyrobená z překližky potažené 

odolným HPL laminátem. 
•  rozměry pracovní desky: 120 x 75 cm 
•  magnetická nástěnná deska, rozm. 131 x 86 cm 
•  kulatá dřevěná noha, průměr 48 mm 
•  výška stolu 76 cm •  k židlím s výškou sedáku 46 cm
096757 20 999 Kč
 cena s DPH

092780

NOVINKA

NOVINKA
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Oválné stoly 120 x 200 
•  rozm. 120 x 200 cm
092474 buk 2 999 Kč
092475 javor 2 999 Kč
092476 olše 2 999 Kč
 cena s DPH

Oválné stoly 100 x 180
•  rozm. 100 x 180 cm
092477 buk 2 999 Kč
092478 javor 2 999 Kč
092479 olše 2 999 Kč
 cena s DPH

Oválné stoly

Kulatý stůl Expo

092475

092478

80 cm

Kulatý stůl Expo
Stoly s kovovou konstrukcí stříbrné barvy. Kovový věnec pod 
pracovní deskou stolu doplňuji nohy s rektifikačním šroubem 
umožňujícím vyrovnání nerovnosti podlahy v rozsahu 
do 25 mm. Pracovní desky stolů z laminované dřevotřísky 
tloušťky 25 mm ukončené 2 mm plastovou hranou. 
•  rozm. 80 x 76 cm •  prům 80 cm •  výška 76 cm
092480 buk 1 799 Kč
092481 javor 1 799 Kč
 cena s DPH

Stoly s kovovou konstrukcí stříbrné barvy. Kovový věnec pod 
pracovní deskou stolu doplňuji nohy s rektifikačním šroubem umož-
ňujícím vyrovnání nerovnosti podlahy v rozsahu do 25 mm. Pracovní 
desky stolů z laminované dřevotřísky tloušťky 25 mm ukončené 
2 mm plastovou hranou. 

olše javorbukDostupné barvy:

 javor

buk
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Konferenční stoly
Konferenční stůl levý 139 x 75
F041587–6-08–05 javor 2 799 Kč
F041587–6-08–08 buk 2 799 Kč

cena s DPH

Konferenční stůl rovný 139 x 75
F041589–6-08–05 javor 2 799 Kč
F041589–6-08–08 buk 2 799 Kč
 cena s DPH

Konferenční stůl pravý 139 x 75
F041588–6-08–05 javor 2 799 Kč
F041588–6-08–08 buk 2 799 Kč

cena s DPH

Skládací stůl TIPO 
Konstrukce stolů vyrábíme z kulaté trubky o průmě-
ru 28 mm, jídelní desky jsou z laminované dřevotřísky 
tloušťky 18 mm, ukončené 2 mm ABS hranou. Praktic-
ké stoly s možností uskladnění na malém prostoru. 
•  rozm. 180 x 76 x 76 cm
F041548–6-08–08 stříbrný  2 599 Kč
F041548–6-05–08 černý  2 599 Kč
 cena s DPH

Konferenční stoly s pracovní deskou 
z laminované dřevotřísky. Kovová 
konstrukce, kulaté nohy. 
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H

Jídelní stůl Mila 80 x 80 cm vel. 6
•  rozm. 80 x 80 x 76 cm
B9021–06–01-SP-4HMC08-PA-P 1 799 Kč
B9021–06–02-SP-4HMC08-PA-P 1 799 Kč
B9021–06–04-SP-4HMC08-PA-P 1 799 Kč
B9021–06–05-SP-4HMC08-PA-P 1 799 Kč
B9021–06–06-SP-4HMC08-PA-P 1 799 Kč
B9021–06–08-SP-4HMC08-PA-P 1 799 Kč
 cena s DPH

Jídelní stůl Mila 120 x 80 cm vel. 6
•  rozm. 120 x 80 x 76 cm
B9022–06–01-SP-6JMC08-PA-P 2 099 Kč
B9022–06–04-SP-6JMC08-PA-P 2 099 Kč
B9022–06–04-SP-6JMC08-PA-P 2 099 Kč
B9022–06–05-SP-6JMC08-PA-P 2 099 Kč
B9022–06–06-SP-6JMC08-PA-P 2 099 Kč
B9022–06–08-SP-6JMC08-PA-P 2 099 Kč
 cena s DPH

Jídelní stůl Mila 160 x 80 cm vel. 6
•  rozm. 160 x 80 x 76 cm
B9023–06–01-SP-8KMC08-PA-P 2 399 Kč
B9023–06–02-SP-8KMC08-PA-P 2 399 Kč
B9023–06–04-SP-8KMC08-PA-P 2 399 Kč
B9023–06–05-SP-8KMC08-PA-P 2 399 Kč
B9023–06–06-SP-8KMC08-PA-P 2 399 Kč
B9023–06–08-SP-8KMC08-PA-P 2 399 Kč
 cena s DPH

Jídelní stůl Mila 180 x 80 cm vel. 6
•  rozm. 180 x 80 x 76 cm
B9024–06–01-SP-8LMC08-PA-P 2 599 Kč
B9024–06–02-SP-8LMC08-PA-P 2 599 Kč
B9024–06–04-SP-8LMC08-PA-P 2 599 Kč
B9024–06–05-SP-8LMC08-PA-P 2 599 Kč
B9024–06–06-SP-8LMC08-PA-P 2 599 Kč
B9024–06–08-SP-8LMC08-PA-P 2 599 Kč
 cena s DPH

velikost 6

Stoly

Mila80 x 80 cm

 120 x 80 cm

 180 x 80 cm

 160 x 80 cm

od 1 799 Kč

PRACOVNÍ DESKA   
z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, 

ukončené 2 mm ABS hranou.  
Rozměry pracovní desky jsou  

80x80 až 180x80 cm

KULATÉ NOHY  
 jsou z trubky o průměru 40 mm.

KOVOVÝ RÁM    
pod pracovní deskou je  

z profilu 40 x 20 mm.

PLASTOVÉ KONCOVKY   
chrání podlahu před poškozením.
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NOVINKA
Quadro – psací stůl levý se skříňkou  
a 1 zásuvkou 90 – bílé,  
Uzamykatelná skříňka s panty otevíranými do 90 stupňů 
•  rozm. 120 x 60 x 76 cm 
•  rozměr čela zásuvky 37 x 18,3 cm 
•  vnitřní rozměry zásuvky 32 x 43 x 9 cm 
•  rozměry čela dvířek 37 x 37 cm 
•  vnitřní rozměry skříňky 37 x 37 x 49 cm
096865 korpus javor 3 299 Kč
096865W korpus bílý 3 299 Kč
 cena s DPH

Barevná zásuvka

Uzamykatelná skříňka

Quadro – psací stoly 
se skříňkou a 1 zásuvkou 
Psací stůl z laminované dřevotřísky 
odstínu javor a bílé, tloušťky 
18 mm, doplněný barevnými prvky 
z laminované MDF desky tloušťky 
18 mm. Uzamykatelná skříňka 
je vybavená panty umožňujícími 
otevření dvířek až do 90 stupňů. 
•  rozm. 120 x 60 x 76 cm 
•  rozm. čela zásuvky 37 x 18,3 cm 
•  vnitřní rozměry zásuvky 

32 x 43 x 9 cm 
•  rozm. čela skříňky 37 x 37 cm 
•  vnitřní rozměry skříňky 

37 x 37 x 49 cm

Psací stůl z laminované 
dřevotřísky odstínu javor
095445 bílý  3 299 Kč
095446 šedý  3 299 Kč
095447 blankytný  3 299 Kč
095448 bleděmodrý  3 299 Kč
095449 limetkový  3 299 Kč
095450 žlutý  3 299 Kč
095451 oranžový  3 299 Kč
095452 červený  3 299 Kč
095453 růžový  3 299 Kč
095454 starorůžový  3 299 Kč
095455 béžový 3 299 Kč
095456 hnědý 3 299 Kč
 cena s DPH

Psací stůl z laminované 
dřevotřísky odstínu javor
092189 bílý 2 299 Kč
092226 šedý  2 299 Kč
092227 blankytný 2 299 Kč
092228 bleděmodrý 2 299 Kč
092229 limetkový  2 299 Kč
092230 žlutý  2 299 Kč
092231 oranžový  2 299 Kč
092232 červený  2 299 Kč
092233 růžový  2 299 Kč
092234 starorůžový  2 299 Kč
092235 béžový 2 299 Kč
092236 hnědý 2 299 Kč
 cena s DPH

Psací stůl z bílé laminované 
dřevotřísky
095445W bílý  3 299 Kč
095446W šedý  3 299 Kč
095447W blankytný  3 299 Kč
095448W bleděmodrý  3 299 Kč
095449W limetkový  3 299 Kč
095450W žlutý  3 299 Kč
095451W oranžový  3 299 Kč
095452W červený  3 299 Kč
095453W růžové  3 299 Kč
095454W starorůžové 3 299 Kč
095455W béžové 3 299 Kč
095456W hnědé  3 299 Kč
 cena s DPH

Psací stůl z bílé laminované 
dřevotřísky
092189W bílý  2 299 Kč
092226W šedý 2 299 Kč
092227W blankytný  2 299 Kč
092228W bleděmodrý  2 299 Kč
092229W limetkový  2 299 Kč
092230W žlutý  2 299 Kč
092231W oranžový  2 299 Kč
092232W červený  2 299 Kč
092233W růžový  2 299 Kč
092234W starorůžový  2 299 Kč
092235W béžový  2 299 Kč
092236W hnědý  2 299 Kč
 cena s DPH

Quadro – psací stoly  
se širokou zásuvkou
Psací stůl z laminované dřevo-
třísky odstínu javor a bílé, tloušťky 
18 mm, doplněný barevnými 
prvky z laminované MDF desky 
tloušťky 18 mm. 
•  rozm. 80 x 60 x 76 cm 

Psací stoly Quadro

3 299 Kč

2 299 Kč
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Psací stůl Flexi levý
Psací stůl s uzamykatelnou skříňkou a zásuvkou. Uvnitř skříňky je jedna 
police. Vyrobeno z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, odstínu bříza a bílé, 
ukončené ABS hranou v provedení multiplex. 
•  vnitřní rozměry skříňky 45 x 59 x 46,5 cm 
•  vnitřní rozměr zásuvky 40,5 x 51,5 x 12,5 cm 
•  šíře prostoru pro židli 67 cm •  rozm. 125,5 x 70 x 76 cm
096845 bílý  4 599 Kč
096863 bříza 4 599 Kč
 cena s DPH

Psací stoly 
FLEXI

Plastové židle moderního a ergonomického tvaru. Kovová konstrukce s kolečky 
a mechanismem pro regulaci výšky. Opěrka lehce pruží a snadno se přizpůsobí 
zádům uživatele. Židle jsou odolné proti působení vlhka a zašpinění. Nelze čistit 
prostředky s obsahem alkoholu. 

Židle Flexi otočné

Židle Flexi otočné s kolečky 
a reg. výšky 
•  rozm. sedáku 46 x 42 cm 
•  výška sedáku 43 až 56 cm
092899 červená  3 599 Kč
092900 modrá 3 599 Kč
092901 zelená  3 599 Kč
092902 šedá 3 599 Kč
 cena s DPH

Židle Flexi otočné s reg. výšky 
•  rozm. sedáku 46 x 42 cm 
•  výška sedáku 43 až 51 cm
092904 červená  3 299 Kč
092905 modrá 3 299 Kč
092906 zelená  3 299 Kč
092907 šedá 3 299 Kč
 cena s DPH

Uzamykatelná  
zásuvka a skříňka

Pohledová zadní strana

4 599 Kč

4 599 Kč

3 299 Kč3 599 Kč

4 999 Kč

Psací stůl Flexi 
Psací stůl Flexi je vyroben z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, od-
stínu bříza, ukončené 2 mm hranou. Stůl je vybaven skříňkou a zásuvkou, 
obojí uzamykatelné na klíč. Uvnitř skříňky je jedna police. 
•  vnitřní rozměr zásuvky 40,5 x 51,5 x 12,5 cm
•  vnitřní rozměr skříňky 45 x 59 x 46,5 cm •  rozm. 125,5 x 70 x 76 cm
092737 4 599 Kč
 cena s DPH

Psací stoly Flexi de luxe
Psací stoly Flexi vyrábíme z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, 
odstínu bříza nebo z barevné laminované dřevotřísky ukončené 2 mm hra-
nou. Pracovní desku vyrábíme z dřevotřísky tloušťky 19 mm potažené HPL 
laminátem. Stoly jsou vybaveny skříňkou a zásuvkou, obojí uzamykatelné 
na klíč. Uvnitř skříňky se nachází jedna police. 
•  rozm. 125,5 x 70 x 76 cm •  vnitřní rozměr skříňky 45 x 59 x 46,5 cm 
•  vnitřní rozměr zásuvky 40,5 x 51,5 x 12,5 cm
092736 žlutý 4 999 Kč
092851 zelený  4 999 Kč
092852 modrý 4 999 Kč
 cena s DPH

NOVINKA

od 4 599 Kč
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Spojovací prvek židlí ISO
Spojovací prvek umožňuje spojení 
kancelářských židlí ISO do řady. 
048099 69 Kč
 cena s DPH

Židle P – koženka 
Kovová konstrukce z trubky o prům. 25 mm. 
Sedák a opěrka potažené odolnou a omyvatel-
nou PVC látkou. Snadná údržba. 
•  šíře sedáku 38 cm •  výška sedáku 47 cm 
•  výška židle 83,5 cm
092821 černá  999 Kč
092822 zelená 999 Kč
092823 červená  999 Kč
092824 oranžová 999 Kč
092825 limetková 999 Kč
092826 blankytná  999 Kč
 cena s DPH

Polstrovaná židle P vel. 6
Kovová konstrukce z trubky o prům. 25 mm. Polstro-
vaný sedák a opěrka. •  šíře sedáku 38 cm

•  černá
F021110–6-05–55 černá 999 Kč
F021110–6-05–75 béžovo-hnědá kostička  999 Kč

•  stříbrná
F021110–6-08–09 šedo-černá kostička  999 Kč
F021110–6-08–75 béžovo-hnědá kostička  999 Kč
 cena s DPH

F021110-6-08-09F021110-6-05-55

Konferenční židle ISO Pohodlné židle vhodné do návštěvních místností, kluboven apod. Vyrobeno z odol-
ného materiálu, k dispozici v 6 barvách. Materiál: 100% syntetické vlákno. Rám 
je vyroben z ploché oválné trubky v černé barvě, sedák a opěrka jsou čalouněné. 

Konferenční židle ISO Black
•  výška 47 cm
048003 černá 699 Kč
048047 černo-šedo-černá 799 Kč
048051 černo-béžovo-hnědá 699 Kč
048195 šedá  699 Kč
 cena s DPH

Konferenční židle ISO Alu
•  výška 47 cm
048040 šedo-černá 899 Kč
048042 černá  899 Kč
048043 modro-černá 899 Kč
048044 béžovo-hnědá 899 Kč
048193 šedá 899 Kč
 cena s DPH

Konferenční židle ISO Chrom
•  výška 47 cm
048056 šedo-černá 899 Kč
048057 modro-černá 899 Kč
048097 černá  999 Kč
048098 béžovo-hnědá 999 Kč
048194 šedá 999 Kč
 cena s DPH

NOVINKA

1 ks
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Židle Latte hliník
•  výška 85,5 cm 
•  výška sedáku 45 cm
048155  2 299 Kč
 cena s DPH

Židle Espresso hliník
•  výška 85,5 cm 
•  výška sedáku 45 cm
048154  2 299 Kč

cena s DPH

Konferenční židle INTRATA
Konferenční židle s kovovou konstruk-
cí. Měkký polstrovaný sedák a opěrka. 
Materiál: 100% polyolefin. 
048133 černo-šedá  2 599 Kč
048134 černo-béžová 2 599 Kč
048135 černo-černá 2 599 Kč
 cena s DPH

048181 048182 048183

Židle Next alu 
Plastový sedák a opěrka. Práškově barvená kovová konstrukce. Židle lze 
stohovat (max. 8 ks). 
•  rozm. 47 x 45,6 x 82 cm •  rozm. sedáku 40 x 43 cm •  výška sedáku 44 cm
048178 černá 669 Kč
048179 bílá 669 Kč
048180 modrá 669 Kč
048181 béžová 669 Kč
048182 žlutá 669 Kč
048183 oranžová 669 Kč
 cena s DPH

Židle BETA Chrome
Kovová konstrukce z chromovaných 
trubek. Skořepinový plastový sedák. 
Vzhledem ke snadné údržbě židle 
doporučujeme do jídelen a čekáren. 
Židle mají atest odolnosti. 
•  výška 45,5 cm
048030 modrá 699 Kč
048111 červená 699 Kč
048112 černá 699 Kč
 cena s DPH

Židle Visa alu
Široké komfortní sedáky i opěrky. 
Židle jsou dostupné v několika 
barevných provedeních. Odolná 
konstrukce a kvalitní polstrování. 
Praktické a pohodlné židle. 100% 
polyester. 
•  šíře 45 cm •  výška 83,5 cm
048009 šedá 2 299 Kč
048010 zelená 2 299 Kč
048011 tmavomodrá 2 299 Kč
048012 oranžová 2 299 Kč
048013 červená 2 299 Kč
 cena s DPH

699 Kč

2 299 Kč

999 Kč

2 599 Kč

Židle AMIGO alu
Kovová konstrukce z chromova-
ných trubek. Skořepinový plas-
tový sedák. Vzhledem ke snadné 
údržbě židle doporučujeme 
především do jídelen a čekáren. 
048113 béžová 999 Kč
048114 oranžová 999 Kč
048115 zelená 999 Kč
048116 modrá 999 Kč
 cena s DPH

048012

Konferenční židle
Židle moderního vzhledu je vybavena kovovou konstrukcí 
a sedákem i opěrkou z lakované bukové překližky. 
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TIPI stojan na skládací židle – stříbrný
Mobilní stojan s kovovou konstrukcí slouží 
k uskladnění a přemísťování židlí TIPI. Stojany jsou 
vybavené 4 kolečky, z toho 2 s brzdou. Pojmou 
maximálně 12 židlí. •  rozm. 45 x 75 x 118 cm
F171108–0-08–08   1 999 Kč
 cena s DPH

Židle Tipi,  
vel. 6 stříbrná
Skládací židle vyrobené 
z trubky prům. 28 mm. 
Sedák a opěrka z profilo-
vané překližky tloušťky 
8 mm. Židle lze uskladnit 
do speciálního stojanu 
(F171108–0-08–08 
– prodáváme zvlášť). 
•  rozm. 44,5 x 48,8 x 82,5 cm •  stříbrná
F011197–6-08–08  999 Kč
 cena s DPH

Židle POZO
Skládací dřevěné židle. 
•  rozm. 42 x 50 x 76 cm
118227 699 Kč
 cena s DPH

699 Kč

Židle P vel. 6
Židle se sedákem 
a opěrkou z pro-
filované překližky 
tl. 8 mm. Kovová 
konstrukce 
je z kulatých 
trubek o prům. 
25 mm. Zaoblená 
opěrka zajišťuje 
pohodlné sezení. 
Židle jsou sto-
hovatelné. 
•  různé barvy kovové konstrukce 
F011046–6–01–08 červená 759 Kč
F011046–6–02–08 modrá 759 Kč
F011046–6–04–08 zelená 759 Kč
F011046–6–05–08 černá 759 Kč
F011046–6–06–08 žlutá 759 Kč
F011046–6–08–08 stříbrná 759 Kč
 cena s DPH

Židle D vel. 6
F011026–6-01–08 červená 659 Kč
F011026–6-02–08 modrá 659 Kč
F011026–6-04–08 zelená 659 Kč
F011026–6-05–08 černá 659 Kč
F011026–6-06–08 žlutá 659 Kč
F011026–6-08–08 stříbrná 659 Kč
 cena s DPH

Židle D vel. 7
F011026–7-01–08 červená  699 Kč
F011026–7-02–08 modrá  699 Kč
F011026–7-04–08 zelená  699 Kč
F011026–7-05–08 černá  699 Kč
F011026–7-06–08 žlutá  699 Kč
F011026–7-08–08 stříbrná  699 Kč
 cena s DPH

Židle D
Židle se sedákem a opěrkou z lakované překližky tloušťky 
8 mm. Kovová konstrukce z trubky průměru 22 mm. 
Profilovaný sedák a opěrka eliminují tlak v podkolenní jamce 
a profilovaná opěrka zajišťuje zdravé sezení. Široké zadní 
nohy zajišťují stabilitu. Plastové koncovky chrání podlahu 
před poškrábáním. Židle lze stohovat. 
•  různé barvy kovové konstrukce 
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Židle Wing II 
Sedák a opěrka z bukové překližky. V horní části opěrky otvor pro snadnější manipu-
laci. Chromovaná kovová konstrukce. Židle jsou stohovatelné (max. 8 ks). 
•  rozm. 50 x 49 x 84,5 cm •  rozm. sedáku 42 x 44 cm 

Židle Wing II

Židle CAFE VII

Židle CAFE VII
arm chrome

Židle Cafe VII arm chrome
•  rozm. sedáku 45 cm
048166  2 999 Kč

cena s DPH

Židle Cafe VII arm seat plus 
chrome
•  rozm. sedáku 46,5 cm
048167  2 999 Kč

cena s DPH

Židle Cafe VII arm plus chro-
me, polstrovaná
•  rozm. sedáku 46,5 cm
048168  3 199 Kč
 cena s DPH

Židle Cafe VII chrome
•  výška sedáku 45 cm
048162  2 199 Kč

cena s DPH

Židle Cafe VII cfs chrome
•  kluzáky 
•  výška sedáku 45,3 cm
048163   3 299 Kč

cena s DPH

Židle Cafe VII seat plus 
chrome
•  polstrovaný sedák 
•  výška sedáku 46,5 cm
048164  2 299 Kč

cena s DPH

Židle Cafe VII plus chrome, 
polstrované
•  polstrovaný sedák a opěrka 
•  výška sedáku 46,5 cm
048165  2 299 Kč

cena s DPH

Židle Wing II seat plus chrome
•  polstrovaný sedák 
•  výška sedáku 46,5 cm
048161  2 799 Kč
 cena s DPH

Židle Wing II chrome
•  výška sedáku 45 cm
048160   2 599 Kč

cena s DPH

048160 048161

od 2 999 Kč

Sedák a opěrka z bukové překližky. Ocelová chromovaná konstrukce. Židle jsou 
stohovatelné (max. 4 ks). •  rozm. 50 x 46 x 85,5 cm •  rozm. sedáku 39,5 x 42,5 cm

Ocelové podloketní opěrky s dřevěnými násadami. Spodní strana podloketních 
opěrek je opatřena gumovými podložkami pro ochranu desky stolu před poškrábáním 
v případě zavěšení na pracovní desku stolu. 
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Sedák a opěrka z bukové 
překližky. Chromovaná 
ocelová konstrukce. Židle 
jsou stohovatelné (max. 4 ks 
na sobě). 
•  rozm. 50 x 52 x 82 cm 
•  rozm. sedáku 44,5 x 45,5 cm

Sedák a opěrka z bukové 
překližky. Chromovaná ocelová 
konstrukce čtvercového 
průřezu. Židle jsou stohovatelné 
(max. 4 ks na sobě). 
•  rozm. 44 x 51,4 x 86,5 cm 
•  rozm. sedáku 39,5 x 42,5 cm

Sedák a opěrka z bukové 
překližky. Otvor v horní části 
opěrky usnadňuje přenášení. 
Chromovaná ocelová 
konstrukce. Nožky ukončené 
kluzáky. Židle jsou stohovatelné 
(max. 4 ks na sobě). 
•  rozm. 50 x 46 x 82 cm 
•  rozm. sedáku 47 x 43 cm

Židle
BINGO

Židle 
Squerto

Židle 
CAFE V

Židle Bingo wood chrome 
•  výška sedáku 46 cm
048169   2 999 Kč

cena s DPH

Židle Squerto chrome  
•  výška sedáku 47 cm
048172   3 299 Kč

cena s DPH

Židle Cafe V
•  výška sedáku 45 cm
048175   1 999 Kč

cena s DPH

Židle Bingo wood seat plus 
chrome
•  polstrovaný sedák 
•  výška sedáku 47,5 cm
048170  3 199 Kč

cena s DPH

Židle Squerto seat plus chrome
•  polstrovaný sedák 
•  výška sedáku 48,5 cm
048173   3 499 Kč

cena s DPH

Židle Cafe V seat plus
•  polstrovaný sedák 
•  výška sedáku 46,5 cm
048176  2 199 Kč

cena s DPH

Židle Bingo arm wood plus chrome
Ocelové podloketní opěrky s dřevěnými 
násadami. 
•  polstrovaný sedák •  výška sedáku 47,5 cm
048171  4 299 Kč
 cena s DPH

Židle Squerto plus chrome
•  polstrovaný sedák a opěrka 
•  výška sedáku 48,5 cm
048174   3 499 Kč
 cena s DPH

Židle Cafe V cfs
•  kluzáky 
•  výška sedáku 45 cm
048177  2 399 Kč
 cena s DPH

od 3 299 Kč

od 2 999 Kč
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Skříňka M s 1 policí a kolečky
100277   2 399 Kč
 cena s DPH

Skříňka M se 3 policemi  
a kolečky
100378  2 699 Kč
 cena s DPH

Skříňka M s 1 policí a soklem
100278  1 899 Kč
 cena s DPH

Skříňka M se 3 policemi 
a soklem
100312   2 199 Kč
 cena s DPH

Skříňka M s 1 policí a nožkami
100351   1 799 Kč
 cena s DPH

Skříňka M se 3 policemi 
a nožkami
100377  2 399 Kč
 cena s DPH

4 kolečka (2 s brzdou)

4 kolečka (2 s brzdou)

Policové skříňky M Flexi úzké 
•  rozm. 60 x 41,5 x 48,4 cm
092336 sokl  1 599 Kč
092406 nožky 2 199 Kč
 cena s DPH

Skříňka M široká 
•  rozm. 118 x 41,5 x 48,4 cm
092337 sokl  1 999 Kč
092407 nožky 2 699 Kč
 cena s DPH

092337

092406

Policové skříňky M Flexi
Skříňka z laminované dřevotřísky tloušťky 
18 mm, odstínu bříza, ukončené ABS 
hranou. Skříňku lze doplnit dřevěnými 
boxy (126043, 126044, 126052–126063, 
prodáváme zvlášť) nebo látkovými zásob-
níky (553001–553006 i 553011). 

Dvířka k policové skříňce M 
Dvířka ke skříňkám M jsou dostup-
ná v 8 různých barvách. Vyrobeno 
z barevné MDF desky. Dodáváme 
včetně úchytek. Panty umožňují 
otevření dvířek až do 180 st. 
•  1 pár •  rozm. 42 x 36,2 cm
100279 bříza  1 499 Kč
100280 modrá 1 499 Kč
100281 bleděmodrá 1 499 Kč
100282 limetková 1 499 Kč
100283 zelená 1 499 Kč
100284 žlutá 1 499 Kč
100285 oranžová 1 499 Kč
100286 červená 1 499 Kč
 cena s DPH

Skříňka Flexi s předělem M
Skříňku lze doplnit dvířky (prodáváme 
zvlášť, máte možnost výběru barev). 
Prostor skříňky je rozdělen svislým pře-
dělem. Všechny skříňky a skříně této řady 
mají pohledová záda – možnost umístění 
do prostoru. 
•  rozm. 89,1 x 41,5 x 48,4 cm 
092746 2 499 Kč
 cena s DPH

 1 pár

Dvířka ke skříňce M  
s předělem pravá 
099280 bříza  899 Kč
099281 modrá 899 Kč
099282 bleděmodrá 899 Kč
099283 limetková 899 Kč
099284 zelená 899 Kč
099285 žlutá 899 Kč
099286 oranžová 899 Kč
099287 červená 899 Kč
 cena s DPH

Dvířka ke skříňce M  
s předělem levá 
099288 bříza  899 Kč
099289 modrá 899 Kč
099290 bleděmodrá 899 Kč
099291 limetková 899 Kč
099292 zelená 899 Kč
099293 žlutá 899 Kč
099294 oranžová 899 Kč
099295 červená 899 Kč
 cena s DPH

1 ks pravá1 ks levá

099288 099280

1 799 Kč

2 399 Kč

1 899 Kč

2 199 Kč

2 399 Kč

2 699 Kč

Dvířka ke skříňce M s předělem 
Dvířka ke skříňce M s předělem jsou dostupná v 8 barvách. Vyrobeno 
z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm. Dodáváme včetně úchytu. 
Panty umožňují otevření dvířek do 180 st. 
•  1 ks •  rozm. 42 x 36,2 cm

Skříňka Flexi M s policí, široká, 
břízová uzamykatelná dvířka 
•  rozm. 118 x 41,5 x 48 cm 
092337K 4 299 Kč
 cena s DPH

Skříňka Flexi M s policí, úzká, 
břízová uzamykatelná dvířka 
•  rozm. 60 x 41,5 x 48 cm 
092336K 3 299 Kč
 cena s DPH

Skříňka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, 
odstínu bříza, ukončené ABS hranou v pro-
vedení multiplex. Dvířka v odstínu bříza 
jsou vybavená zámkem a západkou. Uvnitř 
je police s možností regulace výšky. 

Skříňky M se 3 policemi 
Skříňky lze doplnit dvířky (100279 – 100286, prodávané zvlášť – máte možnost výběru barvy) nebo dřevěnými 
zásuvkami (126045, 126064–126069, prodávanými zvlášť). Veškeré skříňky a skříně této řady mají pohledové 
zadní stěny – možnost umístění do prostoru.  •  rozm. 89,1 x 41,5 x 48,4 cm

Skříňky M s 1 policí
Skříňky lze doplnit dvířky (100279–100286), prodávanými zvlášť, díky tomu máte možnost výběru barev. Skříňky 
lze rovněž doplnit dřevěnými zásobníky (126043, 126044, 126052–126063, prodávanými zvlášť). Veškeré skříňky 
a skříně této řady mají pohledové zadní stěny – možnost umístění do prostoru. •  rozm. 89,1 x 41,5 x 48,4 cm
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Dvířka k policovým  
skříňkám D
Dvířka k policovým skříňkám 
D jsou dostupná v 8 různých 
barvách. Vyrobeno z barevných 
MDF desek. Dodáváme včetně 
úchytek. Panty umožňují otevření 
dvířek až do 180 st. 
•  1 pár •  rozm. 42 x 74,9 cm

Skříňka D se 3 policemi,  
částečně uzavřená, s kolečky
100287  2 599 Kč
 cena s DPH

Skříňka D se 3 policemi, 
s kolečky
100288   2 999 Kč
 cena s DPH

Skříňka D se 7 policemi, 
s kolečky
100376  3 999 Kč
 cena s DPH

Skříňka D se 3 policemi,  
částečně uzavřená, se soklem
100352  2 199 Kč
 cena s DPH

Skříňka D se 3 policemi, 
se soklem
100289  2 499 Kč
 cena s DPH

Skříňka D se 7 policemi, 
se soklem
100300   3 499 Kč
 cena s DPH

Skříňka D se 3 policemi, čás-
tečně uzavřená, na nožkách
100353  2 399 Kč
 cena s DPH

Skříňka D se 3 policemi, 
na nožkách
100354  2 599 Kč
 cena s DPH

Skříňka D se 7 policemi, 
na nožkách
100375  3 699 Kč
 cena s DPH

4 kolečka (2 s brzdou)

4 kolečka (2 s brzdou)

4 kolečka (2 s brzdou)

 1 pár

100290 bříza 1 699 Kč
100291 modrá 1 699 Kč
100292 bleděmodrá 1 699 Kč
100293 limetková 1 699 Kč
100294 zelená 1 699 Kč
100295 žlutá 1 699 Kč
100296 oranžová 1 699 Kč
100297 červená 1 699 Kč
 cena s DPH

Skříňka D se 3 policemi 
a soklem, uzamykatelná dvířka 
100289K  3 999 Kč

cena s DPH

Skříňka D se 3 policemi a uzamy-
katelnými dvířky, na nožkách 
100354K   5 599 Kč
 cena s DPH

Skříňky D se 3 policemi, 
částečně oboustranné
Skříňku doplňují dřevěné 
zásobníky (126043, 126044, 
126052–126063, prodávané 
zvlášť). Všechny skříňky 
a skříně této řady mají 
pohledová záda – možnost 
umístění do prostoru. Spodní 
část skříňky lze doplnit 
malými dvířky (100279–
100286). 
 •  rozm. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm

Skříňky D se 3 policemi
Skříňku lze doplnit dvířky 
(100290 – 100297, prodávané 
zvlášť, máte možnost výběru 
barvy) nebo dřevěnými 
zásobníky (126043, 126044, 
126052–126063, prodávané 
zvlášť). Všechny skříňky a skříně 
této řady mají pohledová 
záda – možnost umístění 
do prostoru. 
•  rozm. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm

Skříňka D se 3 policemi 
a uzamykatelnými dvířky
Skříňka se třemi policemi, 
vyrobená z laminované 
dřevotřísky tl. 18 mm, odstínu 
bříza, ukončené ABS hranou. 
Dvířka se zámkem a západka-
mi, kovové úchytky stříbrné 
barvy. Dostupná v provedení 
se soklem i na nožkách. 
•  rozm dvířek 74,9 x 59,5 cm. 
•  rozm. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm

Skříňky D se 7 policemi
 Skříňku lze doplnit dvířky 
(100290 – 100297, prodá-
vané zvlášť, máte možnost 
výběru barvy) nebo dře-
věnými zásuvkami (126045, 
126064–126069, prodávané 
zvlášť). Všechny skříňky a skříně 
této řady mají pohledová záda 
– možnost umístění do prostoru. 
•  rozm. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm

od 3 999 Kč
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Policové skříňky D Flexi úzké 
•  rozm. 60 x 41,5 x 87,1 cm
092375 sokl 2 599 Kč
092408 nožky  3 299 Kč
 cena s DPH

Policové skříňky D Flexi široké
•  rozm. 118 x 41,5 x 87,1 cm
092376 sokl 2 999 Kč
092409 nožky 3 799 Kč
 cena s DPH

092375
092376

092408

Skříňky FLEXI

092409

Vysoká skříň sloup 
Flexi se 3 policemi 
na soklu 
099187   1 999 Kč
 cena s DPH

Vysoká skříň sloup 
Flexi se 3 policemi 
na nožkách
099174   2 299 Kč

cena s DPH

Skříňka Flexi s předělem D
Skříňka z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, 
odstínu bříza, s ABS hranou. Skříňku lze doplnit dvířky 
(prodáváme zvlášť, máte možnost výběru barvy). 
Prostor skříňky je rozdělen svislým předělem. Všechny 
skříňky a skříně této řady mají pohledové zadní stěny 
– možnost umístění do prostoru. 
•  rozm. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm
092747 3 199 Kč
 cena s DPH

Dvířka ke skříňce sloup  
nebo ke skříňce D s předělem
Dvířka k policovým skříňkám sloup a ke skříň-
kám D s předělem jsou dostupná v 8 barvách. 
Vyrobeno z laminované dřevotřísky tloušťky 
18 mm. Dodáváme včetně úchytky. Panty 
umožňují otevření dvířek až do 180 st. 
•  1 ks •  rozm. 42 x 74,9 cm

Dvířka ke skříňce sloup levá 
(099174, 099187)
099200  bříza 999 Kč
099201 modrá 999 Kč
099215 bleděmodrá 999 Kč
099216 limetková  999 Kč
099217 zelená  999 Kč
099218 žlutá 999 Kč
099219 oranžová  999 Kč
099220 červená  999 Kč
 cena s DPH

Dvířka ke skříňce sloup pravá 
(099174, 099187) 
099192 bříza  999 Kč
099193 modrá 999 Kč
099194 bleděmodrá 999 Kč
099195 limetková  999 Kč
099196 zelená  999 Kč
099197 žlutá  999 Kč
099198 oranžová  999 Kč
099199 červená  999 Kč
 cena s DPH

Rohová skříňka se soklem 
Objemná skříňka díky které nezůsta-
nou nevyužité ani nepřístupné rohy 
místnosti. Vyrobeno z laminované 
dřevotřísky tloušťky 18 mm, v odstínu 
bříza, ukončené ABS hranou. 
•  rozm. 41,5 x 80 x 87,1 cm 
100320 3 399 Kč
 cena s DPH

Rohová skříňka se soklem 
Objemná skříňka díky které nezůsta-
nou nevyužité ani nepřístupné rohy 
místnosti. Vyrobeno z laminované 
dřevotřísky tloušťky 18 mm, v odstínu 
bříza, ukončené ABS hranou. 
•  rozm. 41,5 x 41,5 x 87,1 cm 
100319 1 499 Kč
 cena s DPH

1 999 Kč2 299 Kč

3 199 Kč

Skříňka Flexi D úzká 
s břízovými uzamy-
katelnými dvířky 
•  rozm. 60 x 41,5 x 87 cm 
092375K 4 999 Kč
 cena s DPH

Skříňka Flexi D 
široká s břízovými 
uzamykatelnými 
dvířky 
•  rozm. 118 x 41,5 x 87 cm 
092376K 5 999 Kč
 cena s DPH

Dvířka se zámkem a zá-
padkou. Uvnitř 3 police, 
horní a spodní s možností 
regulace výšky. 

Vysoká skříň sloup policová
Skříňku lze doplnit dvířky (099192 
– 099201, 099215–099220, 
prodávané zvlášť, máte možnost 
výběru barev). Všechny skříňky 
a skříně této řady mají pohledové 
zadní stěny – možnost umístění 
do prostoru. 
•  rozm. 46,8 x 41,5 x 87,1 cm

Skříňka z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, odstínu bříza, 
ukončené ABS hranou. Skříňku lze doplnit dřevěnými zásobníky (126043, 
126044, 126052–126063, prodáváme zvlášť) nebo látkovými zásobníky 
(553001–553006 i 553011).

od 4 999 Kč
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Skříňka D s předěly  
a 3 policemi, na soklu
Skříňka z laminované dřevotřísky 
tloušťky 18 mm, v odstínu bříza, 
ukončené ABS hranou. Skříňku 
doplňují zásobníky a dřevěné zá-
suvky (126043, 126044, 126045, 
126052–126069, prodávané 
zvlášť). Ke každému zásobníku 
nebo zásuvce prosím doobjednej-
te pár vodících lišt (100814, pro-
dávané zvlášť). Všechny skříňky 
a skříně této řady mají pohledové 
zadní stěny – možnost umístění 
do prostoru. 
•  rozm. 106,9 x 41,5 x 87,1 cm 
100313 2 799 Kč
 cena s DPH

Skříňka M s kolečky – 1/8 kola 
•  rozm. 41,5 cm x 84,5 x 48,4 cm 
100345   1 899 Kč
 cena s DPH

Skříňka D s kolečky – 1/8 kola
•  rozm. 41,5 cm x 84,5 x 48,4 cm 
100347  2 599 Kč
 cena s DPH

Skříňka M na nožkách 
– 1/8 kola 
•  rozm. 41,5 cm x 84,5 x 48,4 cm 
100382  1 699 Kč
 cena s DPH

Skříňka D na nožkách 
– 1/8 kola 
•  rozm. 41,5 cm x 84,5 x 48,4 cm 
100383  2 299 Kč
 cena s DPH

4 kolečka (2 s brzdou)
4 kolečka (2 s brzdou)

Skříňky – 1/8 kola

Zásuvková skříňka D 
se soklem
Praktická skříňka s 8 zásuvkami. 
Vyrobeno z laminované dřevo-
třísky tloušťky 18 mm, v odstínu 
bříza, ukončené ABS hranou. 
Všechny skříňky a skříně této 
řady mají pohledové zadní stěny 
– možnost umístění do prostoru. 
Skříňku je nutno upevnit ke stěně 
(montážní sada je součásti balení). 
•  rozm. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm 
100316 9 999 Kč
 cena s DPH

Skříňka D široké zásuvky, 
na soklu 
Skříňka s praktickými zásuvkami, 
např. na papíry větších formátů. 
Vyrobeno z laminované dřevo-
třísky tloušťky 18 mm, v odstínu 
bříza, ukončené ABS hranou. 
Všechny skříňky a skříně této 
řady mají pohledové zadní stěny 
– možnost umístění do prostoru. 
Skříňku je nutno upevnit ke stěně 
(montážní sada je součásti 
balení). 
•  rozm. 89,1 x 60 x 87,1 cm 
100317 11 999 Kč
 cena s DPH

Skříňka D se širokými 
policemi, na soklu 
Skříňka s praktickými zásuv-
kami, např. na papíry větších 
formátů. Vyrobeno z laminova-
né dřevotřísky tloušťky 18 mm, 
v odstínu bříza, ukončené ABS 
hranou. Všechny skříňky a skříně 
této řady mají pohledové 
zadní stěny – možnost umístění 
do prostoru. 
•  rozm. 89,1 x 60 x 87,1 cm 
100318 3 999 Kč
 cena s DPH

2 799 Kč

Ideální skříňky pro rozdělení prostoru na jednotlivé zóny. Vyrobeno 
z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, v odstínu bříza, ukončené 
ABS hranou. Všechny skříňky a skříně této řady mají pohledová záda 
– možnost umístění do prostoru. 

Re
ha

bi
lit

ac
e,

 
po

hy
bo

vé
 a

kt
iv

it
y

Ro
zp

oz
ná

va
cí

 a
kt

iv
it

y
Sp

ol
eč

en
sk

é 
re

la
ce

A
rt

et
er

ap
ie

Te
ra

pe
ut

ic
ký

 st
ůl

M
ul

ti
m

éd
ia

V
yb

av
en

í i
nt

er
ié

ru
V

yb
av

en
í i

nt
er

ié
ru

Vybavení interiéru  Společné místnosti

131SENIOR  telefon: 844 001 001     www.nas-senior.cz

U
ve

de
né

 c
en

y 
js

ou
 v

če
tn

ě 
21

%
 D

PH



Zásobníky s kolečky Skříňka s policemi k zásobníku s kolečky 
Skříňku doplňuje zásobník s kolečky (100315, 100361 – 100367, 
prodávané zvlášť, máte možnost výběru barvy). Všechny skříňky 
a skříně této řady mají pohledové zadní stěny – možnost umístění 
do prostoru. •  rozm. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm 
100374 1 599 Kč
 cena s DPH

099173 + 3 x 126044 099180
Skříňky se zásuvkou – na zásobníky a pořadače
Skříňka z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, odstínu bříza, s ABS hranou. 
Praktický prostor pro úschovu dokladů. Na vyšší polici je dostatek místa pro 
uskladnění kancelářských vazačů, spodní zásuvka pojme papíry většího formátu 
(až 36 x 84 cm). Tři předěly ve středu skříňky jsou určené k vyplnění zásobníky: 
dřevěnými (126043, 126044, 126052–126063) nebo textilními (553001–
553006, 553011). Všechny zásobníky jsou prodávané zvlášť. Veškeré skříňky 
a skříně této řady mají pohledové zadní stěny – možnost umístění v prostoru. 
•  výška police na složky je 37 cm •  rozm. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm
099173 na nožkách  3 499 Kč
099180 na soklu  3 499 Kč
 cena s DPH

Závěsná skříňka Flexi 
Závěsné skříňky doplňující řadu Flexi. Vyrobené z laminované dře-
votřísky tloušťky 18 mm, odstínu bříza, ukončené ABS hranou.
•  rozm. 89,1 x 41,5 x 40 cm •  s policí 
092379   1 699 Kč

cena s DPH

Závěsná skříňka Flexi s žaluzií
Závěsné skříňky doplňující řadu Flexi. Vyrobené z laminované 
dřevotřísky tloušťky 18 mm, odstínu bříza, ukončené ABS hranou.
•  rozm. 89,1 x 41,5 x 40 cm •  bez police •  žaluziová dvířka na klíček 
092349  3 999 Kč
 cena s DPH

Zásobníky s kolečky 
Praktické zásobníky slouží k uskladnění 
kompenzačních nebo rehabilitač-
ních pomůcek, dek, knih apod. Díky 
kolečkům lze zásobníky lehce vysouvat 
a zasouvat pod skříňku. Vyrobeno z la-
minované dřevotřísky tloušťky 18 mm, 
v odstínu bříza, s ABS hranou. 
•  rozm. 84,5 x 38,7 x 38 cm 
100315 bříza 1 699 Kč
100361 modrý 1 699 Kč
100362 bleděmodrý 1 699 Kč
100363 limetkový 1 699 Kč
100364 zelený 1 699 Kč
100365 žlutý 1 699 Kč
100366 oranžový 1 699 Kč
100367 červený 1 699 Kč
 cena s DPH

3 999 Kč1 699 Kč
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Vodící lišty 
Vhodné k dřevěným zásobníkům a zásuvkám 
(126043 – 126045, 126052–126069). Vyrobe-
no z plastu. Dodáváme včetně bezpečnostních 
koncovek zamezujících samovolnému vypad-
nutí zásobníku nebo zásuvky. •  1 pár
100814 39 Kč
 cena s DPH

126052

126054 126055 126056 126057

126053126043

126060 126061 126062 126063

126058 126059126044

126066 126067 126068 126069

126064 126065126045

553001 553002 553003 553004

553005 553006 553011

Přírodní zásobník úzký 
Estetický dřevěný zásobník 
s praktickými úchyty pro usnadnění 
manipulace. Vhodný pro uskladnění 
drobných pomůcek, výtvarných po-
třeb, her atd. Vyrobeno z bukového 
masivu, lakováno bezbarvým lakem. 
Zásobník dodáváme smontovaný. 
•  rozm. 16,5 x 35 x 16,5 cm
126073 599 Kč
 cena s DPH

Dřevěné zásobníky s okýnkem 
Esteticky provedený dřevěný zásobník s okýn-
kem. Ideální pro uskladnění her, výtvarných 
pomůcek apod. Vyrobeno z dřevěného masivu, 
lakované. Zásobníky dodáváme smontované. 
•  rozm. 26,5 x 35 x 16,5 cm 
126043 bukový 699 Kč
126052 červený 899 Kč
126053 žlutý 899 Kč
126054 zelený 899 Kč
126055 modrý 899 Kč
126056 oranžový 899 Kč
126057 bílý 899 Kč
 cena s DPH

Zásobník z přírodního dřeva
Esteticky provedený dřevěný zásobník. Ideální 
pro uskladněné drobných pomůcek nebo výtvar-
ného materiálu. Vyrobeno z dřevěného masivu, 
lakováno. Zásobníky dodáváme smontované. 
•  rozm. 26,5 x 35 x 16,5 cm 
126044 bukový 599 Kč
126058 červený 799 Kč
126059 žlutý 799 Kč
126060 zelený 799 Kč
126061 modrý 799 Kč
126062 oranžový 799 Kč
126063 bílý 799 Kč
 cena s DPH

Dřevěné zásuvky 
Esteticky provedená dřevěná zásuvka vhodná pro 
uskladnění pomůcek a her. Vyrobeno z bukového 
masivu, lakováno. 
•  rozm. 26,5 x 35 x 6,4 cm 
126045 buková 459 Kč
126064 červená 599 Kč
126065 žlutá 599 Kč
126066 zelená 599 Kč
126067 modrá 599 Kč
126068 oranžová 599 Kč
126069 bílá 599 Kč
 cena s DPH

Látkové zásobníky 
Lehké skládací zásobníky různých barev. 
Zásobníky jsou velmi objemné a skvěle se hodí 
pro uskladnění všech drobných nezbytností. 
Maximální zatížení 3 kg. 
•  rozm. 26,5 x 35 x 15 cm
553001 bleděmodrý  99 Kč
553002 zelený  99 Kč
553003 žlutý  99 Kč
553004 červený  99 Kč
553005 modrý 99 Kč
553006 oranžový  99 Kč
553011 zelenkavý 99 Kč
 cena s DPH
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Nástavec M s jednou 
policí 
•  rozm. 89,1 x 41,5 x 38,6 cm 
100321   999 Kč

cena s DPH

Nástavec D se 2 policemi
Nástavec je nutno upevnit ke stěně 
(montážní sada je součásti balení). 
•  rozm. 89,1 x 41,5 x 77,3 cm 
100322   1 599 Kč

cena s DPH

Nástavec XL se 3 policemi
Nástavec je nutno upevnit ke stěně 
(montážní sada je součásti balení). 
•  rozm. 89,1 x 41,5 x 115,9 cm 
100348   2 199 Kč
 cena s DPH

Nástavec Flexi D s dvířky  
v barvě břízy, se zámkem
Nástavce umožňují zvětšení užitkové 
plochy regálů dle individuálních potřeb 
uživatelů. Vyrobeno z laminované dře-
votřísky tloušťky 18 mm, v odstínu bří-
za, ukončené ABS hranou. Dodáváme 
včetně dvířek v odstínu bříza a zámku. 
•  rozm. 89,1 x 41,5 x 77,3 cm
092740   3 899 Kč
 cena s DPH

ke skříňce D 

ke skříňce M 
a k nástavci 

k nástavci XL

180°

Dvířka k policové skříňce M 
•  rozm. 42 x 36,2 cm
100279 bříza  1 499 Kč
100280 modrá 1 499 Kč
100281 bleděmodrá 1 499 Kč
100282 limetková 1 499 Kč
100283 zelená 1 499 Kč
100284 žlutá 1 499 Kč
100285 oranžová 1 499 Kč
100286 červená 1 499 Kč
 cena s DPH

Dvířka k policovým skříňkám D
•  rozm. 42 x 74,9 cm
100290 bříza 1 699 Kč
100291 modrá 1 699 Kč
100292 bleděmodrá 1 699 Kč
100293 limetková 1 699 Kč
100294 zelená 1 699 Kč
100295 žlutá 1 699 Kč
100296 oranžová 1 699 Kč
100297 červená 1 699 Kč
 cena s DPH

Dvířka k nástavcům XL
•  rozm. 42 x 113,5 m
100323 bříza 1 799 Kč
100324 modrá 1 799 Kč
100325 bleděmodrá 1 799 Kč
100326 limetková 1 799 Kč
100327 zelená 1 799 Kč
100328 žlutá 1 799 Kč
100329 oranžová 1 799 Kč
100330 červená 1 799 Kč
 cena s DPH

3 899 Kč

999 Kč

Dvířka k policové skříňce M, D, XL
Dvířka ke skříňkám M, D, XL jsou dostupná v 8 různých barvách. 
Vyrobeno z barevných MDF desek. Dodáváme včetně úchytek. Panty 
umožňují otevření dvířek až do 180 st. •  1 pár 

Nástavce ke skříňkám D
Nástavce ke skříňkám D jsou nabízíme ve 3 různých výškách. Díky nástavcům lze zvětšit 
užitkovou plochu regálů a přizpůsobit je tak individuálním potřebám uživatelů. vyrobeno 
z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, v odstínu bříza, ukončené ABS hranou. Nástavce 
lze dále doplnit dvířky dostupnými v 8 různých barvách. 
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Nástavec XL ke sloupům Flexi 
Nástavec umožňující zvětšení užitkové plochy 
regálů. Vyrobeno z laminované dřevotřísky tloušťky 
18 mm, odstínu bříza, ukončené ABS hranou. Ná-
stavec je možno doplnit dvířky (099221–099229, 
099235–099239, prodáváme zvlášť, máte možnost 
výběru barev). Nástavec je nutno upevnit ke stěně 
(montážní sada je součásti balení). 
•  rozm. 46,8 x 41,5 x 115,9 cm
099190 1 699 Kč
 cena s DPH

Sestava Flexi 57
•  099187 Skříňka Flexi sloup 

se 3 policemi, 1 ks 
•  099190 Nástavec ke sloupu 

Flexi, 1 ks 
•  099221 Dvířka k nástavci 

(099190) pravá – bříza 1 ks
SET5138  4 697 Kč

cena s DPH

Sestava Flexi 58
•  099187 Skříňka Flexi sloup 

se 3 policemi, 1 ks 
•  099190 Nástavec ke sloupu 

Flexi, 1 ks 
•  099192 Dvířka ke skříňce sloup 

(099187) – bříza 1 ks 
•  099221 Dvířka k nástavci 

(099190) pravá – bříza, 1 ks
SET5139   5 696 Kč

cena s DPH

Sestava Flexi 60
•  099188 Skříňka sloup Flexi 

se 4 zásuvkami a soklem, 
1 ks

•  099190 Nástavec ke slou-
pu Flexi, 1 ks

•  099221 Dvířka ke sloup 
(099190) pravá – bříza, 1 ks

SET5142  7 297 Kč
 cena s DPH

Vysoká skříň sloup Flexi  
se 3 policemi  
Skříňka z laminované dřevotřísky tloušť-
ky 18 mm, odstínu bříza, ukončené 
ABS hranou. Skříňku lze doplnit dvířky 
(099192 – 099201, 099215–099220, 
prodávané zvlášť, máte možnost výběru 
barev). Všechny skříňky a skříně této 
řady mají pohledové zadní stěny – mož-
nost umístění do prostoru. 
•  rozm. 46,8 x 41,5 x 87,1 cm
099174 na nožkách  2 299 Kč
099187 na soklu  1 999 Kč
 cena s DPH

Vysoká skříň sloup Flexi  
se zásuvkami DE 
Praktická skříň se 4 zásuvkami. Vyro-
beno z laminované dřevotřísky tloušť-
ky 18 mm, odstínu bříza, ukončené 
ABS hranou. Všechny skříňky a skříně 
této řady mají pohledové zadní stěny 
– možnost umístění do prostoru. 
Skříňku je nutno upevnit ke stěně 
(montážní sada je součásti balení).
•  rozm. 46,8 x 41,5 x 87,1 cm
099175 na nožkách  4 599 Kč
099188 na sokle  4 599 Kč
 cena s DPH

Dvířka k nástavcům (099190) 
levá
099229 bříza 999 Kč
099235 modrá 999 Kč
099236 bleděmodrá 999 Kč
099237 limetková  999 Kč
099238 zelená  999 Kč
099239 žlutá  999 Kč
099240 oranžová  999 Kč
099241 červená 999 Kč
 cena s DPH

Dvířka k nástavcům (099190) 
pravá 
099221 bříza  999 Kč
099222 modrá 999 Kč
099223 bleděmodrá 999 Kč
099224 limetková 999 Kč
099225 zelená  999 Kč
099226 žlutá  999 Kč
099227 oranžová  999 Kč
099228 červená  999 Kč
 cena s DPH

Dvířka ke skříňce sloup levá 
(099174, 099187) 
099200 bříza 999 Kč
099201 modrá 999 Kč
099215 bleděmodrá 999 Kč
099216 limetková  999 Kč
099217 zelená  999 Kč
099218 žlutá 999 Kč
099219 oranžová  999 Kč
099220 červená  999 Kč
 cena s DPH

Dvířka ke skříňce sloup 
pravá (099174, 099187) 
099192 bříza  999 Kč
099193 modrá 999 Kč
099194 bleděmodrá 999 Kč
099195 limetková  999 Kč
099196 zelená  999 Kč
099197 žlutá  999 Kč
099198 oranžová  999 Kč
099199 červená  999 Kč
 cena s DPH

4 697 Kč 5 696 Kč 7 297 Kč

Dvířka k nástavcům (099190)
Dvířka k nástavci na skříňku sloup 
jsou dostupná v 8 barvách. Vyrobeno 
z laminované dřevotřísky tloušťky 
18 mm. Dodáváme včetně úchytky. 
Panty umožňují otevření dvířek až 
do 180 st. •  1 ks •  rozm. 42 x 74,9 cm

Dvířka ke skříňce sloup 
(099174, 099187)
Dvířka k policovým skříňkám 
sloup a ke skříňkám D s předělem 
jsou dostupná v 8 barvách. 
Vyrobeno z laminované 
dřevotřísky tloušťky 18 mm. 
Dodáváme včetně úchytky. Panty 
umožňují otevření dvířek až 
do 180 st. 
•  1 ks •  rozm. 42 x 74,9 cm
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Sestava Flexi 67
•  100289 Skříňka D se 3 policemi a soklem, 3 ks 
•  099180 Skříňka se zásuvkou na zásobníky a složky, 

se soklem, 1 ks 
•  099187 Skříňka Flexi sloup se 3 policemi a soklem, 

1 ks
•  100321 Nástavec M s 1 policí, 1 ks 
•  100290 Dvířka k policové skříňce D – bříza, 2 páry
•  099192 Dvířka ke skříňce sloup a ke skříňce D s pře-

dělem – bříza, 1 ks 
•  126063 Zásobník bílý, 15 ks
SET5151  30 376 Kč
 cena s DPH

Sestava
FLEXI 62

Sestava
FLEXI 85

Sestava
FLEXI 67

Sestava Flexi 62
•  099180 Skříňka se zásuvkou, na zásobníky a složky, 

na soklu, 1 ks 
•  100289 Skříňka D se 3 policemi a soklem, 2 ks
•  100290 Dvířka k policové skříňce D – bříza, 1 pár
•  553001 Látkový zásobník – bleděmodrý, 12 ks
•  553005 Látkový zásobník – modrý, 3 ks
SET5146  11 681 Kč

cena s DPH

Sestava Flexi 85
•  099188 Skříňka sloup se 4 zásuvkami a soklem, 1 ks 
•  099180 Skříňka se zásuvkou, na zásobníky a kance-

lářské složky, na soklu, 1 ks 
•  092747 Skříňka Flexi D s předělem, 1 ks 
•  100289 Skříňka D se 3 policemi a soklem, 1 ks 
•  100290 Dvířka k policové skříňce D – bříza, 2 páry 
•  100321 Nástavec M s jednou policí, 1 ks 
•  126063 Zásobník bílý, 3 ks 
SET5175  20 590 Kč

cena s DPH

11 681 Kč

20 590 Kč

30 376 Kč
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Sestava Flexi 23
•  100279 Dvířka k policové skříňce M – bříza, 1 pár
•  100290 Dvířka k policové skříňce D – bříza, 1 pár
•  100322 Nástavec D se 2 policemi, 1 ks
•  100321 Nástavec M s 1 policí, 1 ks
•  100316 Skříňka D zásuvková, sokl, 1 ks
SET5102   15 795 Kč

cena s DPH

Sestava Flexi 55
•  100293 Dvířka k policové skříňce D – limetková, 2 ks
•  100290 Dvířka k policové skříňce D – buková, 2 ks
•  100322 Nástavec D se 2 policemi, 2 ks
•  100289 Skříňka D se 3 policemi, sokl, 2 ks
•  100316 Skříňka D zásuvková, sokl, 1 ks
SET5136   24 991 Kč

cena s DPH

Sestava Flexi 36
•  100289 Skříňka D se 3 policemi, sokl, 1 ks
•  100290 Dvířka k policové skříňce D – bříza, 1 pár
•  100322 Nástavec D se 2 policemi, 1 ks
•  100316 Skříňka D se 3 zásuvkami, sokl, 1 ks
SET5116   15 796 Kč

cena s DPH

Sestava Flexi 28
•  100290 Dvířka k policové skříň-

ce D – bříza, 1 pár 
•  100322 Nástavec D se 2 poli-

cemi, 1 ks
•  100316 Skříňka D zásuvková, 

sokl, 1 ks
SET5107   13 297 Kč

cena s DPH

Sestavy FLEXI 

Sestava Flexi 22
•  100289 Skříňka D se 3 policemi, sokl, 1 ks
•  126044 Přírodní zásobník, 12 ks
•  100348 Nástavec XL se 3 policemi, 1 ks
SET5101   11 886 Kč
 cena s DPH

Sestava Flexi 26
•  100279 Dvířka k policové skříňce M – bříza, 

1 pár
•  100321 Nástavec M s 1 policí, 1 ks
•  100322 Nástavec D s 1 policí, 1 ks
•  100316 Skříňka D zásuvková, sokl, 1 ks
SET5105   14 096 Kč

cena s DPH

13 297 Kč

24 991 Kč

15 796 Kč
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Skříňky D na plastové zásobníky 
•  rozm. 70,2 x 48 x 87,1 cm 
100342 s kolečky  2 299 Kč
100344 se soklem 1 899 Kč
100350 na nožkách  1 899 Kč
 cena s DPH

Skříňky D Flexi na zásobníky – 3 předěly
•  rozm. 104 x 48 x 87,1 cm
092339 sokl  2 499 Kč
092340 nožky  2 599 Kč
 cena s DPH

Skříňky M na plastové zásobníky 
•  rozm. 70,2 x 48 x 48,4 cm 
100341 s kolečky  1 999 Kč
100343 se soklem  1 399 Kč
100349 na nožkách  1 599 Kč
 cena s DPH

Skříňky Flexi L na zásobníky – 3 předěly 
•  rozm. 104 x 48 x 105,5 cm
092341 sokl  2 699 Kč
092342 nožky  2 799 Kč
 cena s DPH

Skříňky Flexi L na zásobníky – 2 předěly 
•  rozm. 70,2 x 48 x 105,5 cm 
092377 sokl  2 399 Kč
092380 nožky  2 499 Kč
 cena s DPH

Skříňky Flexi 
na plastové zásobníky

Skříňky Flexi XXL na plastové 
zásobníky, s předělem 
rozm. 70,2 x 48 x 152,2 cm. 
096554 se soklem  2 899 Kč
096555 na nožkách  2 999 Kč
 cena s DPH

Skříňky Flexi XL na plastové 
zásobníky, s předělem 
rozm. 70,2 x 48 x 124,3 cm.
096557 se soklem  2 599 Kč
096558 na nožkách  2 799 Kč
 cena s DPH

Skříňky z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, 
odstínu bříza, ukončené ABS hranou v prove-
dení multiplex. Skříňky jsou určené k doplnění 
plastovými zásobníky. Skříňky jsou dostupné 
ve dvou verzích – se soklem nebo na nožkách.

Skříňky doplňují plastové zásobníky (372005–372026, 372034–372041, 
prodávané zvlášť). Vyrobeno z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, 
v odstínu bříza, ukončené ABS hranou. Všechny skříňky a skříně této řady mají 
pohledové zadní stěny – možnost umístění do prostoru. 
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Zásobníky 
Gratnells

Praktická rohová skříňka umožňující využití stěží dostupných míst v rohu místnosti. Vyrobeno 
z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, odstínu bříza, ukončené ABS hranou. 

Pořadače do plastových zásobníků 
Pořadač do mělkých zásobníků rozděluje plochu 
na menší přihrádky. Doporučujeme k uskladnění drob-
ného výtvarného materiálu, malých pomůcek apod. 
372042 4 předěly  99 Kč
372043 6 předělů 99 Kč
372044 8 předělů 99 Kč
372045 na 6 přihrádek – kancelářský  99 Kč
372046 na 16 přihrádek – kreativní  109 Kč
 cena s DPH

Víko na plastové zásobníky 
Víko k mělkým, hlubokým, extra a jumbo 
zásobníkům. Víko je vybaveno klik systémem 
umožňujícím nacvaknutí na zásobník. 
372047 99 Kč
 cena s DPH

Sada koleček k zásobní-
kům Jumbo 
Sada 4 koleček k zásobníkům 
Jumbo. •  rozm. 5 x 3,5 cm
372048 199 Kč
 cena s DPH

372042

372043 372044

372045 372046

Zásobníky mělké (1)
•  rozm. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm 
372009 žlutý 179 Kč
372010 červený 179 Kč
372011 modrý 179 Kč
372012 zelený 179 Kč
372034 limetkový  179 Kč
372035 oranžový  179 Kč
372026 průhledný  179 Kč
 cena s DPH

Zásobníky hluboké (2) 
•  rozm. 31,2 x 42,7 x 15 cm 
372013 žlutý 229 Kč
372014 červený 229 Kč
372015 modrý 229 Kč
372016 zelený 229 Kč
372036 limetkový  229 Kč
372037 oranžový  229 Kč
372006 průhledný  229 Kč
 cena s DPH

Zásobníky extra (3)
•  rozm. 31,2 x 42,7 x 22,5 cm 
372017 žlutý 279 Kč
372018 červený 279 Kč
372019 modrý 279 Kč
372020 zelený 279 Kč
372038 limetkový  279 Kč
372039 oranžový  279 Kč
372005 průhledný  279 Kč
 cena s DPH

Zásobníky Jumbo (4)
•  rozm. 42,7 x 31,2 x 30 cm 
372021 žlutý 309 Kč
372022 červený 309 Kč
372023 modrý 309 Kč
372024 zelený 309 Kč
372040 limetkový  309 Kč
372041 oranžový  309 Kč
372025 průhledný 309 Kč
 cena s DPH

Zásobníky
Plastové zásobníky Gratnells ke skříňkám Sunland, Flexi 
a Quadro. Zásobníky jsou vyrobené z odolného plastu, jsou 
zdravotně nezávadné, nehořlavé a odolné proti působení 
chemických látek. Dodáváme včetně vodících lišt. •  1 ks

JUMBO 4

HLUBOKÉ 2
MĚLKÉ

MĚLKÉ
HLUBOKÉ 2

MĚLKÉ

MĚLKÉ MĚLKÉ

EXTRA 3
= =

+

+

+

+

+ =

1

1

1

1

1

99 Kč

Rohová skříňka D 
•  rozm.48 x 48 x 87,1 cm
092812 1 899 Kč
 cena s DPH

Rohová skříňka M
•  rozm.48 x 48 x 48,4 cm
092813 1 499 Kč
 cena s DPH

Rohová skříňka D 
•  rozm.48 x 86,5 x 87,1 cm
092814 3 999 Kč
 cena s DPH

Rohová skříňka M
•  rozm. 48 x 86,5 x 48,4 cm
092815 2 699 Kč
 cena s DPH
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092827

092817

092817

092835

092818

092819

092843

092817

092827

092819

092818

092835

092843

veškerá dvířka řady FLEXI lze objednat (s příplatkem)
v uzamykatelném provedení se zámkem

Nástavce ke skříňkám 
na plastové zásobníky

01  Nástavec ke skříňkám 
se zásobníky M 
•  rozm. 70,2 x 48 x 38,6 cm
092817   1 099 Kč

cena s DPH

02  Nástavec ke skříňkám 
se zásobníky D
•  rozm. 70,2 x 48 x 77,3 cm
092818  1 699 Kč

cena s DPH

03  Nástavec ke skříňkám 
se zásobníky XL
•  rozm. 70,2 x 48 x 115,9 cm
092819  1 999 Kč
 cena s DPH

Nástavce, šíře 70,2 cm

01 02 03

04 05 06

04  Dvířka k nástavcům M 
092817
•  1 pár •  rozm. 32,5 x 36,2 cm 
092827 bříza  1 599 Kč
092828 modrá 1 599 Kč
092829 bleděmodrá 1 599 Kč
092830 limetková  1 599 Kč
092831 zelená  1 599 Kč
092832 žlutá  1 599 Kč
092833 oranžová  1 599 Kč
092834 červená  1 599 Kč
 cena s DPH

05  Dvířka k nástavcům D 
092818
•  1 pár •  rozm. 32,5 x 74,9 cm
092835 bříza  1 899 Kč
092836 modrá  1 899 Kč
092837 bleděmodrá 1 899 Kč
092838 limetková  1 899 Kč
092839 zelená  1 899 Kč
092840 žlutá  1 899 Kč
092841 oranžová  1 899 Kč
092842 červená  1 899 Kč
 cena s DPH

06  Dvířka k nástavcům XL 
092819
•  1 pár •  rozm. 32,5 x 113,5 cm
092843 bříza  1 999 Kč
092844 modrá  1 999 Kč
092845 bleděmodrá 1 999 Kč
092846 limetková  1 999 Kč
092847 zelená  1 999 Kč
092848 žlutá  1 999 Kč
092849 oranžová  1 999 Kč
092850 červená  1 999 Kč
 cena s DPH

1 599 Kč 1 899 Kč 1 999 Kč

Nástavce ke skříňkám na plastové 
zásobníky
Nástavce 3 různých výšek umožňují zvětšení užitkové 
plochy skříněk dle individuálních potřeb uživatelů. 
Vyrobeno z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, 
odstínu břízy, ukončené ABS hranou. Nástavce lze 
doplnit dvířky odpovídajících rozměrů, dostupných 
v 8 různých barvách. Nástavec je nutno upevnit 
ke stěně (montážní sada je součásti balení).

Dvířka k nástavcům
Dvířka k nástavcům 
ke skříňkám na plastové 
zásobníky jsou dostupná 
v 8 různých barvách. 
Vyrobeno z laminované 
dřevotřísky tloušťky 18 mm. 
Dodáváme včetně úchytů. 
Panty umožňují otevření 
dvířek až do 180 st. •  1 pár
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Multifunkční skříň Flexi 
Objemná policová skříň (dvě police jsou vybavené vý-
suvným systémem usnadňujícím přístup k uskladněným 
pomůckám), s předěly. Určeno k uskladnění kompenzačních 
pomůcek, hudebních nástrojů a podobně. 
Vyrobeno z laminované dřevotřísky odstínu bříza, tloušťky 
18 mm. V horní části se nacházejí police na větší pomůcky. 
Skříň lze doplnit plastovými zásobníky (372005–372026 
a 372034–372041, prodáváme zvlášť). 
•  výška polic 18 cm •  šíře předělů 32 a 50,5 cm 
•  rozměry 89,1 x 48 x 212,8 cm
092381 8 599 Kč
 cena s DPH

8 599 Kč

Skříňka na výtvarný materiál, s kolečky 
Mobilní skříňka na výtvarný materiál, se spoustou polic. Vybavená kolečky, dvě z nich mají brzdy. Dvě spodní 
police jsou určené pro uskladnění papírů formátu A2 a menších (rozm. 75,8 x 60 cm, výška 15,8 a 9,6 cm). Nad 
nimi vlevo 2 police o rozm. 46,5 x 60 x 12,5 cm, s regulací výšky. Na pravé straně prostor s předělem uvnitř 
skříňky: vpředu 3 předěly o rozm. 27 x 35,2 x 7,5 cm, v zadní části prostor o rozm. 27 x 21 x 12,5 cm. 
•  stálý podélný předěl dělí desku na dvě části: přední o rozměrech 75,8 x 35,6 cm a zadní o rozměrech 75,8 x 17 cm 
•  v přední části se nachází stojan na štětce s 5 otvory o průměru 2 cm a 12 otvory o průměru 1 cm. 
•  pracovní deska s regulovatelnými předěly vysokými 6,8 cm •  rozm. 79,6 x 59,6 x 75,5 cm
096631 6 999 Kč
 cena s DPH

Univerzální skříňka Flexi 
policová
Vysoká skříň z laminované dře-
votřísky tl. 18 mm, odstínu bříza, 
ukončené odolnou ABS hranou 
v provedení multiplex, tl. 2 mm. 
Uvnitř 9 polic, u 5 z nich možnost 
regulace výšky. 
•  rozm. 89,1 x 48 x 212,5 cm 
096630 8 999 Kč
 cena s DPH

Univerzální skříňka Flexi s výsuvnými policemi 
Objemná skříň z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, odstínu bří-
zy, s odolnou ABS hranou v proveden multiplex, tl. 2 mm. Urče-
no k uskladnění edukačních materiálů a výtvarného materiálu 
(včetně papírů formátu A1 a menších), pomůcek a podobně. 
•  3 praktické výsuvné zásuvky o rozm. (vnitřní) 84,8 x 52,6 cm 
•  5 širokých polic •  rozm. 100,2 x 60 x 203,5 cm. 
096611 12 999 Kč
 cena s DPH

6 999 Kč

12 999 Kč
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Quadro – multifunkční regál 
Regál z laminované dřevotřísky odstínu 
javor a bílé, tloušťky 18 mm. Do spodní 
části se vejdou 2 velké zásobníky (092291–
092299, 092003, 092096–092099) nebo 
4 malé zásobníky (092084–092095). Pravý 
horní regál lze doplnit dvířky se zámkem 
(092071–092093). Dále lze regál doplnit ma-
lými dvířky (092200–092211) nebo středními 
dvířky (092212–092225). Regál lze dále do-
plnit policemi (092199 – do krajních předělů, 
nebo 092287 – do středových předělů). 
•  rozm. 154 x 41,5 x 161,6 cm 
092187 javor 5 599 Kč
092187W bílý 5 599 Kč
 cena s DPH

Dvířka umístěná v pravé části 
regálu mají zámek v horní části. 

Dvířka umístěná v levé části 
regálu mají zámek dole. 

092071 bílá  1 099 Kč
092072 šedá 1 099 Kč
092073 blankytná 1 099 Kč
092074 bleděmodrá 1 099 Kč
092075 limetková 1 099 Kč
092076 žlutá 1 099 Kč
092077 oranžová 1 099 Kč
092079 červená 1 099 Kč
092080 růžová 1 099 Kč
092081 starorůžová 1 099 Kč
092082 béžová 1 099 Kč
092083 hnědá 1 099 Kč
 cena s DPH

Quadro – multifunkční regál 
16

1,
6 

cm

Quadro – dvířka se zámkem, střední, 1 pár 
Dvířka z laminované MDF desky tloušťky 18 mm, 
určené k montáží v pravé nebo levé horní části 
multifunkčního regálu 092187. Panty umožňují 
otevření dvířek až do 90 stupňů. 
•  včetně zámku •  1 pár •  rozm. 37 x 74,4 cm

1 099 Kč

Quadro – sestava 45
•  092084 – Quadro – malý zásobník – bílý, 4 ks 

•  092187 – Quadro – multifunkční regál, 1 ks 
SET6048 javor 12 795 Kč

•  092187W – Quadro – multifunkční regál, bílý, 1 ks
SET6048W bílá 12 795 Kč
 cena s DPH

Quadro – sestava 42
•  092291 Quadro – velký zásobník – bílý, 2 ks 

•  092187 Quadro – multifunkční regál, 1 ks
SET6045 javor 10 397 Kč

•  092187W Quadro – multifunkční regál, bílý, 1 ks
SET6045W bílá 10 397 Kč
 cena s DPH

5 599 Kč

Quadro – sestavy
Sestavy nábytku z laminované 
dřevotřísky odstínu javor a bílé, 
tloušťky 18 mm. Čela skříněk jsou 
z laminované a frézované MDF desky 
tloušťky 18 mm. Dvířka a zásuvky 
jsou vybavená zápustnými úchyty 
stříbrné barvy.
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Quadro
– sestavy 90 st. 

Quadro -sestava 41
•  092199 Police k řadě Quadro, 2 ks, 1 sada 
•  092287 Úzke police k sérii Quadro – 2 ks, 1 sada 
•  092071 Quadro – střední dvířka se zámkem, 1 pár – bílá, 1 ks 
•  092205 Quadro – malá dvířka – žlutá, 1 ks 
•  092201 Quadro – malá dvířka – šedá, 1 ks 
•  092297 Quadro – velký zásobník – žlutý, 1 ks 
•  092296 Quadro – velký zásobník – limetkový, 1 ks 

•  092187 Quadro – multifunkční regál, 1 ks 
SET6044 javor 13 232 Kč

•  092187W Quadro – multifunkční regál, bílý, 1 ks
SET6044W bílá  13 232 Kč
 cena s DPH

Quadro – sestava 47
•  092199 Police k řadě Quadro, 2 ks, 1 sada 
•  092287 Úzke police k sérii Quadro – 2 ks, 1 sada 
•  092071 Quadro – střední dvířka se zámkem, 1 pár – bílá, 1 ks 
•  092200 Quadro – malá dvířka – bílá, 2 ks 
•  092291 Quadro – velký zásobník – bílý, 2 ks 

•  092187 Quadro – multifunkční regál, 1 ks 
SET6050 javor 13 232 Kč

•  092187W Quadro – multifunkční regál, bílý, 1 ks
SET6050W bílá  13 232 Kč
 cena s DPH

Quadro – sestava 40
•  092199 Police k řadě Quadro, 2 ks, 1 sada 
•  092287 Úzke police k sérii Quadro – 2 ks, 1 sada 
•  092071 Quadro – střední dvířka se zámkem, 1 pár – bílá, 1 ks 
•  092203 Quadro – malá dvířka – bleděmodrá, 1 ks 
•  092201 Quadro – malá dvířka – šedá, 1 ks 
•  092295 Quadro – velký zásobník – bleděmodrý, 1 ks 
•  092296 Quadro – velký zásobník – limetkový, 1 ks 

•  092187 Quadro – multifunkční regál, 1 ks 
SET6043 javor 13 232 Kč

•  092187W Quadro – multifunkční regál, bílý, 1 ks
SET6043W bílá  13 232 Kč
 cena s DPH

13 232 Kč

13 232Kč

13 232 Kč

Sestavy nábytku z laminované dřevotřísky odstínu javor a bílé, tloušťky 18 mm. 
Čela skříněk jsou z laminované a frézované MDF desky tloušťky 18 mm. Dvířka 
a zásuvky jsou vybavená zápustnými úchyty stříbrné barvy. 
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Quadro – regál M s předělem 
a policí
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm
092147 javor 1 999 Kč
092147W bílý 1 999 Kč
 cena s DPH

Quadro – skříňka M s 1 policí 
a soklem
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm
092141 javor   1 699 Kč
092141W bílá 1 699 Kč
 cena s DPH

Quadro – sloupová skříňka 
M s 1 policí
•  rozm. 41,8 x 41,5 x 86,8 cm
092145 javor 1 499 Kč
092145W bílá  1 499 Kč
 cena s DPH

Quadro – regál L s předělem 
a 2 policemi
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm
092148 javor  3 299 Kč
092148W bílý 3 299 Kč
 cena s DPH

Quadro – skříňka L se 2 po-
licemi
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm
092143 javor 2 499 Kč
092143W bílá 2 499 Kč
 cena s DPH

Quadro – sloupová skříňka L 
se 2 policemi
•  rozm. 41,8 x 41,5 x 124,2 cm
092146 javor 1 899 Kč
092146W bílá  1 899 Kč
 cena s DPH

Quadro – regál XL s předě-
lem a 3 policemi  
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 161,6 cm
092149 javor  3 599 Kč
092149W bílý 3 599 Kč
 cena s DPH

Quadro – skříňka XL se 3 po-
licemi 
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 161,6 cm
092144 javor 2 899 Kč
092144W bílá  2 899 Kč
 cena s DPH

Quadro – skříňka S s 1 policí, 
na soklu
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 49,4 cm
092137 javor   1 599 Kč
092137W bílá  1 599 Kč
 cena s DPH

Střední dvířka 
k regálům jsou  

na str. 146

Quadro – skříňka S s 1 policí 
a kolečky
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 49,4 cm
092136 javor   2 199 Kč
092136W bílá 2 199 Kč
 cena s DPH

Úzké police k řadě Quadro 
– 2 ks 
Police z bílé laminované dřevo-
třísky tloušťky 18 mm. Police jsou 
určené do středových dílů širších 
skříněk (širokých 116,6 a 154 cm) 
a do asymetrických skříněk. 
•  2 ks •  rozm. 35,5 x 37 cm
092287 359 Kč
 cena s DPH

092150 + 092287 (1x)092147 + 092199 (2x)

2 ks

1 499 Kč

1 699 Kč

1 999 Kč

1 899 Kč

2 499 Kč

3 299 Kč 3 599 Kč

1 599 Kč 2 199 Kč

Police k řadě Quadro – 2 ks 
Police z laminované dřevotřísky 
tloušťky 18 mm. Police jsou 
určené do skříněk širokých 79,2 cm 
a do bočních dílů širších skříněk 
(kromě asymetrických skříněk). 
•  2 ks •  rozm. 36,5 x 37 cm
092199 459 Kč
 cena s DPH

Skříňky z laminované dřevotřísky odstínu javor a bílé, tloušťky 18 mm. Skříňky 
lze doplnit malými dvířky (092200–092211, prodáváme zvlášť). Skříňku nelze 
doplnit zásuvkami ani dalšími policemi. 

Do spodních předělů skříněk  
lze doplnit zásuvky. 

Vybavení interiéru  Společné místnosti

144 SENIOR   telefon: 844 001 001     www.nas-senior.cz

U
ve

de
né

 c
en

y 
js

ou
 v

če
tn

ě 
21

%
 D

PH



Quadro – regál M se 2 předěly a policí
Regál z laminované dřevotřísky odstínu javor a bílé, tloušťky 18 mm. 
Regál lze doplnit malými dvířky určenými pro montáž k bočním stěnám 
(092200–092211, prodáváme zvlášť), nebo dvířky určenými pro montáž 
k svislému předělu (092238–092249, prodáváme zvlášť) nebo úzkými 
zásuvkami (092262–092273, prodáváme zvlášť) nebo úzkými středovými 
zásuvkami určenými do středového dílu (092006–092010, 092170, 092198, 
092558–092563, prodáváme zvlášť). Boční díly regálu lze dále vybavit poli-
cemi (092199, prodáváme zvlášť) a středový díl lze doplnit úzkými policemi 
(092287,prodáváme zvlášť). •  rozm. 116,6 x 41,5 x 86,8 cm
092150 javor 2 699 Kč
092150W bílý  2 699 Kč
 cena s DPH

Quadro – regál L se 2 předěly a 2 policemi
Regál z laminované dřevotřísky odstínu javor a bílé, tloušťky 18 mm. 
Regál lze doplnit malými dvířky určenými pro montáž k bočním stěnám 
(092200–092211, prodáváme zvlášť), nebo dvířky určenými pro montáž 
k svislému předělu (092238–092249, prodáváme zvlášť) nebo úzkými 
zásuvkami (092262–092273, prodáváme zvlášť) nebo úzkými středovými 
zásuvkami určenými do středového dílu (092006–092010, 092170, 092198, 
092558–092563, prodáváme zvlášť). Boční díly regálu lze dále vybavit poli-
cemi (092199, prodáváme zvlášť) a středový díl lze doplnit úzkými policemi 
(092287, prodáváme zvlášť). •  rozm. 116,6 x 41,5 x 124,2 cm
092151 javor 3 599 Kč
092151W bílý 3 599 Kč
 cena s DPH

Quadro – sestava 29
Sestavy nábytku z laminované dřevotřísky odstínu javor 
a bílé, tloušťky 18 mm. Čela skříněk jsou z laminované 
a frézované MDF desky tloušťky 18 mm. Dvířka a zásuv-
ky jsou vybavené zápustnými úchyty stříbrné barvy. 
•  092287 – Police k řadě Quadro, 2 ks, 1 sada 
•  092238 – Quadro – malá dvířka pro upevnění k stře-

dovému předělu – bílá, 2 ks 
•  092204 – Quadro – malá dvířka – limetková, 1 ks 
•  092201 – Quadro – malá dvířka – šedá, 1 ks 
•  092239 – Quadro – malá dvířka pro upevnění k stře-

dovému předělu – šedá, 1 ks 
•  092242 – Quadro – malá dvířka pro upevnění k středo-

vému předělu – limetková, 1 ks 

•  092150 – Quadro – regál M se 2 předěly a policí, 1 ks 
SET6032 javor 5 812 Kč

•  092150W – Quadro – regál M se 2 předěly a policí, 
bílý, 1 ks 

SET6032W bílá 5 812 Kč
 cena s DPH

2 699 Kč

Quadro – sestava 38
Sestavy nábytku z laminované dřevotřísky odstínu javor a bílé,  
tloušťky 18 mm. Čela skříněk jsou z laminované a frézované  
MDF desky tloušťky 18 mm. Dvířka a zásuvky jsou vybavené  
zápustnými úchyty stříbrné barvy. 
•  092199 – Police k řadě Quadro, 2 ks, 1 sada 
•  092238 – Quadro – malá dvířka pro montáž k středovému  

předělu – bílá, 4 ks 
•  092200 – Quadro – malá dvířka – bílá, 1 ks 
•  092241 – Quadro – malá dvířka pro montáž k středovému  

předělu – bleděmodrá, 2 ks 
•  092204 – Quadro – malá dvířka – limetková, 2 ks 

•  092151 – Quadro – regál L se 2 předěly a 2 policemi, 1 ks 
SET6041 javor 8 189 Kč

•  092151W – Quadro – regál L se 2 předěly a 2 policemi, bílý, 1 ks 
SET6041W bílá 8 189 Kč
 cena s DPH

Quadro – sestava 89
•  553022 – Skládací zásobník s víkem, 12 ks

•  092150 – Quadro – regál M se 2 předěly a policí, 2 ks
SET6144 javor 7 306 Kč

•  092150W – Quadro – regál M se 2 předěly a policí, bílý, 2 ks
SET6144W bílá 7 306 Kč
 cena s DPH

8 189 Kč

5 812 Kč

Quadro – dvířka malá 
•  dvířka jsou určená k montáži 

k bočním stěnám skříněk Quadro 
•  rozm. 37 x 37 cm •  1 ks 
092200 bílá  459 Kč
092201 šedá 459 Kč
092202 blankytná 459 Kč
092203 bleděmodrá 459 Kč
092204 limetková 459 Kč
092205 žlutá 459 Kč
092206 oranžová 459 Kč
092207 červená 459 Kč
092208 růžová 459 Kč
092209 starorůžová 459 Kč
092210 béžová 459 Kč
092211 hnědá 459 Kč
 cena s DPH

Malá dvířka Quadro, k mon-
táží na středový předěl 
•  určeno pro montáž ke středovým 

předělům skříněk řady Quadro 
•  rozm. 37 x 37 cm •  1 ks 
092238 bílá  459 Kč
092239 šedá 459 Kč
092240 blankytná  459 Kč
092241 bleděmodrá 459 Kč
092242 limetková 459 Kč
092243 žlutá 459 Kč
092244 oranžová 459 Kč
092245 červená 459 Kč
092246 růžová 459 Kč
092247 starorůžová 459 Kč
092248 béžová 459 Kč
092249 hnědá 459 Kč
 cena s DPH

Quadro – úzké zásuvky 
•  rozm. čela 37 x 18,3 cm
092262 bílá 699 Kč
092263 šedá 699 Kč
092264 blankytná 699 Kč
092265 bleděmodrá 699 Kč
092266 limetková 699 Kč
092267 žlutá 699 Kč
092268 oranžová 699 Kč
092269 červená 699 Kč
092270 růžová 699 Kč
092271 starorůžová 699 Kč
092272 béžová 699 Kč
092273 hnědá 699 Kč
 cena s DPH

Quadro – úzké zásuvky 
– středové 
•  zásuvky jsou určené do středo-

vých dílů širokých skříněk řady 
Quadro 

•  rozm. čela 37 x 18,3 cm
092006 bílá  699 Kč
092007 šedá 699 Kč
092009 blankytná 699 Kč
092010 bleděmodrá 699 Kč
092170 limetková  699 Kč
092198 žlutá 699 Kč
092558 oranžová 699 Kč
092559 červená 699 Kč
092560 růžová 699 Kč
092561 starorůžová 699 Kč
092562 béžová 699 Kč
092563 hnědá 699 Kč
 cena s DPH
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Quadro – skříňky na 2 široké 
zásuvky 
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm
092155 javor 1 799 Kč
092155W bílá  1 799 Kč
 cena s DPH

Quadro – sestava 30
•  092199 Police k řadě Quad-

ro, 2 ks, 1 sada 
•  092203 Quadro – malá 

dvířka – bleděmodrá, 2 ks 
•  092200 Quadro – malá 

dvířka – bílá, 2 ks 
•  092250 Quadro – široká 

zásuvka – bílá, 2 ks 

•  092156 Quadro – skříňka L 
na 2 široké zásuvky, 1 ks 

SET6033 javor 7 092 Kč

•  092156W Quadro – skříňka L 
na 2 široké zásuvky, bílá, 1 ks 

SET6033W bílá 7 092 Kč
 cena s DPH

Quadro – skříňky na 2 široké 
zásuvky 
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 124,2 cm
092156 javor  2 399 Kč
092156W bílá  2 399 Kč
 cena s DPH

Quadro – skříňky na 2 široké 
zásuvky 
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 161,6 cm
092157 javor  3 199 Kč
092157W bílá  3 199 Kč
 cena s DPH

Quadro – sestava 35
•  092199 Police k řadě Quadro, 

2 ks, 2 sady
•  092250 Quadro – široká 

zásuvka – bílá, 2 ks 
•  092212 Quadro – střední 

dvířka – bílá, 2 ks 
•  092157 Quadro – skříňka XL 

na 2 široké zásuvky, 1 ks
SET6038 javor 7 713 Kč

•  092157W Quadro – skříňka XL 
na 2 široké zásuvky, bílá, 1 ks

SET6038W bílá 7 713 Kč
 cena s DPH

Malá dvířka jsou  
na str. 145

092155 + 2 x 095385 
+ 1 x 092256  
+ 1 x 092255

skříňky lze doplnit 
přídavnými poličkami 

092199 (str. 144)

Quadro – široké zásuvky 
•  rozm. čela 75,2 x 18,3 cm
092250 bílá  1 199 Kč
092251 šedá 1 199 Kč
092252 blankytná  1 199 Kč
092253 bleděmodrá 1 199 Kč
092254 limetková 1 199 Kč
092255 žlutá 1 199 Kč

092256 oranžová  1 199 Kč
092257 červená 1 199 Kč
092258 růžová 1 199 Kč
092259 starorůžová 1 199 Kč
092260 béžová 1 199 Kč
092261 hnědá 1 199 Kč
 cena s DPH

Quadro – střední dvířka
•  dvířka jsou určená k montáži k boč-

ním stěnám skříněk Quadro 
•  rozm. 37 x 74,4 cm •  1 kus 
092212 bílá  599 Kč
092213 šedá 599 Kč
092214 blankytná  599 Kč
092215 bleděmodrá  599 Kč
092216 limetková 599 Kč
092217 žlutá 599 Kč
092218 oranžová  599 Kč
092220 červená 599 Kč
092221 růžová 599 Kč
092222 starorůžová 599 Kč

092224 béžová 599 Kč
092225 hnědá 599 Kč
 cena s DPH

Quadro – skříňky  
na 2 široké zásuvky

12 barev

092199

1 199 Kč

1 799 Kč

2 399 Kč

Skříňka z laminované dřevotřísky odstínu javor a bílé, tloušťky 18 mm. 
Skříňku lze doplnit širokými zásuvkami (092250–092261, prodáváme 
zvlášť). Skříňku lze dále doplnit malými dvířky (092200–092211, prodáváme 
zvlášť) a policemi (092199, prodáváme zvlášť). 
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Skříňka z laminované dřevotřísky odstínu 
javor a bílé, tloušťky 18 mm. Vhodná 
k doplnění úzkými zásuvkami (092262–
092273, prodáváme zvlášť). 

Quadro – skříňka S na 4 zásuv-
ky, sokl
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 49,4 cm
092139 javor 1 599 Kč
092139W bílá  1 599 Kč
 cena s DPH

Quadro – skříňka S na 6 zásuvek, sokl 
Do střední části je nutno umístit středové zásuvky 
(092006–092010, 092170, 092198, 092558–092563, 
prodáváme zvlášť) •  rozm. 116,6 x 41,5 x 49,4 cm
092140 javor 1 899 Kč
092140W bílá  1 899 Kč
 cena s DPH

Quadro – skříňky S na zásuvky, 
s kolečky
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 49,4 cm
092138 javor 2 199 Kč
092138W bílá  2 199 Kč
 cena s DPH

Quadro – úzké zásuvky 
Čela zásuvek vyrábíme z laminované MDF desky tloušťky 
18 mm. •  rozm. čela 37 x 18,3 cm
092262  bílá 699 Kč
092263 šedá 699 Kč
092264 blankytná 699 Kč
092265 bleděmodrá 699 Kč
092266 limetková 699 Kč
092267 žlutá 699 Kč
092268 oranžová 699 Kč
092269 červená 699 Kč
092270 růžová 699 Kč
092271 starorůžová 699 Kč
092272 béžová 699 Kč
092273 hnědá 699 Kč
 cena s DPH

Quadro – skříňky S  
a skříňky M

Quadro – skříňka M  
na 8 úzkých zásuvek 
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm
092158 javor 1 999 Kč
092158W bílá 1 999 Kč
 cena s DPH

Quadro – skříňka M s 1 policí 
a soklem 
Určeno pro doplnění malými (092200–
092211, prodáváme zvlášť) nebo 
středními dvířky (092212–092225, pro-
dáváme zvlášť) nebo širokými zásuvkami 
(092250-092261, prodáváme zvlášť). 
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm
092141 javor 1 699 Kč 
092141W bílá  1 699 Kč
 cena s DPH

12 barev

Quadro – regál L na úzké zásuvky 
Regál k doplnění 12 úzkými zásuvkami 
(092262–092273, prodáváme zvlášť). 
Vyrobeno z laminované dřevotřísky 
odstínu javor a bílé, tloušťky 18 mm. 
096567 javor 1 999 Kč
096567W bílý 1 999 Kč
 cena s DPH

Quadro – sestava 28
Sestavy nábytku z laminované dřevotřísky odstínu javor 
a bílé, tloušťky 18 mm. Čela skříněk jsou z laminované a fré-
zované MDF desky tloušťky 18 mm. Dvířka a zásuvky jsou 
vybavená zápustnými úchyty stříbrné barvy. 
•  092262 Quadro – úzká zásuvka – bílá, 4 ks 

•  092138 Quadro – skříňka S na 4 zásuvky, s kolečky, 1 ks 
SET6031 javor 4 995 Kč

•  092138W Quadro – skříňka S na 4 zásuvky, s kolečky, bílá, 1 ks 
SET6031W bílá 4 995 Kč
 cena s DPH

699 Kč
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Quadro – sestavy 90 st.
Sestavy nábytku z laminované dřevotřísky odstínu javor a bílé, tloušťky 18 mm. Čela skříněk jsou 
z laminované a frézované MDF desky tloušťky 18 mm. Dvířka a zásuvky jsou vybavená zápustnými 
úchyty stříbrné barvy. 

Quadro
– sestavy 90 st.

Sestava 50, 90 st.
•  092199 – 1 sada •  092200 – 1 ks •  092205 – 1 ks 
•  092262 – 2 ks •  092267 – 2 ks 

•  092148 – Quadro – regál L s předělem a 2 po-
licemi, 1 ks 

SET6092  javor 7 472 Kč

•  092148W – Quadro – regál L s předělem a 2 po-
licemi, bílý, 1 ks 

SET6092W bílá  7 472 Kč
 cena s DPH

Sestava 31, 90 st.
•  092199 – 1 sada •  092262 – 4 ks 
•  092212 – 1 ks •  092216 – 1 ks 

•  092148 Quadro – regál L s předělem a 2 poli-
cemi, 1 ks 

SET6034 javor 7 752 Kč

•  092148W Quadro – regál L s předělem a 2 poli-
cemi, bílý, 1 ks 

SET6034W bílá  7 752 Kč
 cena s DPH

Sestava 52, 90 st. 
•  092199 – 1 sada •  092204 – 1 ks •  092242 – 2 ks •  092262 – 2 ks 
•  092266 – 2 ks •  092006 – 1 ks •  092170 – 1 ks 

•  092151 – Quadro – regál L se2 předěly a 2 policemi, 1 ks 
SET6094  javor 9 629 Kč

•  092151W – Quadro – regál L se 2 předěly a 2 policemi, bílý, 1 ks 
SET6094W bílá  9 629 Kč
 cena s DPH

Sestava 53, 90 st. 
•  092200 – 2 ks •  092238 – 1 ks •  092209 – 1 ks •  092247 – 2 ks 
•  092267 – 4 ks •  092198 – 2 ks 

•  092151 – Quadro – regál L se 2 předěly a 2 policemi, 1 ks 
SET6095  javor 10 547 Kč

•  092151W – Quadro – regál L se 2 předěly a 2 policemi, bílý, 1 ks 
SET6095W bílá  10 547 Kč
 cena s DPH

Sestava 57, 90 st. 
•  092199 – 1 sada •  092216 – 2 ks •  092262 – 2 ks •  092267 – 2 ks 

•  092149 – Quadro – regál XL s předělem a 3 policemi, 1 ks 
SET6099  javor 8 052 Kč

•  092149W – Quadro – regál XL s předělem a 3 policemi, bílý, 1 ks 
SET6099W bílá  8 052 Kč
 cena s DPH

Sestava 56, 90 st. 
•  092199 – 1 sada •  092204 – 1 ks •  092201 – 1 ks 
•  092251 – 1 ks •  092254 – 1 ks 

•  092156 Quadro – skříňka L na 2 široké zásuvky, 
1 ks 

SET6098  javor 6 174 Kč

•  092156W Quadro – skříňka L na 2 široké 
zásuvky, bílá 1 ks

SET6098W bílá  6 174 Kč
 cena s DPH

Sestava 61, 90 st. 
•  092201 – 1 ks •  092204 – 1 ks •  092250 – 2 ks •  092251 – 1 ks •  092254 – 1 ks 

•  092154 – Quadro – asymetrická skříňka M na široké zásuvky, 1 ks 
SET6103  javor 8 013 Kč

•  092154W – Quadro – asymetrická skříňka M na široké zásuvky, bílá, 1 ks
SET6103W bílá  8 013 Kč
 cena s DPH
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Skříňka z laminované dřevotřísky odstínu javor 
a bílé, tloušťky 18 mm. Skříňku lze doplnit malými 
dvířky (092200–092211, prodáváme zvlášť) 
a úzkými policemi (092287, prodáváme zvlášť). 
Skříňku nelze doplnit zásuvkami. 

Quadro – sestava 39
•  092287 – 1 sada •  092201 – 2 ks 
•  092250 – 4 ks 

•  092154 – Quadro – asymetrická skříňka M 
na široké zásuvky, 1 ks 

SET6042 javor 8 372 Kč

•  092154W – Quadro – asymetrická skříňka 
M na široké zásuvky, bílá, 1 ks 

SET6042W bílá 8 372 Kč
 cena s DPH

Quadro – asymetrická skříňka L 
•  rozm. 116,6 x 41,5 x 124,2 cm
092152 javor 2 999 Kč
092152W bílá 2 999 Kč
 cena s DPH

Quadro – asymetrická  
skříňka M na široké zásuvky 
•  rozm. 116,6 x 41,5 x 86,8 cm
092154 javor 2 299 Kč
092154W bílá 2 299 Kč
 cena s DPH

Quadro – skříňka 1/8 kola 
S s kolečky
Skříňka z laminované dřevotřísky odstí-
nu javor a bílé, tloušťky 18 mm. 
•  rozm. 41,5 x 84,5 x 49,4 cm 
092166 javor  2 199 Kč
092166W bílá  2 199 Kč
 cena s DPH

Quadro – skříňka 1/8 kola M 
s kolečky
Skříňka z laminované dřevotřísky odstí-
nu javor a bílé, tloušťky 18 mm. 
•  rozm. 41,5 x 84,5 x 86,8 cm 
092167 javor  2 799 Kč
092167W bílá 2 799 Kč
 cena s DPH

Quadro – skříňka 1/8 kola 
S na nožkách
Skříňka z laminované dřevotřísky odstí-
nu javor a bílé, tloušťky 18 mm. 
•  rozm. 41,5 x 84,5 x 49,4 cm 
095660 javor 1 699 Kč
095660W bílá  1 699 Kč
 cena s DPH

Quadro – skříňka 1/8 kola M 
na nožkách
Skříňka z laminované dřevotřísky odstí-
nu javor a bílé, tloušťky 18 mm. 
•  rozm. 41,5 x 84,5 x 86,8 cm 
095661 javor 2 299 Kč
095661W bílá  2 299 Kč
 cena s DPH
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Quadro – velký zásobník
•  rozm. čela 74 x 37 cm 
•  vnitřní rozměry 69 x 32,5 x 28 cm
092291 bílý 2 399 Kč
092292 šedý 2 399 Kč
092294 blankytný  2 399 Kč
092295 bleděmodrý 2 399 Kč
092296 limetkový 2 399 Kč
092297 žlutý 2 399 Kč
092299 oranžový 2 399 Kč
092003 červený 2 399 Kč
092096 růžový 2 399 Kč
092097 starorůžový 2 399 Kč
092098 béžový 2 399 Kč
092099 hnědý 2 399 Kč
 cena s DPH

Quadro – malý zásobník
•  rozm. čela 37 x 37 cm 
•  vnitřní rozměry 34 x 32,5 x 28 cm
092084 bílý 1 799 Kč
092085 šedý 1 799 Kč
092086 blankytný 1 799 Kč
092087 bleděmodrý 1 799 Kč
092088 limetkový 1 799 Kč
092089 žlutý 1 799 Kč
092090 oranžový 1 799 Kč
092091 červený 1 799 Kč
092092 růžový 1 799 Kč
092093 starorůžový 1 799 Kč
092094 béžový 1 799 Kč
092095 hnědý 1 799 Kč
 cena s DPH092088092294

Quadro – lavička nad 3 malé zásobníky
Lavička z laminované dřevotřísky odstínu javor a bílé, 
tloušťky 18 mm. Lavičku lze doplnit malými zásobníky 
(092084–092095, prodáváme zvlášť) nebo velkými 
zásobníky (092291–092299, 092003, 092096–092099, 
prodáváme zvlášť). 
•  rozm. 116,6 x 41,5 x 49,4 cm
092171 javor 1 299 Kč
092171W bílá 1 299 Kč
 cena s DPH

Quadro – lavička nad velký zásobník 
Lavička z laminované dřevotřísky odstínu 
javor a bílé, tloušťky 18 mm. Lavičku lze do-
plnit malými zásobníky (092084–092095, 
prodáváme zvlášť) nebo velkými zásobníky 
(092291–092299, 092003, 092096–
092099, prodáváme zvlášť). 
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 49,4 cm
092169 javor 1 099 Kč
092169W bílá 1 099 Kč
 cena s DPH

Quadro – skříňka nad velký zásobník 
Skříňka z laminované dřevotřísky odstínu javor a bílé, 
tloušťky 18 mm. Skříňku doplňuje velký zásobník 
(092291–092299, 092003, 092096–092099, pro-
dáváme zvlášť) nebo 2 malé zásobníky (092084–
092095, prodáváme zvlášť). Skříňku lze doplnit 
malými dvířky (092200–092211, prodáváme zvlášť) 
a police (092199, prodáváme zvlášť). 
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 86,8 cm
092172 javor 1 599 Kč
092172W bílá 1 599 Kč
 cena s DPH

Quadro – zásobníky
Objemné zásobníky mají čela zásuvek z laminované MDF 
desky tloušťky 18 mm. Kolečka zajišťují snadnou mobilitu. 
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Nástavce Quadro

Quadro – nástavec S
Nástavec ke skříňkám Quadro s délkou 79,2 cm. 
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 41,2 cm
096665 javor 999 Kč
096665W bílý korpus 999 Kč
 cena s DPH

Quadro – nástavec S s předělem
Nástavec ke skříňkám Quadro s délkou 79,2 cm. 
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 41,2 cm
096666 javor 1 199 Kč
096666W bílý korpus 1 199 Kč
 cena s DPH

Quadro – nástavec S se 2 předěly
Nástavec ke skříňkám Quadro s délkou 
116,6 cm. •  rozm. 116,6 x 41,5 x 41,2 cm
096667 javor 1 599 Kč
096667W bílý korpus 1 599 Kč
 cena s DPH

Quadro – nástavec M s předělem 
a policí
Nástavec ke skříňkám Quadro s délkou 79,2 cm. 
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 78,6 cm
096669 javor 1 799 Kč
096669W bílý korpus 1 799 Kč
 cena s DPH

Quadro – nástavec M se 2 předěly 
a policí
Nástavec ke skříňkám Quadro s délkou 116,6 cm. 
•  rozm. 116,6 x 41,5 x 78,6 cm
096670 javor 2 299 Kč
096670W bílý korpus 2 299 Kč
 cena s DPH

Quadro – nástavec M s policí
Nástavec ke skříňkám Quadro s délkou 79,2 cm. 
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 78,6 cm
096668 javor 1 599 Kč
096668W bílý korpus 1 599 Kč
 cena s DPH

Nástavce zvyšují kapacitu skříně a umožňují 
její přizpůsobení individuálním potřebám. 
Nástavce jsou kompatibilní s každou základní 
skříňkou Quadro širokou 79,2 cm. Nástavec 
je se základnou vždy pevně spojen. Celek 
je dále nutno kotvit ke stěně. Montážní 
materiál je součástí balení. Nástavec může 
sloužit jako otevřená police nebo jej lze 
doplnit malými dvířky (095385-095396, 
objednávejte zvlášť) nebo středními dvířky 
(095397-095408, objednávejte zvlášť). 
Dále lze nástavce doplnit policemi (092199, 
lze objednat samostatně).
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Quadro – sestava 97, 90°
• 092212, 2 ks • 096692, 1 ks • 092209, 2 ks 
• 092201, 1 ks • 092202, 1 ks • 092239, 1 ks 
• 092240, 1 ks           

• 092150, 1 ks • 096670, 1 ks 
SET6157 javor 9 509 Kč

• 092150W, 1 ks • 096670W, 1 ks 
SET6157W bílé 9 509 Kč
 cena s DPH

Quadro – sestava 98, 90°
• 092213, 2 ks • 092214, 1 ks • 092224, 1 ks 
• 096694, 1 ks • 096702, 1 ks

• 092150, 1 ks • 096670, 1 ks 
SET6159 javor 8 512 Kč

• 092150W, 1 ks • 096670W, 1 ks 
SET6159W bílé 8 512 Kč
 cena s DPH

Quadro – sestava 104, 90°
• 096719, 1 set • 092210, 2 ks         

• 092141, 1 ks • 096666, 1 ks 
SET6171 javor 4 915 Kč

• 092141W, 1 ks • 096666W, 1 ks 
SET6171W bílé 4 915 Kč
 cena s DPH

Quadro – sestava 102, 90°
•  092252, 1 ks •  092254, 1 ks •  092260, 1 ks 
•  092259, 1 ks •  092213, 2 ks 

•  092159, 1 ks •  096668, 1 ks
SET6167 javor 9 392 Kč

•  092159W, 1 ks •  096668W, 1 ks
SET6167W bílé 9 392 Kč
 cena s DPH

Quadro – sestava 95, 90°
• 092199, 1 set • 092287, 1 set • 092272, 2 ks 
• 092273, 2 ks • 092562, 1 ks • 092563, 1 ks 
• 092200, 4 ks • 092238, 2 ks         

• 092151, 1 ks • 096667, 1 ks 
SET6153 javor 12 964 Kč

• 092151W, 1 ks • 096667W, 1 ks 
SET6153W bílé 12 964 Kč
 cena s DPH

Quadro – sestava 100, 90°
• 092199, 1 set • 092213, 2 ks • 092206, 2 ks         

• 092148, 1 ks • 096666, 1 ks 
SET6163 javor 7 073 Kč

• 092148W, 1 ks • 096666W, 1 ks 
SET6163W bílé 7 073 Kč
 cena s DPH

Quadro – sestava 106, 90°
• 092251, 2 ks • 092205, 3 ks • 092206, 3 ks 
• 092209, 2 ks             

• 092156, 1 ks • 096669, 1 ks 
SET6175 javor 10 268 Kč

• 092156W, 1 ks • 096669W, 1 ks 
SET6175W bílé 10 268 Kč
 cena s DPH

Quadro
– sestavy 90 st.

Quadro – sestavy 90 st.
Sestavy nábytku z laminované dřevotřísky odstínu javor a bílé, tloušťky 
18 mm. Čela skříněk jsou z laminované a frézované MDF desky tloušťky 
18 mm. Dvířka a zásuvky jsou vybavená zápustnými úchyty stříbrné barvy. 
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Quadro – sestava 103, 90 st. 
•  553022 Skládací zásobník s víkem, 4 ks 
•  092200 – dvířka malá 90 st., pro upevnění ke korpu-

su – bílá, 2 ks

•  092141 – skříňka M s 1 policí a soklem, javor, 1 ks 
•  096666 – nástavec S s předělem, javor, 1 ks
SET6169 javor 4 452 Kč

•  092141W – skříňka M s 1 policí a soklem, bílá, 1 ks 
•  096666W – nástavec S s předělem – bílé korpusy, 1 ks
SET6169W bílé 4 452 Kč
 cena s DPH

Skládací zásobník s víkem
Praktický skládací zásobník pro uskladnění drob-
ných a lehkých předmětů. Vyrobeno z kartónu 
potaženého látkou. Vybaveno víkem a dvěma 
bočními úchyty. •  rozm. 35,5 x 34,5 x 35 cm
553022 159 Kč
 cena s DPH

Quadro – sestava 101, 90 st.
•  096668 – nástavec M s policí, javor, 1 ks 
•  553022 Skládací zásobník s víkem, 4 ks 
•  092212 – dvířka střední 90 st. – bílá, 2 ks 

•  092141 – skříňka M s 1 policí a soklem, javor, 1 ks 
SET6165 javor 5 132 Kč
 cena s DPH

•  92141W – skříňka M s 1 policí a soklem, bílá, 1 ks 
SET6165W bílé 5 132 Kč
 cena s DPH

Quadro – sestava 94, 90 st.
•  553022 Skládací zásobník k víkem, 6 ks 
•  092200 – dvířka malá 90 st., pro montáž ke korpusu 

– bílá, 4 ks 
•  092238 – dvířka malá 90 st., pro montáž k předělu 

– bílá, 2 ks 

•  092151 – regál L se 2 předěly a 2 policemi, javor, 1 ks 
•  096667 – nástavec S se 2 předěly, javor, 1 ks 
SET6151 javor 8 906 Kč
 cena s DPH

•  092151W – regál L se 2 předěly a 2 policemi, bílý, 1 ks
•  096667W – nástavec S se 2 předěly – bílé korpusy, 1 ks 
SET6151W bílé 8 906 Kč
 cena s DPH

Quadro – sestava 96, 90 st.
•  553022 Skládací zásobník s víkem, 6 ks 
•  092212 – dvířka střední 90 st. – bílá, 2 ks 
•  096692 – dvířka střední 90 st., pro montáž k předělu 

– bílá, 1 ks 

•  092150 – regál M se 2 předěly a s policí, javor, 1 ks 
•  096670 – nástavec M se 2 předěly a policí, javor, 1 ks 
SET6155 javor 7 709 Kč
 cena s DPH

•  092150W – regál M se 2 předěly a s policí – bílý, 1 ks 
•  096670W – nástavec M se 2 předěly a policí – bílé 

korpusy, 1 ks 
SET6155W bílé 7 709 Kč
 cena s DPH

Quadro – sestava 99, 90 st.
•  096666 – nástavec S s předělem, javor, 1 ks 
•  553022 Skládací zásobník s víkem, 6 ks 
•  092200 – dvířka malá 90 st., pro upevnění ke korpu-

su – bílá, 2 ks 

•  092148 – regál L s předělem a 2 policemi, javor, 1 ks
SET6161 javor 6 370 Kč
 cena s DPH

•  092148W – regál L s předělem a 2 policemi, bílý, 1 ks 
SET6161W bílé 6 370 Kč
 cena s DPH
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Quadro – rohové skříňky
Skříňka z laminované dřevotřísky odstínu javor a bílé, tloušťky 18 mm. 

Zásobníky mělké (1)
•  rozm. 31,2 x 42,7 x 7,5 cm •  1 ks 
372034 limetkový  179 Kč
372035 oranžový  179 Kč
372026 průhledný  179 Kč
 cena s DPH

Zásobníky hluboké (2)
•  rozm. 31,2 x 42,7 x 15 cm •  1 ks 
372036 limetkový  229 Kč
372037 oranžový  229 Kč
372006 průhledný  229 Kč
 cena s DPH

Zásobníky extra (3)
•  rozm. 31,2 x 42,7 x 22,5 cm •  1 ks
372038 limetkový  279 Kč
372039 oranžový  279 Kč
372005 průhledný  279 Kč
 cena s DPH

Zásobníky Jumbo (4) 
•  rozm. 42,7 x 31,2 x 30 cm •  1 ks 
372040 limetkový  309 Kč
372041 oranžový  309 Kč
372025 průhledný 309 Kč
 cena s DPH

Quadro – skříňka S na plastové zásobní-
ky – s předělem 
•  rozm. 70,2 x 48 x 49,4 cm
092160  javor 1 499 Kč
092160W  bílá  1 499 Kč
 cena s DPH

Quadro – skříňka M na plastové zásobní-
ky – s předělem 
•  rozm. 70,2 x 48 x 86,8 cm
092161  javor 1  799 Kč
092161W  bílá  1  799 Kč
 cena s DPH

Quadro – skříňka M+ na plastové zásob-
níky – s předělem 
•  rozm. 70,2 x 48 x 105,4 cm
092162  javor 2 199 Kč
092162W  bílá  2 199 Kč
 cena s DPH

Zásobníky
Plastové zásobníky Gratnells ke skříňkám Sunland, Flexi a Quadro. Zásobníky jsou 
vyrobené z odolného plastu, jsou zdravotně nezávadné, nehořlavé a odolné proti 
působení chemických látek. Dodáváme včetně vodících lišt.•  1 ks

JUMBO 4

HLUBOKÉ 2
MĚLKÉ

MĚLKÉ
HLUBOKÉ 2

MĚLKÉ

MĚLKÉ MĚLKÉ

EXTRA 3
= =

+

+

+

+

+ =

1

1

1

1

1

Skříňka z laminované dřevotřísky odstínu javor a bílé, tloušťky 18 mm. 
Skříňku doplňují plastové zásobníky (372005–372026 i 372034–372041, 
prodáváme zvlášť).

Quadro – skříňka S na plastové zásobní-
ky – se 2 předěly 
•  rozm. 104 x 48 x 49,4 cm
092163 javor 1 999 Kč
092163W bílá  1 999 Kč
 cena s DPH

Quadro – skříňka M na plastové zásobní-
ky – se 2 předěly 
•  rozm. 104 x 48 x 86,8 cm
092164  javor 2 399 Kč
092164W  bílá  2 399 Kč
 cena s DPH

Quadro – skříňka M+ na plastové zásob-
níky – se 2 předěly 
•  rozm. 104 x 48 x 105,4 cm
092165  javor 2 499 Kč
092165W  bílá  2 499 Kč
 cena s DPH

Quadro – rohová skříňka L 
•  rozm. 41,5 x 41,5 x 124,2 cm
092175 javor 2 199 Kč
092175W bílá 2 199 Kč
 cena s DPH

Quadro – rohová skříňka L 
•  rozm. 41,5 x 72 x 124,2 cm
092177 javor 4 199 Kč
092177W bílá 4 199 Kč
 cena s DPH

Quadro – rohová skříňka M 
•  rozm. 41,5 x 41,5 x 86,8 cm
092174 javor 1 699 Kč
092174W bílá  1 699 Kč
 cena s DPH

Quadro – rohová skříňka M 
•  rozm. 41,5 x 72 x 86,8 cm
092176 javor 2 999 Kč
092176W bílá  2 999 Kč
 cena s DPH

od 2 999 Kčod 1 699 Kč
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Quadro – široká závěsná 
skříňka 
•  rozm. 116,6 x 41,5 x 41 cm
092178 javor 1 499 Kč
092178W bílá 1 499 Kč
 cena s DPH

Quadro – široké závěsné skříňky s předělem 
Skříňku lze doplnit malými dvířky (092200–092211, prodáváme 
zvlášť). •  rozm. 116,6 x 41,5 x 41 cm •  dodáváme včetně malé poličky 
092179 levá, javor 1 699 Kč
092179W levá, bílá  1 699 Kč
092180 pravá, javor 1 699 Kč
092180W pravá, bílá  1 699 Kč
 cena s DPH

Quadro – úzká závěsná skříňka 
s policí 
Skříňku lze doplnit malými dvířky 
(092200–092211, prodáváme zvlášť). 
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 41 cm
092181 javor 1 399 Kč
092181W bílá  1 399 Kč
 cena s DPH

Quadro – úzká závěsná  
skříňka s předělem 
Skříňka z laminované dřevotřísky  
odstínu javor a bílé, tloušťky 18 mm.  
Skříňku lze doplnit malými dvířky (092200–092211, prodáváme zvlášť). 
•  skříňku lze doplnit policemi (092199, prodáváme zvlášť). 
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 41 cm
092185 javor 1 299 Kč
092185W bílá  1 299 Kč
 cena s DPH

Police k řadě Quadro – 2 ks 
Police z laminované dřevotřísky 
tloušťky 18 mm. Police jsou ur-
čené do skříněk širokých 79,2 cm 
a do bočních dílů širších skříněk 
(kromě asymetrických skříněk). 
•  2 ks 
•  rozm. 36,5 x 37 cm
092199 459 Kč
 cena s DPH

2 Ks

Quadro – sestava 34
•  092204 Quadro – malá dvířka 

– limetková, 2 ks 

•  092181 Quadro – úzká závěsná 
skříňka s policí, 1 ks 

SET6037 javor 2 317 Kč

•  092181W Quadro – úzká závěsná 
skříňka s policí, bílá, 1 ks

SET6037W bílá 2 317 Kč
 cena s DPH

Quadro – sestava 37
•  092200 Quadro – malá dvířka 

– bílá, 1 ks 
•  092199 Police k řadě Quadro, 

2 ks, 1 sada 

•  092185 Quadro – úzká závěsná 
skříňka s předělem, 1 ks 

SET6040 javor 2 217 Kč

•  092185W Quadro – úzká závěsná 
skříňka s předělem, bílá, 1 ks 

SET6040W bílá 2 217 Kč
 cena s DPH

Sestavy nábytku z laminované dřevotřísky odstínu javor a bílé, 
tloušťky 18 mm. Čela skříněk jsou z laminované a frézované MDF 
desky tloušťky 18 mm. Dvířka a zásuvky jsou vybavená zápustnými 
úchyty stříbrné barvy. 

Skříňka z laminované dřevotřísky 
odstínu javor a bílé, tloušťky 18 mm. 092179

092180
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Quadro – šatní skříně 
Skříň vertikálně rozdělená na dvě poloviny. V levé 
části 4 police, v pravé horní a spodní police a dva 
háčky na oblečení. Vyrobeno z laminované dřevo-
třísky tloušťky 18 mm, odstínu javor. Dveře jsou 
z foliované MDF desky tloušťky 18 mm. 
•  rozm. 79,2 x 41,5 x 199 cm 
•  rozměry dveří 37 x 184 cm 
•  rozměry polic 36 x 25 cm 
•  prostor mezi policemi 36 x 134 cm

Quadro – psací stoly se širokou zásuvkou
Psací stůl z laminované dřevotřísky odstínu javor, 
tloušťky 18 mm, doplněný barevnými prvky z lamino-
vané MDF desky tloušťky 18 mm. 
•  rozm. 80 x 60 x 76 cm 

Quadro – psací stoly se širokou 
zásuvkou
092189 bílý 2 299 Kč
092226 šedý  2 299 Kč
092227 blankytný 2 299 Kč
092228 bleděmodrý 2 299 Kč
092229 limetkový  2 299 Kč
092230 žlutý  2 299 Kč
092231 oranžový  2 299 Kč
092232 červený  2 299 Kč
092233 růžový  2 299 Kč
092234 starorůžový  2 299 Kč
092235 béžový 2 299 Kč
092236 hnědý 2 299 Kč
 cena s DPH

Quadro – psací stoly se širokou zásuvkou, 
bílé 
092189W bílý  2 299 Kč
092226W šedý 2 299 Kč
092227W blankytný  2 299 Kč
092228W bleděmodrý  2 299 Kč
092229W limetkový  2 299 Kč
092230W žlutý  2 299 Kč
092231W oranžový  2 299 Kč
092232W červený  2 299 Kč
092233W růžový  2 299 Kč
092234W starorůžový  2 299 Kč
092235W béžový  2 299 Kč
092236W hnědý  2 299 Kč
 cena s DPH

Quadro – šatní skříně
095433 bílá 5 599 Kč
095434 šedá 5 599 Kč
095435 blankytná  5 599 Kč
095436 bleděmodrá  5 599 Kč
095437 limetková  5 599 Kč
095438 žlutá 5 599 Kč
095439 oranžová 5 599 Kč
095440 červená 5 599 Kč
095441 růžová  5 599 Kč
095442 starorůžová 5 599 Kč
095443 béžová  5 599 Kč
095444 hnědá 5 599 Kč
 cena s DPH

Quadro – šatní skříně, bílé 
095433W bílá  5 599 Kč
095434W šedá 5 599 Kč
095435W blankytná  5 599 Kč
095436W bleděmodrá  5 599 Kč
095437W limetková  5 599 Kč
095438W žlutá  5 599 Kč
095439W oranžová  5 599 Kč
095440W červená  5 599 Kč
095441W růžová  5 599 Kč
095442W starorůžová  5 599 Kč
095443W béžová 5 599 Kč
095444W hnědá 5 599 Kč
 cena s DPH

2 299 Kč

5 599 Kč
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Plakáty – senior
Série motivačních plakátů pro seniory a jejich nejbližší. Obsah a hesla usnad-
ňují a zpříjemňují seniorům každodenní život. Plakát doporučujeme umístit 
na viditelném místě. •  rozm. 48 x 68 cm
199146CZ Jak si užívat života  129 Kč
199147CZ Jak být aktivní  129 Kč
199148CZ Jak zlepšit svou paměť  129 Kč

199149CZ O co můžeme požádat naše dospělé děti  129 Kč
199150CZ Jak se vypořádat s úzkostí? 129 Kč
199151CZ Jak se vyrovnat s vrácejícími se myšlenkami  129 Kč
199152CZ  Jak žít v rodině  129 Kč
199153CZ Oč žádají naše dospělé děti 129 Kč
 cena s DPH

Korková tabule 35 x 160 cm – béžová
Tabule s barevným korkem v dřevěném rámu. 
Vhodná pro prezentaci výtvarných projektů 
i k informačním účelům 
•  rozm. 35 x 160 cm
044120 349 Kč
 cena s DPH

Korkové tabule 
Korková tabule v dřevěném rámu, pro 
prezentaci výtvarných prací i k infor-
mačním účelům..
044004 30 x 40 cm 129 Kč
044005 50 x 80 cm 259 Kč
044001 60 x 120 cm 399 Kč
044002 90 x 150 cm 799 Kč
044003 100 x 200 cm 1 099 Kč
 cena s DPH

044001
044002

044003

044004
0440051 099 Kč 799 Kč 399 Kč 259 Kč 129 Kč

199146CZ

199150CZ

199146CZ

199151CZ

199148CZ

199152CZ

199149CZ

199153CZ
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6 magnetů

 fix

Nášlapný odpadkový koš 
Nášlapný koš z matné nerezové 
oceli. Otvírání pomocí nášlap-
ného pedálu. Vnitřní zásobník 
je vyroben z odolného plastu 
ABS. Vybaveno speciálním 
úchytem a víkem se zpomale-
ným zavíráním. 
•  objem 5 l •  rozm. 20 x 28,5 cm 
•  váha 1,3 kg
819348 599 Kč
 cena s DPH

Informační tabulky pro zavěšení 
na stěnu 
Vyrobené z anotovaného hliníkového profilu. 
Informace umístěná uvnitř tabulky je opatřená 
antireflexní folií. Na stěnu upevňujeme pomocí 
oboustranně lepící pásky (dodáváme ke každé 
tabulce). Součástí dodávky je rovněž praktická 
přísavka umožňující snadné odstranění folie, 
v případě nutnosti změny nápisu pod ní. 
•  určeno k použití v interiéru 
•  dostupné ve 3 rozměrech: 10,5 x 14,8 cm, 

14,8 x 21 cm i 14,8 x 30 cm 
•  tloušťka tabulek cca 1,5 cm
146215 14,8 x 30 cm 599 Kč
146216 10,5 x 14,8 cm 299 Kč
146217 14,8 x 21 cm 399 Kč
 cena s DPH

Dekorační zrcadlo
Bezpečné zrcadlo, na rubu 
podlepené speciální fólií 
zabraňující v případě rozbití 
roztříštění skla po okolí. 
•  rozm. 72 x 132 cm
036047 1 699 Kč
 cena s DPH

Hodiny Moje Bambino/Insgraf
Kvalitní hodiny s barevnými číslicemi. Prak-
tický barevný doplněk do pokojů i denních 
místností. 
•  průměr 29,5 cm •  tloušťka 4 cm 
•  nutno doplnit 1 baterií AA 
199132 159 Kč
 cena s DPH

1 699 Kč159 Kč

599 Kč

Bezrámové tabule 
Tabule pro popis fixy, s magnetickým povrchem a pevnou policí 
na psací potřeby. Díky své tloušťce – pouhých 10 mm – je velmi 
kompaktní. Tabule není vybavená rámem, hliníkovým profilem ani 
plastovými rohy. Díky tomu lze více tabulí zavěsit těsně vedle sebe, 
bez spár. Tabule jsou dostupné ve dvou rozměrech (75 x 115 cm 
a 100 x 150 cm) a třech barvách (bílá, zelená, modrá).  

146209 bílá 75x115 2 999 Kč
146210 zelená 75x115 3 999 Kč
146211 modrá 75x115 3 999 Kč
146212 bílá 100x150 4 599 Kč
146213 zelená 100x150 5 599 Kč
146214 modrá 100x150 5 599 Kč
 cena s DPH

Skleněné magnetické tabule 
Velmi estetické skleněné tabule s magnetickým barevným povrchem. Tabule se skládá ze skleněné tabulky 
(bezpečnostní tvrzené sklo ESG s pružností a mechanickou i termickou odolností vyšší než u klasického skla. 
V případě rozbití se roztříští na malé, neohrožující kousky.) a plechové pozinkované konstrukce. Rohy jsou 
zaoblené. Tabule je určená pro popis fixy. Jednoduchá a rychlá montáž. Povrch tabule je magnetický, určený 
pro použití výhradně neodýmových magnetů. Záruka: 2 roky •  fix •  6 magnetů •  rozm. 45 x 45 cm 
146180 červená  1 199 Kč
146181 bílá 1 199 Kč
146182 zelená  1 199 Kč
146183 černá  1 199 Kč
 cena s DPH

NOVINKA

146215

146216

146217
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KUCHYŇSKÉ ZÁZEMÍ

JÍDELNÍ SADY, POMŮCKY PRO 
SAMOOBSLUHU, TŘÍDĚNÍ ODPADU
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Dezertní talířky Arcopal
Talíře z kaleného skla.  
•  průměr 18 cm
822098 oranžový  69 Kč
822101 žlutý  69 Kč
 cena s DPH

Hluboké talíře Arcopal
Talíře z kaleného skla. 
•  průměr 20 cm
822099 oranžový  75 Kč
822102 žlutý  75 Kč
 cena s DPH

Mělké talíře Arcopal
Talíře z kaleného skla.  
•  průměr 25 cm
822100 oranžový  75 Kč
822103 žlutý  75 Kč
 cena s DPH

Hrníček 250 ml
•  objem 250 ml
822104 85 Kč
 cena s DPH

NÁDOBÍ Z KALENÉHO SKLA

ARCOPAL 
Speciální technologie výroby zajišťuje vysokou odolnost proti me
chanickému poškození. Hladký povrch bez pórů zajišťuje snadné 
a důkladné mytí, dle nejpřísnějších hygienických norem.

NOVINKA
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Praktické a funkční nádobí z tvrzeného skla, barve
ného pomocí hmoty nanášené termickou meto
dou. Nádobí je odolné proti mechanickému poško
zení. Povrch nádobí je hladký, bez pórů, díky tomu 
nezadržuje žádné mikroorganismy a je 100% hygie
nický. Nádobí je vhodné do mikrovlnné trouby 
i do myčky. Odolává teplotám do 135 stupňů. Bílá 
barva, okraje s jemným dekorem ve 4 barvách 
(modrý, zelený, žlutý nebo oranžový). 

výběr ze čtyř barev

 PORCELÁNOVÉ NÁDOBÍ

BRUSH 
1

2
3

4 5 6

NÁDOBÍ BRUSH
  

NÁZEV BARVA 
KAT. ČÍSLO

BARVA 
KAT. ČÍSLO

BARVA 
KAT. ČÍSLO

BARVA 
KAT. ČÍSLO

MNOŽSTVÍ CENA S DPH

1 Mělké talíře  prům. 23,5 cm 822001 822002 822003 822004 1 ks 199 Kč

2 Dezertní talíře malé  prům. 15,5 cm 822013 822014 822015 822016 1 ks 149 Kč

3 Dezertní talíře  prům. 19,5 cm 822009 822010 822011 822012 1 ks 169 Kč

4 Hrníčky  prům. 7,2 cm;  výška 8,9 cm;  objem 250 ml 822021 822022 822023 822024 1 ks 139 Kč

5 Polévkové misky  prům. 13,2 cm;  výška 7,2 cm;  objem 510 ml 822017 822018 822019 822020 1 ks 169 Kč

6 Hluboké talíře  prům. 22,5 cm 822005 822006 822007 822008 1 ks 199 Kč
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TRIANON  

NÁZEV KAT. ČÍSLO MNOŽSTVÍ CENA S DPH

1 Oválný talíř  prům. 29 cm 822039 1 ks 219 Kč

2 Servírovací talíř  prům. 27,3 cm 822040 1 ks 89 Kč

3 Mělký talíř  prům. 24,5 cm 822041 1 ks 59 Kč

4 Hluboký talíř  prům. 22,5 cm 822042 1 ks 59 Kč

5 Dezertní talíř  prům. 19,5 cm 822043 1 ks 55 Kč

6 Malý talířek  prům. 15,5 cm 822044 1 ks 49 Kč

7 Miska  prům. 24 cm 822045 1 ks 219 Kč

8 Salátová miska  prům. 12 cm 822046 1 ks 59 Kč

9 Šálky 6 ks výška 6,5 cm; prům. 8,5 cm;  
 objem 220 ml; prům. podšálku 14 cm

822047 1 ks 599 Kč

10 Hrníček  objem 290 ml 822048 1 ks 119 Kč

ARCOROC  

NÁZEV KAT. ČÍSLO MNOŽSTVÍ CENA S DPH

1 Hluboký talíř  prům. 22 cm 822025 1 ks 45 Kč

2 Mělký talíř  prům. 24 cm 822026 1 ks 45 Kč

3 Dezertní talíř  prům. 19,5 cm 822027 1 ks 45 Kč

4 Polévková miska prům. 12 cm 822028 1 ks 59 Kč

5 Hrníček objem 250 ml 822029 1 ks 79 Kč

6 Velký mělký talíř  prům. 27 cm 822057 1 ks 85 Kč

7 Miska  prům. 16 cm 822058 1 ks 89 Kč

8 Hrníčky 6 ks objem 220 ml 822059 1 ks 599 Kč

9 Polévková miska prům. 10 cm; výška 6 cm; 
objem 310 ml

822060 1 ks 99 Kč

10 Hrníček prům. 7 cm; výška 9 cm;  
objem 250 ml

822061 1 ks 35 Kč

Jídelní sada z tvrzeného skla. Sklo prochází speciální termickou úpravou zajišťující 
jeho vyšší užitkovou hodnotu a odolnost proti mechanickému poškození. Povrch skla 
je hladký, bez pórů, díky tomu na povrchu nezůstávají žádné bakterie. Materiál 
je 100% hygienický. Vhodné do myčky i mikrovlnné trouby. Odolné proti působení 
rozdílných teplot do 135 °C. 

DIRECTOIRE

NÁZEV KAT. ČÍSLO MNOŽSTVÍ CENA S DPH

1 Miska výška 6,8 cm; prům. 13,5 cm; objem 
560 ml

822054 1 ks 69 Kč

2 Hrníček výška 9 cm; objem 250 ml 822056 1 ks 35 Kč

1

2

3
4

5
6

7 8

9 10

1 2

3 4 5

6 7 8

9 10

1 2
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Brčka k modelování 6 ks
Plastová ohebná brčka. 
•  6 ks •  délka 26 cm •  průměr 0,6 cm
045024 59 Kč
 cena s DPH

Veselá brčka mix 5 vzorů 
Plastová brčka. 
•  5 ks •  délka 25 cm •  průměr 0,6 cm
045025 59 Kč
 cena s DPH

Šikmý talíř 
Talíř s rozdílnou výškou okraje je určen osobám s omezenou 
pohyblivostí a s problémy pohybového aparátu. Ergono
mický tvar umožňuje snadný přístup k jídlu, bez nutností 
manipulace s talířem. Usnadňuje nabírání jídla na lžíci 
a zabraňuje rozlévání. Na dně talíře je umístěná speciální 
antiskluzová podložka zajišťující jeho stálou polohu. 
Vhodné do mikrovlnné trouby. Okraj talíře je profilovaný, 
široký 19 mm, díky tomu je přenášení talíře pohodlnější. 
Atest: mezinárodní označení CE pro zdravotnické pomůcky 
1. třídy. Splňuje požadavky na ochranu zdraví dle evropské 
vyhlášky 93/42/E. •  průměr 23 cm •  výška 1,3 x 3,8 cm
013200 659 Kč
 cena s DPH

Hluboký talíř se širokým okrajem 
Hluboký talíř z pevného uhlovodíku je ideální 
pomůckou pro osoby s pohyblivostí pouze jedné 
ruky. Vysoké okraje usnadňují nabírání jídla po
mocí příboru a zabraňují vypadávání jídla mimo 
talíř. Okraj talíře je široký a profilovaný, což 
usnadňuje jeho přenášení. Základna s přísavkou 
zajišťuje stabilitu během používání a snižuje riziko 
převrácení talíře. Vhodné pro použití v mikrovln
né troubě a myčce. 
•  výška 4,5 cm •  průměr 26 cm •  váha 147 g
013201 579 Kč
 cena s DPH

Bezpečný okraj na talíř 
Vnější přídavný elastický okraj pro nasunutí 
na běžný talíř. Okraj zamezuje nechtěnému za
špinění okolí talíře během jídla. Okraj se na talíř 
montuje pomocí tří klipů. Tvar okraje tvoří vyso
kou stěnu, zaoblenou směrem do středu talíře. 
Okraj usnadňuje nabírání jídla a „nutí“ uživatele 
k pohybům směrem k ústům. Vhodné pro použití 
v mikrovlnné troubě i myčce. Kompatibilní s talíři 
s vnitřním průměrem 19 až 25,5 cm. 
013202 159 Kč
 cena s DPH

Kelímek se dvěma oušky 
Tento bezpečný kelímek je ideální pomůckou 
pro osoby s omezenou pohyblivostí rukou, 
omezenou pohybovou koordinací nebo s osla
benou citlivostí. Ouška umožňují úchop oběma 
rukama, což v mnoha situacích poskytne 
možnost samostatného pití. Stabilní základna 
zabraňuje nechtěnému převržení kelímku. 
•  objem 250 ml 
013206 239 Kč
 cena s DPH

Kelímek Tasty s ouškem 
Ergonomický kelímek Tasty je vybaven velkým ouškem a přídav
ným úchytem. Umožňuje tak různé způsoby úchopu, v závislosti 
na motorice uživatele. Obal kelímku velmi dobře izoluje horký 
obsah. Pití je pohodlné a bezpečné. Kelímek Tasty s ouškem 
pouze na jedné straně šetří místo v kuchyňské skříňce. 
Atest: mezinárodní označení CE pro zdravotnické pomůcky 1. 
třídy. Splňuje požadavky na ochranu zdraví dle evropské vyhlášky 
93/42/E. Kelímek Tasty se skládá se 3 samostatných prvků: 
•  stabilní základna s obalem a ouškem na jedné straně a úchytem 

na straně druhé 
•  plastový kelímek o objemu 300 ml •  víčko se savičkou 
013205 579 Kč
 cena s DPH

Kelímek s výřezem na nos 207 ml 
Kelímek s výřezem na nos je určen osobám 
s omezenou pohyblivostí hlavy a s bolestmi 
krční páteře zabraňujícími zvedání hlavy. Určeno 
k samostatnému použití pacientem. Kelímek 
neobsahuje latex a je vhodný do myčky. Atest: 
mezinárodní označení CE pro zdravotnické 
pomůcky 1. třídy. Splňuje požadavky na ochranu 
zdraví dle evropské vyhlášky 93/42/E. 
•  objem 207 ml
013207 269 Kč
 cena s DPH

045024

045025

579 Kč
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Tubusy pro úchop předmětů 
Jednoduché pěnové tuby pro usnadnění úchopu různých předmětů, 
např. příborů, psacích potřeb, kosmetických pomůcek, zubních kartáčků. 
Materiál je nesavý, nepřilnavý a vhodný do myčky nádobí. Tuby lze stříhat 
na potřebné délky. •  barva bílá •  délka 1 m •  průměr 3,1 cm
013213 průměr otvoru 6 mm  379 Kč
013214 průměr otvoru 9 mm 419 Kč
013215  průměr otvoru 12 mm 439 Kč
 cena s DPH

Lžíce
•  délka 19 cm
822090 29 Kč
 cena s DPH

Vidlička
•  délka 19,5 cm
822091 29 Kč
 cena s DPH

Nůž
•  délka 20,5 cm
822092 29 Kč
 cena s DPH

Lžička
•  délka 14,5 cm
822093 19 Kč
 cena s DPH

Speciální příbor 
Příborová sada pro osoby s omezenou pohyblivostí. Speciální vyhnutý tvar 
a široká rukojeť zajišťují pohodlné použití pro osoby s revmatickými cho
robami. Koncovky z kvalitní oceli jsou ohebné ve dvou směrech (vpravo 
– vlevo a dopředu – dozadu). Vysoká odolnost proti poškození. Rukojetí 
ohebných příborů jsou z černého plastu s příjemným protiskluzovým 
povrchem. Vroubkování na povrchu usnadňuje úchop. Vhodné pro praváky 
i leváky. Příbory lze mýt pod tekoucí vodou nebo v myčce. Sada obsahuje 
nůž, vidličku, lžíci a lžičku. 
•  obvod rukojeti 3,8 cm •  váha 1 prvku 120 g
013209 1 199 Kč
 cena s DPH

Vidlička Knork
Knork – vidlička a nůž 2v1. Umožňuje rozkrájení jídla na menší sousta, 
pomocí jednoduchého otočného pohybu. Vnější okraj vidličky je ostrý 
a umožňuje efektivní krájení. Profilovaný úchyt zajišťuje komfortní 
používání. Vyrobeno z nerezavějící oceli nejvyšší kvality, tímto je zajištěná 
kvalita a odolnost. Firma Knork vyvinula nový profil příborů, který 
usnadňuje jeho samostatné použití. Speciální vidlička Knork je skvělým 
doplňkem klasických příborů. Díky speciální konstrukci je vidlička vhodná 
pro praváky a leváky. POZOR – originální výrobek je označen logem Knork.
013211 519 Kč
 cena s DPH

Příborový úchyt na suchý zip 
Úchyt na příbory pro osoby s omezenou pohyblivostí. Praktické řešení pro osoby 
s dysfunkcemi pohybového aparátu dlaně i v případě problémů s udržením předmětů 
v dlani. Úchyt umožňuje samostatné jídlo i provádění úkonů spojených s hygienou 
úst a dbalostí o tělo.... rozsah použití omezuje pouze velikost kapsičky pro umístění 
pomůcky.  Vhodné pro praváky i leváky. 
013212 549 Kč
 cena s DPH

Posilovače prstů, 12 ks
Cvičební pomůcka pro cviky dlaně 
a prstů. Vyrobeno z molitanu. 
•  délka 11 cm
614001 599 Kč
 cena s DPH

Nůž z nerezové oceli 13/0, lžíce, vidlička  
a lžička z nerezové oceli 18/0, vhodné do myčky.

od 19 Kč

549 Kč
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Nerezový zásobník na příbory
Zásobník na příbory k stojánku 
(808003). •  1 ks •  nerezová ocel
808005 259 Kč
 cena s DPH

Příborník s kolečky
Skladný a praktický příborník k uskladnění 
nádobí. Příborník je vybaven kolečky (dvě přední 
s brzdou), na jedné z bočních stěn je úchyt pro 
snadnější mobilitu. Na druhé straně příborníku 
jsou dva háčky na utěrky. Spodní část je rozdě
lená svislým předělem, v každém jsou umístěné 
2 police. Vyrobeno z laminované dřevotřísky, 
pracovní deska z překližky. 
•  rozm. 132,5 x 67 x 141,5 cm 
•  výška pracovní plochy 87,5 cm 
•  rozměry horní poličky 63,5 x 22,5 x 15 cm 
100954 10 999 Kč
 cena s DPH

Příborník s kolečky

Plastový zásobník na příbory, 
4-komorový 
Zásobník na příbory, 4 komorový. 
Vyrobeno z plastu. 
•  rozm. 53 x 32,5 x 10 cm
808006 299 Kč
 cena s DPH

Snídaňový stolek 
Stolek – podnos do postele je určen osobám dlou
hodobě nemocným. Stabilní a pohodlná konstrukce 
je vyrobená z lakované překližky. Stolek je určen 
k použití v křesle i v posteli. 
•  rozm. v rozloženém stavu 76 x 34 x 22 cm 
•  rozm. jídelní desky 50 x 34 cm
100059 1 499 Kč
 cena s DPH

Stojánek na příbory – otvory na 4 zásobníky 
Stojánek na 4 zásobníky na příbory (808004 nebo 
808005, dodávané zvlášť). Vyrobeno z nerezové oceli. 
•  rozm. 35 x 35 x 17,5 cm
808003 1 899 Kč
 cena s DPH

Plastový zásobník na příbory
Zásobník na příbory k stojánku 
(808003). •  1 ks •  plast
808004 79 Kč
 cena s DPH
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Univerzální deska s doplňky 
Multifunkční kuchyňská deska navržená jako kuchyňský 
pomocník pro osoby se speciálními potřebami. Zákla
dem je velmi odolná deska pro krájení. Doplňky: 
–  struhadlo a kráječ (s ochranným krytem) navržené tak, 

aby potraviny neutíkaly po okolí 
– kartáček pro čištění ovoce a zeleniny 
–  hrana profilovana do tvaru písmene „L“ (rozm. 

13 x 9,5 cm), pro přidržení krajíce tradičního nebo 
toustového chleba během mazání 

–  odnímatelné ocelové hroty pro zafixování bochníku 
chleba, ovoce nebo zeleniny během krájení 

–  odnímatelný uzávěr sloužící pro zafixování misky nebo 
plechovky o průměru do 11 cm. Uzávěr lze směrem 
k předmětu otočit zaoblenou nebo ostrou hranou. 

Na spodní straně desky jsou umístěné 4 protiskluzové 
podložky zabraňující samočinnému pohybu desky. Vhod
né pro mytí v myčce nádobí. mezinárodní označení CE 
pro zdravotnické pomůcky 1. třídy. Splňuje požadavky 
na ochranu zdraví dle evropské vyhlášky 93/42/E. 
•  rozměry desky 50 x 30 cm
013203 2 799 Kč
 cena s DPH

Deska s vysokým okrajem 
Odolná deska s vysokým okrajem ve tvaru písmene „L” 
v jednom rohu. Usnadňuje mazání pečiva s použitím 
pouze jedné ruky. Součástí desky je 6 hrotů z nere
zavějící oceli, pro napíchnutí pečiva, zeleniny, ovoce 
a dalších potravin. •  rozm. 18,1 x 25,6 cm •  váha 190 g
013204 699 Kč
 cena s DPH

Protiskluzové podložky 100x20
Celý povrch podložky je z látky potažené protisklu
zovým povrchem. Vhodné pro plošné použití i pro 
rozdělení na menší části. Doporučujeme rovněž 
i k zakrývání a obalování předmětů, všude tam, kde 
potřebujeme protiskluzové prostředí. Atest: Atest: 
mezinárodní označení CE pro zdravotnické pomůcky 
1. třídy. Splňuje požadavky na ochranu zdraví dle 
evropské vyhlášky 93/42/E. 
•  rozměry role 100 x 20 cm
013235 100x20 modrá  699 Kč
013236 100x20 červená 699 Kč
 cena s DPH

Bryndák pro dospělé 
Voděodolný bryndák pro dospělou osobu. Vyrobe
no z třívrstvé bavlny. Horní část je ze 100% bavlny, 
pod ní se nachází voděodolná PVC látka zabraňující 
proniknutí vlhka na oblečení. Bryndák je pohodlný, 
vhodný pro praní a sušení v teplotách do 40 C. 
•  barva modrá •  délka 90 cm
013208 499 Kč
 cena s DPH

Jídelní podložka 
•  různé barvy, dodáváme dle aktuální skladové nabídky 
•  1 ks

•  rozm. 34,5 x 25,4 cm 
075056 velká 65 Kč

•  rozm. 24,5 x 17,3 cm 
075058 malá 39 Kč
 cena s DPH

075058

075056

Termoizolační nádoba
Termoizolační nádoba 38 l. Vnitřní rozměr zásobníku: 
•  nosnost do 38 kg •  obsah 38 l
819019 2 799 Kč
 cena s DPH

Jídelní tác z tvrzeného polyesteru
Jídelní tác k vozíkům (808001 a 808002 – do
dávané zvlášť). Obdélníkový tvar, hladký povrh, 
vyrobeno z tvrzeného polyesteru. Vyrobeno z velmi 
odolného materiálu. •  rozm. 53 x 32,5 cm
808007 399 Kč
 cena s DPH

499 Kč

2 799 Kč
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NOVINKA

Džbánek 0,5 l BISTRO 
Džbánek z vysoce kvalitního 
tvrzeného skla odolného proti 
mechanickému poškození. Vhodné 
do myčky. •  objem 0,5 l
822031 69 Kč
 cena s DPH

Plastový džbánek k víkem, 2 l
Džbánek s velkým pohodlným 
úchytem a výlevkou. Těsnící víko 
lze používat v pozici „open” pro 
nalévání nebo „close” pro usklad
nění. Vyrobeno z vysoce kvalitního 
plastu. •  rozm. 19 x 13,1 x 23,6 cm
075101 79 Kč
 cena s DPH

Džbán 0,5 l ARC
Džbán z tvrzeného skla odolného 
proti mechanickému poškození 
i působení teplotních změn. Vhod
ný do myčky. •  objem 0,5 l
822030 79 Kč
 cena s DPH

Džbánek s víkem 1,85 L
Džbánek ze skla na studené nápoje. 
•  objem 1,85 l 
822097 149 Kč
 cena s DPH

Termoska z nerezové oceli 
s tlačítkem 1,5 l
Termoska z nerezové oceli s tlačít
kem pro výdej. •  objem 1,5 l
819041 499 Kč
 cena s DPH

Termoska z nerezové oceli 
s pumpičkou
Termoska z nerezové oceli s pum
pičkou. •  objem 3,5 l
819043 1 299 Kč
 cena s DPH

Várnice
Várnice s integrovanou spirálou, 
kontrolkou hladiny, bezpečnostním ter
mostatem a bezkapkovým dávkovacím 
systémem. Čas vaření: cca 30 minut
•  Rozsah regulace termostatu – 30 ÷ 

100°C
•  Příkon – 230 V •  průměr 23 cm 
•  výška 48 cm •  objem 10 l
819342 2 999 Kč
 cena s DPH

Termoska z nerezové oceli 15 l
Vyrobeno z nerezové oceli. Termoska 
je vybavena dvojitou stěnou izolovanou 
pěnou, 6 zámků přidržuje kryt a od
vzdušňovací ventil eliminuje podtlak.
819038 5 999 Kč
 cena s DPH

Vozík z nerezové oceli je vybaven policemi 
z chromované oceli a 4 kolečky, z toho 2 s brzdou. 
Vozík dodáváme v demontu. 

Jídelní vozík 2 patrový 
•  rozm. polic 83 x 51 cm 
•  rozm. vozíku 90 x 59 x 93 cm 
•  maximální zatížení 75 kg
808001 4 299 Kč
 cena s DPH

Servírovací vozík se 3 policemi
•  rozm. polic 83 x 51 cm 
•  rozm. vozíku 90 x 59 x 105 cm 
•  maximální zatížení 145 kg
819042 3 999 Kč
 cena s DPH

Jídelní vozík na 15 táců 
15 vodících lišt pro uložení jídel
ních táců. 
•  rozm. vozíku 38 x 55 x 173,5 cm 
•  blokáda proti vypadnutí táců 
808002 8 999 Kč
 cena s DPH

808001

VOZÍK

819042

808002

Šejkr – 2 litry 
Šejkrovací džbánek s protiskluzovým 
dnem. Na vnitřní straně je umístěná 
odměrka. Odnímatelné víko a prak
tický úchyt. Středovou část víka lze 
vyjmout a místo něj zasunout šlehač. 
Estetické provedení – víko ve tvaru ko
pretiny a ozdobné kapky na povrchu. 
•  rozm. 21,5 x 14,3 cm •  poj. 2 l.
825039 159 Kč
 cena s DPH

Džbánek ARC 1,3 l
Džbánek z vysoce kvalitního 
tvrzeného skla odolného proti 
mechanickému poškození. Vhodné 
do myčky. •  objem 1,3 l
822083 135 Kč
 cena s DPH

Džbánek 1,7 l – různé barvy
Průhledný džbánek na studené nápoje, 
s barevnou základnou. 
•  maximální průměr 14 cm 
•  výška 27 cm •  objem 1,7 l 
•  4 barvy (zelený, modrý, červený, 

fialový). Dodáváme dle aktuálních 
skladových zásob, bez možnosti 
výběru barvy. 

825037 199 Kč
 cena s DPH

199 Kč

822097 075101
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NOVINKA

Košíky s víkem 
Košík s víkem, perfektní pro uskladnění všech nezbytných drobností. 
Stylový a odolný, vyrobený z kvalitního plastu odolného proti půso
bení vlhka. Proplétaná konstrukce imitující ratan zajišťuje cirkulaci 
vzduchu. Koš je vybaven velkými pohodlnými úchyty, které oceníme 
během přenášení.

•  7 l •  rozm. 28,5 x 19,5 x 12,9 cm
825059 bílý 149 Kč
825060 šedý 149 Kč

•  10 l •  rozm. 28,8 x 19,7 x 16,2 cm
825061 bílý 199 Kč
825062 šedý 199 Kč

•  19 l •  rozm. 38 x 27,8 x 18,5 cm
825063 bílý 269 Kč
825064 šedý 269 Kč
 cena s DPH

Zásobníky s tabulkou 
Funkční a praktický zásobník pro všestranné využití. Pro uskladnění po
můcek, dokladů, oblečení atd. Vybaven nálepkou pro umístění popisu. 

•  rozm. 38,4 x 28,3 x 19,9 cm
825067 15 litrů  189 Kč

•  rozm. 48,5 x 36 x 25 cm
825068 30 litrů  319 Kč
 cena s DPH

Košík-pořadač, různé barvy 
Košíkpořadač z bezpečného plastu. Rozdělený do 6 přihrádek.  
•  průhledný nebo limetkový (prodáváme dle aktuálních 

zásob, bez možností výběru barvy). 
•  výška 8 cm •  rozm. základny 29 x 11,5 
•  rozměry horního okraje 30,5 x 13 cm. 
825038 99 Kč
 cena s DPH

Košík Bamboo– různé barvy 
Krásný orientální košík Bamboo se bude vyjímat 
na poličkách nebo v regálech. Motivy větviček 
a bambusových listů jsou velmi estetické. 
•  vyrobeno z plastu 
•  dostupné ve 3 velikostech a 2 barvách (limetková 

a šedá, dodáváme dle aktuálních skladových zásob, 
bez možností výběru) 

•  rozm. 23,5 x 17,7 x 8,5 cm.
825040 výška 8,5 cm  69 Kč

•  rozm. 29 x 22 x 12 cm.
825041 výška 12 cm 139 Kč

•  rozm. 39,4 x 27,2 x 16,5 cm.
825042 výška 16,5 cm  179 Kč
 cena s DPH

Ažurové zásobníky s víkem 
Praktické zásobníky ve skandinávském stylu. 
Vhodné pro uskladnění drobností, nejen v koupelně 
a kuchyni. Praktické úchyty umožňují využití celé 
šíře regálu. 

•  objem 11 litrů • zelený •  36 cm 27 cm 
029084 11 litrů, zelený  169 Kč

•  objem 4,5 litrů •  růžový •  27 cm 19 cm 
029074 4,5 litrů, růžový  109 Kč
 cena s DPH

Zásobníky 45 litrů s víkem 
Zásobníky ve skandinávském stylu, jednoduché a elegantní. 
Ideální pro uskladnění pomůcek, knih, výtvarného a hobby 
materiálu. Široká škála využití v různých místnostech. 
Zásobníky lze umísťovat na sobě. 
•  objem 45 litrů •  rozm. 56,2 × 38,5 x 27 cm. 
029075 šedý 369 Kč
029085 bílý  389 Kč
 cena s DPH

029084

029074

029085

029075

99 Kč 89 KčDoporučujeme 
k využití 
ve výtvarných 
dílnách, pro uskladnění 
drobných pomůcek 
do zásuvek v herně 
i v kuchyni.

825040 825041 825042

Zásobník click-box zelený
Zásobník s click zámkem, k uskladnění 
různých drobností. •  29,6 cm 20 cm 
078015 89 Kč
 cena s DPH

od 189 Kč

825068

825067

825059 825060

825061 825062

825063 825064
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Zásobníky na tekuté mýdlo 
Zásobník na tekuté mýdlo je vyroben 
z bílého a šedého plastu ABS. 
Vybaveno okýnkem pro kontrolu 
stavu obsahu. Bezkapkový kohoutek 
a plastový zámek s klíčem. K montáží 
na stěnu. Součástí sady jsou hmož
dinky. Záruční doba 2 roky. 

•  vel. 19,5 x 10,5 x 10,8 cm 
•  váha 0,33 kg
819349 1 litr  259 Kč

•  vel. 17 x 10,5 x 12,5 cm 
•  váha 0,38 kg
819350 0,5 litru  359 Kč

•  vel. 17 x 10,5 x 12,5 cm 
•  váha 0,38 kg
819351 0,5 litru  399 Kč
 cena s DPH

Zásobník na potraviny 
Multifunkční plastový zásobník, ideální k usklad
nění potravin v lednici nebo mrazáku. 
•  použití v teplotách 30°C až 100°C 
•  dekor lístků 
•  3 barvy (modrý, limetkový, růžový). Dodáváme 

dle aktuálních skladových zásob, bez možností 
výběru barvy 

•  rozm. 11,5 x 11,5 x 5,5 
825043 0,45 litru 29 Kč

•  rozm. 20,5 x 14 x 5 cm 
825044 0,9 litru 39 Kč
 cena s DPH

825044

Zásobník Z-Box – různé barvy 
Multifunkční zásobník k všestrannému využití. 
Vhodný pro uskladnění dokladů, pomůcek, 
kostýmů, hraček i mnoha dalších věcí. Vyrobeno 
z průhledného plastu. Barevné víko s motivy zeb
ry (různé barvy, prodáváme dle aktuálních zásob). 

•  rozm. 38,4 x 28,3 x 19,9 cm 
825046 15 litrů 179 Kč

•  rozm. 48,5 x 36 x 25 cm 
825047 30 litrů  349 Kč
 cena s DPH

Průhledný zásobník 134 litrů
Velký zásobník z průhledného plastu, s odníma
telným víkem. 
•  objem 134 litrů 
•  rozm. 77,8 x 40,2 x 57,4 cm. 
075096 999 Kč
 cena s DPH

825046

825047

179 Kč

349 Kč

999 Kč

Komoda se 3 zásobníky 
Trojdílný regál Rattan je skvělých 
řešením do malých místností. Velmi 
estetické provedení, použité kvalitní 
a bezpečné materiály bez obsahu 
ftalátů a bpa. 
•  rozm. komody 24 x 29,5 x 48,6 cm 
•  rozm. košíku 19 x 28,3 x 13 cm
825054 499 Kč
 cena s DPH

Komoda se zásobníky, s kolečky 
Plastová komoda s kolečky. Zásob
níky o objemu 10 litrů, s praktickými 
úchyty. 
•  vnitřní rozměr zásobníků: 

23 x 32 x 13,5 cm
•  rozm. 29 x 35,5 x 69 cm
029070 999 Kč
 cena s DPH

Zásuvkové komody s kolečky 
Stylová komoda s kolečky pro 
přehledné uskladnění pomůcek. 
Originální design umožňuje její po
užití i v koupelně nebo šatně. Široké 
zásuvky umožňují uskladnění všech 
nezbytností, bez rizika zašpinění 
a bez nežádoucích vlivů prostředí. 
Praktická kolečka umožňují mobilitu.

•  rozm. 37 x 38,5 x 64 cm
029071 3 zásuvky  999 Kč

cena s DPH

•  rozm. 38 x 38,5 x 84 cm
029072 4 zásuvky  1 299 Kč
 cena s DPH

Ručníky Z&Z
Jednorázové ručníky vyrobené z celulózy, jednovrstvé. 
•  20 x 200 ks •  rozm. archu 25 x 23 cm
822088 599 Kč
 cena s DPH

Zásobník na ručníky 
Zásobník na papírové ručníky ZZ – listy. Vyrobeno z bílošedého plastu ABS. Vybaveno 
průzorem pro vizuální kontrolu obsahu a plastovým zámkem. Pro upevnění na stěnu. 
Součásti sady jsou hmoždinky a šrouby. Dávkování: tahem za okraj ručníku je automatic
ky vysunut další ručník. 
•  velikost ručníku 25 x 23 cm •  objem 400 ks •  vel. 27 x 13 x 27 cm •  váha 0,7 kg
819313   599 Kč
 cena s DPH

NOVINKA

825043

819351819350819349
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Zásobník na tříděný odpad 
-3 komorový 
Konstrukce je svářená z uzavřeného 
profilu. Dvířka jsou uzamykatelná 
na zámek. Zásobník je vybaven otvory 
s automatickým zavíráním. V každé 
komoře je umístěn teleskopický věšák 
na pytle na odpad. Práškově barveno, 
odstín šedý. 
•  rozm. 107 x 106,5 x 35 cm 
•  rozm. dvířek 35 x 80 cm 
•  rozm. otvorů 20,5 x 22,5 cm 
•  rozm. zásobníků 30 x 30 x 77 cm
803071 7 999 Kč
 cena s DPH

víko s  automatickým 
zavíráním

dvojdílný rám pro 
upevnění pytlů

Flip koše na odpad 
Odpadní koše s ručně snímatelným víkem. 
Dva způsoby otevírání – spodní část pro 
odpad malých rozměrů, horní část pro větší. 
•  dostupné barvy: šedá, zelená, modrá, 

červená, žlutá 
•  rozm. 29,4 x 37,6 x 65,3 cm •  objem 50 litrů
029061–1 šedý  399 Kč
029061–2 zelený 399 Kč
029061–3 modrý 399 Kč
029061–4 červený 399 Kč
029061–5 žlutý 399 Kč
 cena s DPH

Odpadní koš 25 litrů, šedý
Čtyřhranný odpadkový koš s víkem otevíra
ným do stran. Rozměry umožňují umístění 
několika košů vedle sebe. Vhodné i pro 
třídění odpadu. Estetické provedení, vhodné 
do veřejných institucí i kanceláří. 
•  rozm. 24 x 39 x 50 cm 
•  objem 25 litrů 
825035–1 se žlutým víkem 299 Kč
825035–2 se zeleným víkem 299 Kč
825035–3 s modrým víkem 299 Kč
 cena s DPH

Zásobník na odpad 100 litrů
Praktický zásobník na odpad využijeme 
v exteriéru i v interiéru. Vyrobeno z kvalit
ního plastu odolného proti mechanickému 
poškození i proti působení povětrnostních 
změn. Kolečka a boční úchyt umožňují snad
né přemísťování. Ruční otevírání víka. 
•  objem 100 litrů •  rozm. 60 x 47 x 75 cm. 
029066 modrý 1 599 Kč
029067 zelený 1 599 Kč
029068 žlutý 1 599 Kč
029069 hnědý  1 599 Kč
 cena s DPH

7 999 Kč
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KLUBOVNY

KŘESLA A POHOVKY, KOBERCE,  
PSACÍ STOLY
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INTERIÉRY – KLUBOVNY 
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KLUBOVNY
A KNIHOVNY 

Klubovny slouží k odpočinku, setkáním, spo-
lečenským hrám a četbě. Estetické a odolné 
vybavení místnosti zajistí uživatelům dlouho-
dobou spokojenost a pohodlí. Různorodost 
skříněk řady Flexi (str. 128) umožní vybavení 
klubovny s ohledem na individuální potřeby 
seniorů. Otevřené regály i skříňky s dvířky 
poslouží k uskladnění společenských her a po-
můcek. Knihovnička s odklopnými policemi 
skvěle poslouží k expozici časopisů a knih. 

nábytek řady Flexi je na str. 128 - 141

více informací naleznete na str. 128 - 141
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Židle MANAGER s kluzáky 
Židle s kluzáky a komfortním, širokým sedákem 
a ergonomicky profilovanou opěrkou, z obou stran 
čalouněnou. Konstrukce z bukového masivu, lakovaná 
a leštěná. Potaženo polyesterovou látkou. 
•  rozm. 61 x 56 x 94 cm •  výška sedáku 46 cm
048184 béžová  4 399 Kč
048185 hnědá  4 399 Kč
 cena s DPH

Knihovnička Flexi se zásobníky 
Objemná knihovnička se skříňkou ve spodní části. 
V horní části jsou umístěné police pro uskladnění 
knih. Vyrobeno z laminované dřevotřísky tloušťky 
18 mm, odstínu bříza. •  vel. 79,5 x 41 x 186 cm 
•  9 předělů o vel. 24 x 34 x 34 cm
•  skříňka se 2 policemi, každá o rozměrech 

37 x 35,5 x 31,5 cm 
100900 9 999 Kč
 cena s DPH

Nízký kulatý stůl Expo
•  rozm. 80 x 50 cm
092954 buk  1 699 Kč
092955 javor  1 699 Kč

cena s DPH

Oválný stůl 120 x 200 cm javor
•  rozm. 120 x 200 cm
092475  2 999 Kč
 cena s DPH

Oválný stůl 100 x 180 cm javor
•  rozm. 100 x 180 cm
092478  2 999 Kč
 cena s DPH

Kulatý stůl Expo
•  rozm. 80 x 76 cm
092480 buk 1 799 Kč
092481 javor 1 799 Kč
 cena s DPH

Stoly s kovovou konstrukcí stříbrné barvy. Kovový věnec 
pod pracovní deskou stolu doplňuji nohy s rektifikačním 
šroubem umožňujícím vyrovnání nerovnosti podlahy v rozsahu 
do 25 mm. Pracovní desky stolů z laminované dřevotřísky 
tloušťky 25 mm ukončené 2 mm plastovou hranou. 

STOLY
S KOVOVOU 
KONSTRUKCÍ

Židle Visa alu
Široké komfortní sedáky i opěrky. Židle jsou 
dostupné v několika barevných provedeních. 
Odolná konstrukce a kvalitní polstrování. Praktic-
ké a pohodlné židle. 100% polyester. 
•  šíře 45 cm •  výška 83,5 cm
048009 šedá 2 299 Kč
048010 zelená 2 299 Kč
048011 tmavomodrá 2 299 Kč
048012 oranžová 2 299 Kč
048013 červená 2 299 Kč
 cena s DPH
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Relaxační pohovka Arkadia
Vysoká pohovka s integrovanými bočními stěnami vy-
tváří tichý koutek pro relax a zklidnění. Pohodlná opěrka 
poskytuje opěru hlavy. Vyrobeno z tvrzeného molitanu 
potaženého nehořlavou látkou. Konstrukce kovová. 
Boční stěny jsou z lakované překližky nebo z překližky 
potažené filcem. 
•  rozm. 131 x 70 x 142 cm 
•  výška sedáku 42 cm 
•  hloubka sedáku 53 cm
101614 zelené boční stěny  11 999 Kč
101615 boční stěny z překližky  11 999 Kč
 cena s DPH101614 101615

Třímístná pohovka – materiál 
se sníženou hořlavostí 
Pohodlná pohovka s dřevěnou 
konstrukcí. Opěrka a sedák jsou 
z tvrzeného molitanu potaženého 
nehořlavým materiálem. 
•  rozm. 209 x 68 x 93 cm 
•  rozměry sedáku 46 cm 
•  hloubka sedáku 48 cm
096102 19 999 Kč
 cena s DPH

Pohovky Club trio
•  šíře 168 cm •  výška 77 cm •  pro 3 osoby
048024 béžová 8 999 Kč
048025 hnědá 8 999 Kč
048026 červená 8 999 Kč
048027 oranžová 8 999 Kč
048028 černá 8 999 Kč
 cena s DPH

Křesla Club
•  šíře 59 cm •  výška 77 cm •  pro jednu osobu
048014 béžové 3 999 Kč
048015 hnědé 3 999 Kč
048016 červené 3 999 Kč
048017 oranžové 3 999 Kč
048018 černé 3 999 Kč
 cena s DPH

Pohovky Club duo
•  šíře 118 cm •  výška 77 cm •  pro 2 osoby
048019 béžová 5 999 Kč
048020 hnědá 5 999 Kč
048021 červená 5 999 Kč
048022 oranžová 5 999 Kč
048023 černá 5 999 Kč
 cena s DPH
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Křeslo Relax šedo-zelené
•  výška sedáku 47 cm 
•  hloubka sedáku 52 cm
•  rozm. 87 x 76 x 92 cm

•  čtvercové nožky
096633  12 999 Kč

•  kulaté nožky
096681  12 999 Kč
 cena s DPH

Křeslo Relax modré
•  výška sedáku 47 cm 
•  hloubka sedáku 52 cm
•  rozm. 87 x 76 x 92 cm

•  čtvercové nožky
096639  12 999 Kč

•  kulaté nožky
096685  12 999 Kč
 cena s DPH

Sedák Relax kulatý  
šedo-zelený
• prům. 61 cm 
•  výška sedáku 40 cm

•  čtvercové nožky
096636 5 599 Kč

•  kulaté nožky
096682 5 599 Kč
 cena s DPH

Sedák Relax kulatý modrý
• prům. 61 cm 
•  výška sedáku 40 cm

•  čtvercové nožky
096640 5 999 Kč

•  kulaté nožky
096686 5 999 Kč
 cena s DPH

Čtvercový sedák Relax  
šedo-zelený 
• rozm. 65 x 65 x 40 cm 
•  výška sedáku 40 cm

•  čtvercové nožky
096637  5 999 Kč

•  kulaté nožky
096683 5 999 Kč
 cena s DPH

Sedák Relax čtvercový modrý
• rozm. 65 x 65 x 40 cm 
•  výška sedáku 40 cm

•  čtvercové nožky
096641  5 599 Kč

•  kulaté nožky
096687 5 599 Kč
 cena s DPH

Pohovka Relax šedo-zelená 
•  výška sedáku 47 cm 
•  hloubka sedáku 52 cm
•  rozm. 145 x 76 x 92 cm

•  čtvercové nožky
096632 15 999 Kč

•  kulaté nožky
096680  15 999 Kč
 cena s DPH

Pohovka Relax modrá
•  výška sedáku 47 cm 
•  hloubka sedáku 52 cm
•  rozm. 145 x 76 x 92 cm

•  čtvercové nožky
096638  15 999 Kč

•  kulaté nožky
096684  15 999 Kč
 cena s DPH

Sedáky relax Pohodlné a odolné molitanové sedáky 
s dřevěným rámem a stříbrnými nožkami. 
Potaženo estetickou a příjemnou látkou. 
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Polštářky obdélní-
kové 2 ks modré
•  rozm. 40 x 30 x 12 cm 
101704 499 Kč
 cena s DPH

Polštářky čtvercové 
2 ks modré
•  rozm. 40 x 40 x 15 cm 
101713 599 Kč
 cena s DPH

Polštářky obdélníko-
vé 2 ks motiv šipky
•  rozm. 40 x 30 x 12 cm 
101706 499 Kč
 cena s DPH

Polštářky čtvercové 
2 ks motiv šipky
•  rozm. 40 x 40 x 15 cm 
101715 599 Kč
 cena s DPH

Polštářky obdélní-
kové 2 ks motiv plot
•  rozm. 40 x 30 x 12 cm 
101705 499 Kč
 cena s DPH

Polštářky čtvercové 
2 ks motiv plot
•  rozm. 40 x 40 x 15 cm 
101714 599 Kč
 cena s DPH

Polštářky obdél-
níkové 2 ks motiv 
kolečka
•  rozm. 40 x 30 x 12 cm 
101710 499 Kč
 cena s DPH

Polštářky čtvercové 
2 ks motiv kolečka
•  rozm. 40 x 40 x 15 cm 
101719 599 Kč
 cena s DPH

Polštářky obdélní-
kové 2 ks limetkové
•  rozm. 40 x 30 x 12 cm 
101712 499 Kč
 cena s DPH

Polštářky čtvercové 
2 ks limetkové
•  rozm. 40 x 40 x 15 cm 
101721 599 Kč
 cena s DPH

Polštářky obdélníko-
vé 2 ks šedá melanž
•  rozm. 40 x 30 x 12 cm 
101709 499 Kč
 cena s DPH

Polštářky čtvercové 
2 ks šedá melanž
•  rozm. 40 x 40 x 15 cm 
101718 599 Kč
 cena s DPH

Polštářky obdélní-
kové 2 ks žluté
•  rozm. 40 x 30 x 12 cm 
101711 499 Kč
 cena s DPH

Polštářky čtvercové 
2 ks žluté
•  rozm. 40 x 40 x 15 cm 
101720 599 Kč
 cena s DPH

Polštářky obdél-
níkové 2 ks motiv 
trojúhelníky
•  rozm. 40 x 30 x 12 cm 
101707 499 Kč
 cena s DPH

Polštářky čtvercové 
2 ks motiv trojú-
helníky
•  rozm. 40 x 40 x 15 cm 
101716 599 Kč
 cena s DPH

Polštářky obdél-
níkové 2 ks motiv 
lichoběžníky
•  rozm. 40 x 30 x 12 cm 
101708 499 Kč
 cena s DPH

Polštářky čtvercové 
2 ks motiv lichoběž-
níky
•  rozm. 40 x 40 x 15 cm 
101717 599 Kč
 cena s DPH

Polštářky, 2 ks Polštářky s odnímatelným povlakem zapínaným na zip 
•  povlak určen k praní v teplotě 30 °C 
•  povlak: 100% polyester 
•  výplň: silikonový granulát od 499 Kč
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101477

101431

101443

101464

101455

Křesla Inflamea 1
•  rozm. 62 x 70 x 80 cm 
101431 červené  4 999 Kč
101432 oranžové  4 999 Kč
101433 zelené  4 999 Kč
101434 zelenkavé 4 999 Kč
101435 modré 4 999 Kč
101436 bleděmodré 4 999 Kč
101437 světle šedé  4 999 Kč
101438 tmavě šedé  4 999 Kč
101439 hořčice  4 999 Kč
101440 světle hnědé  4 999 Kč
 cena s DPH

Křesla Inflamea 2
•  rozm. 62 x 70 x 80 cm 
101527 červené  6 499 Kč
101528 oranžové  6 499 Kč
101529 zelené  6 499 Kč
101530 zelenkavé  6 499 Kč
101531 modré 6 499 Kč
101532 bleděmodré 6 499 Kč
101533 světle šedé  6 499 Kč
101534 tmavě šedé  6 499 Kč
101535 hořčice  6 499 Kč
101536 světle hnědé  6 499 Kč
 cena s DPH

Pohovky Inflamea 1, pro 2 osoby 
•  celkové rozměry 123 x 70 x 80 cm 
101441 červená 7 599 Kč
101442 oranžová 7 599 Kč
101443 zelená  7 599 Kč
101444 zelenkavá 7 599 Kč
101445 modrá  7 599 Kč
101446 bleděmodrá 7 599 Kč
101447 světle šedá  7 599 Kč
101448 tmavě šedá 7 599 Kč
101449 hořčice 7 599 Kč
101450 světle hnědá  7 599 Kč
 cena s DPH

Pohovky Inflamea 2, pro 
2 osoby 
•  celkové rozměry 123 x 70 x 80 cm 
101537 červená  10 999 Kč
101538 oranžová 10 999 Kč
101539 zelená  10 999 Kč
101540 zelenkavá 10 999 Kč
101541 modrá  10 999 Kč
101542 bleděmodrá 10 999 Kč
101543 světle šedá 10 999 Kč
101544 tmavě šedá 10 999 Kč
101545 hořčice 10 999 Kč
101546 světle hnědá 10 999 Kč
 cena s DPH

Pohovky Inflamea 1, pro 3 osoby 
•  celkové rozměry 145 x 70 x 80 cm 
101451 červená  8 999 Kč
101452 oranžová  8 999 Kč
101453 zelená  8 999 Kč
101454 zelenkavá 8 999 Kč
101455 modrá  8 999 Kč
101456 bleděmodrá  8 999 Kč
101457 světle šedá  8 999 Kč
101458 tmavě šedá  8 999 Kč
101459 hořčice 8 999 Kč
101460 světle hnědá  8 999 Kč
 cena s DPH

Pohovky Inflamea 2, pro 
3 osoby 
•  celkové rozměry 145 x 70 x 80 cm 
101547 červená  11 999 Kč
101548 oranžová  11 999 Kč
101549 zelená  11 999 Kč
101550 zelenkavá 11 999 Kč
101551 modrá  11 999 Kč
101552 bleděmodrá 11 999 Kč
101553 světle šedá  11 999 Kč
101554 tmavě šedá  11 999 Kč
101555 hořčice 11 999 Kč
101556 světle hnědá 11 999 Kč
 cena s DPH

Rohové sedáky Inflamea 1
•  celkové rozměry 70 x 70 x 80 cm 
101461 červený 4 599 Kč
101462 oranžový  4 599 Kč
101463 zelený  4 599 Kč
101464 zelenkavý 4 599 Kč
101465 modrý  4 599 Kč
101466 bleděmodrý 4 599 Kč
101467 světle šedý 4 599 Kč
101468 tmavě šedý 4 599 Kč
101469 hořčice 4 599 Kč
101470 světle hnědý  4 599 Kč
 cena s DPH

Rohové sedáky Inflamea 2
•  celkové rozměry 70 x 70 x 80 cm
101557 červený  5 999 Kč
101558 oranžový  5 999 Kč
101559 zelený  5 999 Kč
101560 zelenkavý  5 999 Kč
101561 modrý 5 999 Kč
101562 bleděmodrý 5 999 Kč
101563 světle šedý 5 999 Kč
101564 tmavě šedý 5 999 Kč
101565 hořčice 5 999 Kč
101566 světle hnědý 5 999 Kč
 cena s DPH

Rohové sedáky Inflamea 1
•  celkové rozměry 110 x 110 x 80 cm 
•  délka boku 70 cm
101471 červený  13 999 Kč
101472 oranžový  13 999 Kč
101473 zelený  13 999 Kč
101474 zelený  13 999 Kč
101475 modrý  13 999 Kč
101476 bleděmodrý 13 999 Kč
101477 světle šedý  13 999 Kč
101478 tmavě šedý  13 999 Kč
101479 hořčice 13 999 Kč
101480 světle hnědý 13 999 Kč
 cena s DPH

Rohové sedáky Inflamea 2
•  celkové rozměry 110 x 110 x 80 cm
•  délka boku 70 cm
101567 červený  17 999 Kč
101568 oranžový  17 999 Kč
101569 zelený  17 999 Kč
101570 zelenkavý  17 999 Kč
101571 modrý 17 999 Kč
101572 bleděmodrý 17 999 Kč
101573 zelený  17 999 Kč
101574 tmavě šedý 17 999 Kč
101575 hořčice 17 999 Kč
101576 světle hnědý 17 999 Kč
 cena s DPH

Pohodlná křesílka moderního 
tvaru, dostupná v několika 
odstínech. Kovové kulaté 
nožky umožňují vyrovnání 
nerovností podlahy. Sedák 
a opěrka jsou potažené kvalitní 
a velmi odolnou látkou. Potah 
je odolný proti zašpinění, 
doporučujeme v zařízeních 
poskytujících sociální služby. 
100% polyester. Gramáž: 
476 g/bm. Nehořlavost: třída 
B1. Otěr: 96 000 cyklů. 
•  výška sedáku 41 cm 
•  hloubka sedáku 52 cm 

Sedáky Inflamea lze 
libovolně spojovatSEDÁKY INFLAMEA

Sedáky Inflamea 1 mají 
potahovou látku se sníženou 
hořlavostí. Sedáky Inflamea 
2 mají potahovou látku 
i výplň z materiálů se sníženou 
hořlavostí.
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Jednobarevné koberce 2 x 2 m
Jednobarevné koberce z materiálu 100% PP Heatset frisé, 
jednoduché vlákno. Koberce mají hygienický atest. Rozm. 
200 x 200 cm
056031 zelený 2 x 2 m 2 599 Kč
056032 modrý 2 x 2 m 2 599 Kč
056033 terakota 2 x 2 m 2 599 Kč
056109 šedý 2 x 2 m  2 599 Kč
 cena s DPH

Jednobarevné koberce 2 x 3 m
Jednobarevné koberce z materiálu 100% PP Heatset frisé, 
jednoduché vlákno. Koberce mají hygienický atest. Rozm. 
200 x 300 cm
056035 zelený 2 x 3 m 3 599 Kč
056036 modrý 2 x 3 m 3 599 Kč
056037 terakota 2 x 3 m 3 599 Kč
056110 šedý 2 x 3 m  3 599 Kč
 cena s DPH

Jednobarevné koberce 3 x 4 m
Jednobarevné koberce z materiálu 100% PP Heatset frisé, 
jednoduché vlákno. Koberce mají hygienický atest. Rozm. 
300 x 400 cm
056039 zelený 3 x 4 m 6 999 Kč
056040 modrý 3 x 4 m 6 999 Kč
056041 terakota 3 x 4 m 6 999 Kč
056111 šedý 3 x 4 m  6 999 Kč
 cena s DPH

Jednobarevné koberce 4 x 5 m 
Jednobarevný koberec. Složení: 100% PP heat-set frise, 
jednoduchý uzlík. Koberce mají hygienický atest. 
•  rozm. 400 x 500 cm
056095 zelený 4 x 5 m 10 999 Kč
056096 modrý 4 x 5 m 10 999 Kč
056097 terakota 4 x 5 m 10 999 Kč
056112 šedý 4 x 5 m  10 999 Kč
 cena s DPH

KOBERCE 

Koberce Choco šedé
056131 1,6 x 2,2 m 1 999 Kč
056132 2 x 3 m 3 499 Kč
056133 1,4 x 2 m 1 599 Kč
 cena s DPH

Koberce Mila hnědé
056134 2 x 3 m 3 499 Kč
056135 1,6 x 2,2 m 1 999 Kč
056136 1,4 x 2 m 1 599 Kč
 cena s DPH

Koberce Louka vínové
056137 3 x 4 m 7 599 Kč
056138 2,4 x 3,4 m 5 199 Kč
056139 2 x 3 m 3 799 Kč
 cena s DPH

Koberce Baka zelené
056140 2 x 3 m 3 499 Kč
056141 1,6 x 2,2 m 1 999 Kč
056142 1,4 x 2 m 1 599 Kč
 cena s DPH

Složení rouna 100% PP heat-st frise, 
jednoduchý uzlík. Certifikováno – opatřeno 
hygienickým atestem. 

056132 056134

056139 056140

Re
ha

bi
lit

ac
e,

 
po

hy
bo

vé
 a

kt
iv

it
y

Ro
zp

oz
ná

va
cí

 a
kt

iv
it

y
Sp

ol
eč

en
sk

é 
re

la
ce

A
rt

et
er

ap
ie

Te
ra

pe
ut

ic
ký

 st
ůl

M
ul

ti
m

éd
ia

V
yb

av
en

í i
nt

er
ié

ru
V

yb
av

en
í i

nt
er

ié
ru

Vybavení interiéru  Klubovny

181SENIOR  telefon: 844 001 001     www.nas-senior.cz

U
ve

de
né

 c
en

y 
js

ou
 v

če
tn

ě 
21

%
 D

PH



NOVINKA

Rádio s CD přehrávačem
•  výkon zesilovače – 2 W •  rádiový tuner FM •  LCD display
•  přehrávání CD, WMA a MP3 •  stereo zvuk 
•  USB výstup a audio výstup 3,5 mm •  dynamické zesílení basů 
•  napájecí kabel (je součástí balení) nebo baterie – 6 x LR14 

(nejsou součásti sady)
085036 2 499 Kč
 cena s DPH

Multimediální sada 4
•  146165 – Interaktivní doteková keramická 

tabule Insgraf MT Multitouch
•  047011 – Projektor s krátkou projekční vzdále-

nosti EPSON EB-520
•  146081 – Nástěnný věšák k projektoru s krát-

kou projekční vzdáleností US1 Univerzální věšák 
k projektorům, k montáži na stěnu

ZEST8073 62 497 Kč
 cena s DPH

Televize 32 palců
•  LED •  HD Ready •  Procesor: Triple XD Engine
•  Uhlopříčka: 32 palců (80 cm) •  Formát obrazovky: 16/9
•  Rozlišení: 1366 x 768 •  Optimalizace obrazu: PMI 300
•  Systém zvuku: Stereo •  Digitální tunerr: DVB-C, DVB-T
•  Funkce obrazu: Picture Wizard III
•  Komunikace: HDMIx1, USBx1
•  Roční spotřeba energie [kWh]: 37 
085075 8 999 Kč
 cena s DPH

Televize 40 palců
•  LED •  Full HD •  Procesor: HyperReal Engine
• Úhlopříčka: 40 palců (100 cm) •  Formát obrazovky: 16/9
•  Rozlišení: 1920 x 1080 •  Optimalizace obrazu: PQI 200
•  Použité technologie: Digital Clean View, Wide Color Enhancer Plus
•  Systém zvuku: 2.0 •  Digitální tuner: DVB-C, DVB-T
•  Funkce obrazu: PIP, modul film, modul hry
•  Komunikace: HDMIx2, USBx1, •  Roční spotřeba energie [kWh]: 73
•  Vývod audio, common Interface – CI+ (1.3), Další výstupy- komponentní, kompozitní
085076 13 999 Kč
 cena s DPH

Přehrávač DVD PHILIPS DVP2880/58
Přehrávání formátů: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2 Podporované disky CD, CDDA, CD-R/
CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD. Zvuk Dol-
by Digital. Převod digitál-analog 24 bitů, 192 kHz. Na přední straně výstupy: USB 2.0. 
Na zadní stěně výstupy: analogový výstup audio L/P, Kompozitní výstup video (CVBS), 
Digitální výstup, HDMI výstup
085024 2 099 Kč
 cena s DPH

MAGNETICKÉ 
prvky

Černo-bílá tiskárna Epson WORKFORCE 
M105
Inkoustová tiskárna pro tisk do formátu A4, 
určená pro tisk textu a černo-bílé grafiky. 
Technická specifikace: 
•  Tisk s rozlišením 1.440 x 720 DPI 
•  Rychlost tisku 15 stránek/min. monochroma-

tický tisk 
•  Maximální rychlost tisku 34 stránek/min. 

Monochromatická (běžný papír) 
•  Formáty papíru A4, A5, A6, B5, C6 (obál-

ka), DL (obálka), Nr 10 (obálka), Letter, 
10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 
100 x 148 mm, 16:9, Legal 

•  Výstup USB Hi-Speed– Celkové rozměry 
435 x 267 x 148 mm (šířexhloubkaxvýška) 

Obsah sady: 
•  1 lahvička (140 ml) inkoustu (počáteční náplň) 

a 1 lahvička (140 ml) černého inkoustu
•  Ovládače a pomocné programy (CD) 
•  Napájecí kabel •  Instrukce instalace
•  Instrukce obsluhy (CD) 
085105 4 999 Kč
 cena s DPH

Barevná tiskárna Epson L310
Tiskárna s nízkými náklady a vysokou kvalitou 
tisku 
Klíčové parametry: •  Velmi nízké náklady tisku 
•  Bezproblémová obsluha a příprava k použití 

Specifikace: – Rozlišení tisku 5.760 x 1.440 DPI 
•  Rychlost tisku9,2 Str./min. monochromatický 

tisk, 4,5 Str./min. barevný tisk
•  Formáty papíru A4, A5, A6, B5, C6 (obálka), 

DL (obálka), Nr 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 
13 x 18 cm, 16:9 

•  Oboustranný tisk (ruční obsluha) 
•  Celkové rozměry 482 x 222 x 130 mm (šířex-

hloubkaxvýška) 
Obsah sady: 
•  4 samostatné zásobníky (70 ml) s inkoustem 

(černý, modrý, žlutý, červený) a 2 další s čer-
ným inkoustem 

•  Zařízení •  Napájecí kabel •  Instrukce montáže 
•  Program (CD) •  Záruční list
085106 5 199 Kč
 cena s DPH

62 497 Kč
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javor

javor buk

buk

Počítačový stůl TINA II s re-
gulací výšky
Mobilní počítačový stolek s regu-
lací výšky a s kovovou konstrukcí. 
Pracovní deska z laminované 
dřevotřísky tloušťky 18 mm ukon-
čené 2 mm hranou. Výsuvná police 
na klávesnici. 
•  rozm. 90 x 50 cm 
•  výška 80, 83, 86 cm
D052401–6-08–08 2 799 Kč
 cena s DPH

Počítačový stůl STANDARD PLUS s policí 
na HD a výsuvnou policí na klávesnici 
Počítačový stůl s kovovou konstrukcí. Pracovní deska 
z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm ukončené 
2 mm hranou. Vybaveno výsuvnou policí na kláves-
nici a policí na HD, kterou lze montovat na vnitřní 
i vnější straně stolu. 
•  rozm. 76 x 58 cm
D052492–6-08–05 javor 2 399 Kč
D052492–6-08–08 buk 2 399 Kč
 cena s DPH

Počítačový stůl STANDARD PLUS s policí 
na HD a výsuvnou policí na klávesnici 
Počítačový stůl s kovovou konstrukcí. Pracovní deska 
z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm ukončené 
2 mm hranou. Vybaveno výsuvnou policí na kláves-
nici a policí na HD, kterou lze montovat na vnitřní 
i vnější straně stolu. 
•  rozm. 76 x 58 cm
D052491–05 javor 1 999 Kč
D052491–08 buk 1 999 Kč
 cena s DPH

Počítačový stůl TINA I s regulací 
výšky 
Mobilní počítačový stolek s regulací 
výšky a kovovou konstrukcí. Pracovní 
deska z laminované dřevotřísky tloušť-
ky 18 mm ukončené 2 mm hranou. 
Vybaveno výsuvnou policí na klávesnici 
a myšku. 
•  rozm. 60 x 50 cm 
•  výška 80, 83, 86 cm
D052402–6-08–08 2 499 Kč
 cena s DPH

buk

javor

Počítačový stůl LUX s policí na HD a vý-
suvnou policí na klávesnici 
Počítačové stoly na kovových nohou čtvercového 
průřezu. Pracovní desky z laminované dřevotřísky 
tloušťky 18 mm ukončené 2 mm hranou. Stoly jsou 
vybaveny výsuvnou policí na klávesnici a věšákem 
na HD. 
•  rozm. pracovní desky 116 x 58 cm
D052495–6-08–08 buk 2 799 Kč
D052495–6-08–05 javor 2 799 Kč
 cena s DPH

Psací stoly Quadro

Quadro – psací stoly se skříňkou 
a 1 zásuvkou 
•  rozm. 120 x 60 x 76 cm 
•  rozm. čela zásuvky 46 x 11 cm 
092189 bílý 2 299 Kč
092226 šedý  2 299 Kč
092227 blankytný 2 299 Kč
092228 bleděmodrý 2 299 Kč
092229 limetkový  2 299 Kč
092230 žlutý  2 299 Kč
092231 oranžový  2 299 Kč
092232 červený  2 299 Kč
092233 růžový  2 299 Kč
092234 starorůžový  2 299 Kč
092235 béžový 2 299 Kč
092236 hnědý 2 299 Kč
 cena s DPH

2 399 Kč

1 999 Kč

další židle 
jsou na 
str. 122
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Lupa s podsvětlením 
Ideální pomůcka v situacích, kdy kromě zvětšení 
potřebujeme více světla.
Kombinace LED diod a dvojité lupy (2 hlavní a 4 po-
mocné) pro všechstranné použití v každé situaci. 
Zařízení je zároveň malé, vejde se do kapsy nebo 
do kabelky. Lupy fungují i při vypnutém osvětlení. 
Baterie jsou součásti dodávky. 
013222 279 Kč
 cena s DPH

Hodiny Moje Bambino/Insgraf
Kvalitní hodiny s barevnými číslicemi. Praktický 
barevný doplněk do pokojů i denních místností. 
•  průměr 29,5 cm •  tloušťka 4 cm 
•  nutno doplnit 1 baterií AA 
199132 159 Kč
 cena s DPH

Šachy 
Hra skvěle rozvíjí logické myšlení a schopnost 
plánování. Šachy jsou nejlepším trenažerem 
mozku. •  16 černých figurek •  16 bílých figurek 
•  výška až 6,4 cm 
•  hrací podložka o rozm. 34 x 34 cm
093075 499 Kč
 cena s DPH

Stojánek na knihy
Kovová podpěra na knihu. Skládá se ze dvou částí. 
•  rozm. 15,4 x 10,8 x 12,5 cm
014008 199 Kč
 cena s DPH

Plakaty – senior
Série motivačních plakátů pro seniory a jejich nejbližší. Obsah 
a hesla usnadňují a zpříjemňují seniorům každodenní život. Plakát 
doporučujeme umístit na viditelném místě. 
•  rozm. 48 x 68 cm
199146CZ Jak si užívat života  129 Kč
199147CZ Jak být aktivní  129 Kč
199148CZ Jak zlepšit svou paměť  129 Kč
199149CZ O co můžeme požádat naše dospělé děti  129 Kč
199150CZ Jak se vypořádat s úzkostí? 129 Kč
199151CZ Jak se vyrovnat s vrácejícími se myšlenkami  129 Kč
199152CZ Jak žít v rodině  129 Kč
199153CZ Oč žádají naše dospělé děti 129 Kč
 cena s DPH

PLAKÁTY – SENIOR 

Šachy 
Šachy patří k nejstarším a stále nejlepším desko-
vým hrám. Od hráčů vyžaduje maximální soutře-
dění, intenzivní myšlení a strategické plánování 
dalších kroků. Hraním šachů trénujeme myšlení. 
•  hrací podložka o rozm. 42 x 34 cm 
•  32 figurky vysoké 3 až 6,5 cm
041131 249 Kč
 cena s DPH

Kostky
Modifikace oblíbené hry Kostky. Kelímek s pěti 
kostkami nestandardních rozměrů, návod 
k několika hrám. Rozhoduje nejen štěstí, důležité 
je i strategické myšlení a správné rozhodování. 
•  5 kostek o rozm 2 x 2 x 2 cm
093078 129 Kč
 cena s DPH

NOVINKA NOVINKA
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MÍSTNOSTI  
PRO FYZICKÉ AKTIVITY

GYMNASTICKÉ ŽÍNĚNKY A REHABILITAČNÍ 
TVARY, ŽEBŘINY, SKLADOVÁNÍ, MÍČKY
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Prostory pro pohybové 
a rehabilitační aktivity 

Fyzioterapie patří mezi metody aktiviza-
ce seniorů. Jedná se o léčbu pohybem. 
Během fyzioterapie je aktivizováno 
celé tělo, pozornost však vždy směřuje 
ke cvikům zaměřeným na problémo-
vé partie. Cvičení zlepšují fyzický stav 
starších osob, pomáhají v udržení funkce 
kloubů, zlepšují sebevědomí a kvalitu 
života. Cvičení jsou vedená rehabilitač-
ními pracovníky. Důležitou roli odehrá-
vají správně přizpůsobené a vybavené 
prostory pro cvičení. V nabídce nalezne-
te širokou škálu sportovního vybavení 
a rehabilitačních pomůcek – kategorie 
Rehabilitace, pohybové aktivity. 
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Cílem gymnastických cvičení starších osob je zacho-
vání fyzické zdatnosti a všeobecné životní aktivity, 
zlepšování zdravotního stavu a předcházení procesům 
stárnutí. Zachování pohyblivosti je ve starším věku 
velmi důležité, úzce totiž souvisí se schopností samo-
obsluhy a tím i psychického stavu seniora. V zařízeních 
pro seniory je tělocvična zcela nezbytná a měla by být 
vybavená různorodým tělocvičným náčiním. V nabídce 
naleznete různé druhy podložek a žíněnek různých 
rozměrů a výšek. Do malých místností doporučujeme 
žíněnky skládací, které lze po skončení cvičení usklad-
nit ve složeném stavu. 

Nabízíme různorodé tělocvičné pomůcky potřebné 
pro fyzické aktivity starších osob. Prvky pro cvičení 
zaměřená na udržení rovnováhy těla: kladiny, překáž-
kové dráhy, balanční disky a podobné slouží ke cviče-
ním zaměřeným na zlepšení fyzické zdatnosti. Udržení 
rovnováhy, hbitost a koordinace pohybů snižují riziko 
pádů, které často osobám starším hrozí. Doporučuje-
me rovněž širokou škálu pomůcek pro posilování svalů. 
Pomůcky zařazené do nabídky jsou odolné a esteticky 
provedené. 

K prvkům vybavení rehabilitačních místnosti patří 
i nábytek pro přehledné uskladnění drobného 
náčiní. Doporučujeme velké skříně s dvířky a vnitř-
ní výbavou, které umožní uskladnění předmětů 
v dosahu rehabilitačního pracovníka i pacientů. 

Jedním z důležitých prvků vybavení rehabilitač-
ní místnosti je lehátko určené pro fyzioterapii. 
Lehátko je široké 80 cm, což usnadňuje pohodlné 
uložení pacienta. Konstrukce je stabilní. Z jedné 
strany je lehátko upevněno ke stěně, což umož-
ňuje jeho složení po ukončení cvičení. Toto řešení 
oceníme především v menších místnostech. 
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Vysoké žíněnky 
Vysoké žíněnky vyrábíme z molitanu potaženého omyvatelnou 
PVC koženkou, bez obsahu ftalátů. 
101380 rozm. 200 x 100 x 25 cm 5 999 Kč
101381 rozm. 200 x 150 x 25 cm 7 599 Kč
101382 rozm. 200 x 200 x 25 cm 8 999 Kč
 cena s DPH

25
 c

m

200 cm

zpevněné rohy úchyty

PVC látka výška 25 cm 

Gymnastické žíněnky 
Žíněnky potažené ekokůží, se zpevněnými rohy. 
Vyplněno molitanem, vybaveno ventilačními otvory 
a úchyty pro přenášení. 
026043  rozm. 200 x 120 x 5 cm 2 599 Kč
026025  rozm. 200 x 120 x 10 cm 3 399 Kč
026026  rozm. 200 x 120 x 20 cm 5 399 Kč
 cena s DPH

Plochá žíněnka – rehabilitační 
tvary
•  rozměr 200 x 85 x 8 cm
101004 1 999 Kč
 cena s DPH

Žíněnka – rehabilitační tvary
Rohy žíněnky jsou zpevněné PVC 
látkou. 
•  rozměr 200 x 120 x 6 cm
101139 2 399 Kč
 cena s DPH

Trojdílné žíněnky 
Doporučujeme k rehabilitačním cvičením. Povrch žíně-
nek je vyroben z PVC látky bez obsahu ftalátů, velmi 
dobře se udržuje. •  rozm. 180 cm x 60 cm x 5 cm
•  rozměr po rozložení 180 x 60 x 5 cm
101009 modrá 1 499 Kč
101164 oranžově-červená 1 599 Kč
 cena s DPH

101009

101164

Skládací žíněnky – 4 částí 
Žíněnky pro rehabilitaci a cvičení. Potaženo odol-
nou a omyvatelnou PVC látkou bez obsahu ftalátů. 
•  rozm. 244,5 x 120 x 3 cm 
•  rozměr 1 části 60 x 120 cm
101484 Skládací žíněnka 1  3 399 Kč
101485 Skládací žíněnka 2 3 399 Kč
 cena s DPH

24
4,

5 
cm

3 399 Kč

lehké ale velmi odolné 

101333

101334

101484

101485

Lehké žíněnky
Matrace z lehkého a odolného molitanu, potažené 
praktickou PVC látkou bez obsahu ftalátů. Struk-
tura matrace: vnitřek z polyetylenu nízké hustoty 
(PE-LD), vnější vrstvy (každá tloušťky 1 cm) jsou 
vyrobeny z polyuretanové pěny.
101333 200 x 85 cm modrá 3 799 Kč
101334 100 x 100 cm modrá  2 599 Kč
 cena s DPH

Vybavení interiéru  Místnosti pro fyzické aktivity

188 SENIOR   telefon: 844 001 001     www.nas-senior.cz

U
ve

de
né

 c
en

y 
js

ou
 v

če
tn

ě 
21

%
 D

PH



Protiskluzové žíněnky 
Slouží jako cvičební podložky. Obšité odolnou PVC látkou bez obsahu ftalátu. 
Jednoduchá údržba. Spodní strana je protiskluzová. 
101325 rozm. 40 x 90 x 8 cm modrá 1 199 Kč
101324 rozm. 90 x 90 x 8 cm modrá 2 399 Kč
101323 rozm. 150 x 90 x 8 cm modrá 3 799 Kč
101322 rozm. 183 x 90 x 8 cm modrá  4 499 Kč
101326 rozm. 200 x 85 x 8 cm modrá 4 699 Kč
101327 rozm. 159 x 159 x 8 cm modrá 6 999 Kč
 cena s DPH

Slouží jako cvičební podložky. Obšité odolnou PVC látkou bez obsahu 
ftalátu. Jednoduchá údržba. Spodní strana je protiskluzová. 

Struktura protiskluzových žíněnek 

Protiskluzové
žíněnky

101322 101323
101324

101325 101326

101327

Podložka 0,8 cm 
Cvičební podložka vyrobena z kvalitního PVC mate-
riálu. Skvěle izoluje a chrání před chladem podlahy. 
Rozm. 183 x 61 x 0,8 cm 
522025 299 Kč
 cena s DPH

Podložka 0,6 cm 
Cvičební podložka s protiskluzovou úpravou. Vyrobeno 
z kvalitního PVC materiálu. Určeno pro gymnastická 
cvičení. 
•  rozm. 173 x 61 x 0,6 cm 
522026 299 Kč
 cena s DPH

Relaxační vak 
Měkký a pohodlný sedací vak vy-
plněný molitanovými kuličkami. 
Snadno přizpůsobí svůj tvar sedící 
osobě. Povrch tvoří odolná látka 
se snadnou údržbou. Neobsahuje 
ftaláty. •  váha 5,8 kg 
•  prům. 90 cm •  výška 70 cm
101069 2 399 Kč
 cena s DPH výška 70 cm

2 399 Kč
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Gymnastický žebřík se zrcadlem 
Žebřík pro gymnastická cvičení a všeobecný rozvoj 
zručnosti. Součástí žebříku je zrcadlo, pomocí které-
ho průběžně kontrolujeme provádění cviků. Zrcadlo 
je podloženo překližkou tloušťky 18 mm. 
•  průměr stupínků 3 cm •  rozměr 90 x 220 cm 
092483 13 999 Kč
 cena s DPH

Gymnastická lavička s kolečky 
Lavička z dřevěného masivu. Dřevěné nožky jsou ukončené 
gumovou podložkou. Dvě nožky jsou navíc vybavené kolečky 
pro snadné přemísťování. Kovové vzpěry zajišťují stabilitu kon-
strukce a bezpečnost uživatelů. Všechny hrany jsou zaoblené. 
Po otočení lavička poslouží jako kladina (šíře 10 cm). 
•  délka 2 m •  šíře 22 cm •  výška 30 cm
026068 2 999 Kč
 cena s DPH

Gymnastické lavičky

Gymnastické lavičky
Vyrobené z lakovaného masivu (jehličnan), dřevěné nohy ukon-
čené gumovou koncovkou. Ocelové pozinkované profily spojující 
jednotlivé částí lavičky zpevňují její konstrukci a zajišťují 
stabilitu a bezpečnost používání. Veškeré hrany, hranoly a nohy 
jsou zaoblené. Lavička je vybavena hákem pro zavěšení na žebřík 
nebo švédskou bednu. Po otočení úzká spojovací plošina (šíře 
10 cm) poslouží jako kladina. •  výška 31 cm
026001  délka 2 m  2 799 Kč
026002  délka 3 m  3 999 Kč
 cena s DPH

Jednoduchý žebřík
Žebřiny s čepy pro montáž na stěnu. 
•  lakované dřevo 
•  rozm. 90 x 256 cm
026003   4 199 Kč
 cena s DPH

Dvojitý žebřík
Žebřiny s čepy pro montáž na stěnu. 
•  lakované dřevo 
•  rozm. 180 x 256 cm
026004   6 599 Kč
 cena s DPH

25
6 

cm

026068

026002

026001

Zrcadlo

22
0 

cm

kolečka pro snadné 
přemísťování

2 999 Kč
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Rehabilitační lehátko 
Vyšetřovací lehátko s upevněním ke stěně. Skládací. Molitanové polstrování 
potažené odolnou a omyvatelnou PVC látkou. Pevná kovová konstrukce zajišťuje 
stabilitu. Součástí sady jsou montážní prvky pro upevnění ke stěně. Nožky s re-
gulací výšky. •  rozměry plochy pro vyšetřování 200 x 80 x 6 cm •  výška 78 cm
095551 7 999 Kč
 cena s DPH

Lavička 
Lavička s vysokým sedákem pro snadnější vstávání. Sedák 
a opěrka z molitanu potaženého odolnou a omyvatelnou PVC 
látkou. Kovová konstrukce, dřevěné podloketníky. 
•  rozm. 135 x 55 x 108 cm 
•  rozm. sedáku a opěrky 135 x 26 x 4 cm 
096222 5 999 Kč
 cena s DPH

Rehabilitační koza 
Kovový rám, polstrovaný molitanový sedák potažený odolnou 
a omyvatelnou PVC látkou. 
•  rozměr sedáků 140 x 26 x 14 cm 
•  regulace výšky 53–63 cm
096223 5 999 Kč
 cena s DPH

Rehabilitační lehátka
Lehátka pro rehabilitaci a lékařská vyšetření. 
Kovová konstrukce, polstrovaná plocha 
je pokrytá omyvatelnou koženkou. 

Lehátko dvojdílné
Dvojdílné lehátko s regulací úhlu sklonu podhlavníku. 
•  rozm. 55 x 50 x 182 cm
091085  4 999 Kč

cena s DPH

Lehátko trojdílné 
Trojdílné lehátko s regulací úhlu sklonu podhlavníku i podnož-
níku. 
•  rozm. 72 x 70 x 190 cm
091086   6 999 Kč
 cena s DPH

7 999 Kč

od 4 999 Kč

096222

096223
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Rehabilitační rotoped 
Rehabilitační rotoped 
pro rehabilitaci horních 
i spodních končetin, 
u ortopedických úrazů 
a revmatických stavů. 
Vyrobeno z kvalitních 
materiálů vysoké kvality 
– slitin oceli a niklu. Dvojitý 
rám, široký rozsah regulace 
odporu, bezpečnostní pásy 
na chodidla. 
•  rozměr základny: 

41 x 50 cm 
•  váha: 2,2 kg
843001 899 Kč
 cena s DPH

Posilovací kolečko
Gymnastická cvičení s kolečkem zpevňují břišní a prsní 
svaly, dále svaly rukou, ramene a lýtka. Dvojité kolo 
zajišťuje stabilitu. Rukojetí potažené molitanem zamezují 
klouzání dlaní. Použití je velmi jednoduché, kolečko umís-
tíme na podlahu a z pozice v kleče kolečko odsouváme 
co nejdále dopředu a zpět. 
•  průměr 18,3 cm •  šíře 28 cm
588002  299 Kč
 cena s DPH

Posilovač rukou 
Přístroj pro rehabilitaci horních končetin. Jedno-
duchá a odolná konstrukce, snadné sestavení bez 
nutností zásahu do instalací, vybaveno regulací 
stupně zatížení. 
843002 449 Kč
 cena s DPH
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Tlustý válec 60 cm  
– rehabilitační tvary
•  prům. 60 cm •  délka 60 cm
101017 1 899 Kč
 cena s DPH

Tenký válec 40 cm – rehabilitač-
ní tvary
•  prům. 20 cm •  délka 40 cm
101011 359 Kč
 cena s DPH

Tenký válec 90 cm – rehabilitač-
ní tvary
•  prům. 30 cm •  délka 90 cm
101014 999 Kč
 cena s DPH

Střední válec 120 cm – rehabili-
tační tvary
•  prům. 30 cm •  délka 120 cm
101015 1 199 Kč
 cena s DPH

Tlustý válec 80 cm  
– rehabilitační válec
•  prům. 40 cm •  délka 80 cm
101016 1 399 Kč
 cena s DPH

Masážní válec s trny 
Masážní válce s trny, pokryté 
tvrzeným molitanem. Vnitřek tvoří 
plastový válec. Ideální náčiní pro 
masáže i rehabilitaci. Doporučujeme 
ke každodenním cvičením i k reha-
bilitaci. Masáže zlepšují krevní oběh 
a uvolňují svalové napětí. 
•  jednoduchý •  rozm. 15 x 46 cm
588036   1 099 Kč
 cena s DPH

Molitanový váleček pro cvičení 
– dlouhý 
Váleček z tvrzeného molitanu PE, pro 
cvičení a masáže. Cvičení s váleč-
kem používáme během korekční 
gymnastiky související s nesprávným 
držením těla. 
•  rozm. 15 x 45 cm
588014   399 Kč
 cena s DPH

Multifunkční senzorická 
podložka 
Univerzální podložka s výčnělky, 
pro cvičení. Určeno pro posilování 
břišních a zádových svalů. Pomáhá 
předcházet bolesti zad. Vyrobeno 
z pěnovky EVA. 
•  rozm. 30 x 29 x 9,5 cm.
588048 399 Kč
 cena s DPH
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Masážní váleček kovový 
Vyrobený z nerezavějící oceli a gumy. 
•  délka 43 cm •  průměr do 4,9 cm •  hmotnost 0,7 kg. 
588063 759 Kč
 cena s DPH

Míčky – závaží 
Závaží do ruky, regulace 
na suchý zip. Vyrobeno 
z gumy, vyplň z drobných 
kuliček. Ideální pro posilo-
vání ramenních svalů. 
•  2 ks 
•  váha 1 ks 0,7 kg 
•  průměr 12 cm 
588041 399 Kč
 cena s DPH

Masážní váleček 
Praktická masážní pomůcka 
vybavená třemi otočnými 
rolkami s výčnělky. Vyro-
beno z polyoksymetylenu 
(POM) a termoplastické 
gumy TPR. •  délka 17 cm 
•  průměr válečků 6,4, 

5,4 a 4,8 cm
588057 149 Kč
 cena s DPH

Činky s měkkou 
rukojetí 
Činky s úchytem, vyrobené 
z kovu a polypropylenu, po-
tažené měkkým molitanem. 
•  délka 20 cm 
•  průměr 3,5 cm 
•  hmotnost cca 0,45 kg 

(1 lb)
588049 299 Kč
 cena s DPH

Masážní přístroj s rukojetí 
Masážní přístroj je vybaven rukojetí pro usnadnění přístupu k proble-
matickým partiím, např. zádům. Praktický, s jednoduchou obsluhou. 
Masáže zlepšují oběh krve v organismu a uvolňují svaly. Ulevují v bo-
lesti, působí relaxačně. Vhodné i pro bodovou masáž.

•  rozm. koncovky 6 x 8 cm •  délka 29 cm
588013 Masážní kladivo s trny  199 Kč

•  průměr koncovky 9 cm •  délka 40 cm
588040 Masážní pálka – ježek  189 Kč
 cena s DPH

Podložka s přísavkami pro masáž chodidel 
Gumová podložka do koupelny nejen masíruje chodidla ale 
i zajišťuje bezpečí uživatele. V přední části podložky je umístěn 
oválný, vyvýšený pás s nylonovým vlasem určený pro očištění 
chodidel bez nutnosti ohýbání. Povrch podložky je potažen 
vypouklou texturou zajišťující masáž chodidel a aktivující krevní 
oběh. Malé přísavky zajišťují bezpečné umístění podložky 
na podlaze koupelny. •  rozm. 37,7 x 37,7 cm
588001 259 Kč
 cena s DPH

Podložka „kamínky“; 120 x 32 cm
Masážní podložka na podlahu s výčnělky ve tvaru kamínků
Vyrobeno z umělé hmoty EVA. 
•  rozm. 120 x 32 cm •  tloušťka 0,5 až 1,8 cm. 
588064  659 Kč
 cena s DPH

588013

588040
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Senzorické míčky s kuličkami, 3 ks 
Průhledné míčky s výčnělky, vyplněné barevnými 
kuličkami. •  3 ks •  průměr 8 cm
614014 999 Kč
 cena s DPH

Míčky s trny 2 ks
Míčky z PVC s trny vhodné k masáži 
i rehabilitačním cvičením. 
•  prům. 8 cm •  2 ks
522010 59 Kč
 cena s DPH

Duo míčky, 3 ks 
Dvojité gumové míčky vyplněné barevnými 
kuličkami. •  3 ks •  rozm. 15 x 6 cm
614007 1 499 Kč
 cena s DPH

Potahy na manipulační míčky 
Potahy různých barev, s různými povrchy, 
se zipem. Slouží k senzorickým cvičením. 
Rozměrově přizpůsobeno senzorickým míčkům 
(614016, prodáváme zvlášť). •  6 ks
614015 816 Kč
 cena s DPH

Manipulační míčky 
Míčky z měkčené gumy, vyplněné tvrdými kuličkami. 
•  6 ks •  průměr 8 cm
614016 1 699 Kč
 cena s DPH

2 ks

59 Kč

229 Kč

Sada pyramidových míčků – 6 ks 
Sada gumových nafukovacích míčků 
ve tvaru pyramid. Míčky tohoto tvaru 
usnadňují úchop. Rovněž osoby s omezenou 
pohyblivostí jedné ruky mohou tento míček 
snadno zvednout a hodit. Míčky se odrážejí 
od stěn a předmětů zcela nepředvídatel-
ným způsobem. Chytání, odrážení a kopání 
do těchto míčků skvěle procvičuje postřeh. I samotné pozorování her 
s pyramidovými míčky je velmi zábavné! 
•  6 ks v 6 různých barvách •  průměr 18 cm •  váha 400 g. 
614021 1 499 Kč
 cena s DPH

Kuličková senzorická sada, 5 ks 
Sada 5 mořských zvířátek vyplněných malými gelovými korálky. 
Vhodné k senzorickým hrám a cvičením. Sada obsahuje velrybu, 
želvu, rybu, chobotnici a lachtana. 
•  rozm. 11 x 9 x 6 cm až 13,5 x 11,5 x 9 cm 
614026 1 099 Kč
 cena s DPH

1 499 Kč

Gelová guma pro cvičení 
(elastická) 
Gelové pásy pro cvičení svalů 
ramen, hrudního koše a zad. 
•  rozm. 23 x 12 cm •  růžová 
588009  199 Kč
 cena s DPH

Gelový posilovač se středním 
odporem 
Univerzální pomůcka pro rehabilitační 
cvičení. Vyrobeno z termoplastické 
hmoty TPR. Pomůcka je vhodná pro 
počáteční fázi posilování. Dostupná 
ve třech provedeních, s různým stup-
něm odporu. 
•  délka cca 49 cm.
588055   159 Kč
 cena s DPH

Pružný trojúhelník pro posilování dlaně 
– středně tvrdý 
Pomůcka pro procvičování svalů dlaní a prstů. 
Dostupné ve třech verzích, s různým stupněm 
odporu. Velmi jednoduché použití – po obvodu 
jsou otvory pro každý prst a každá strana je určená 
pro jiný druh cvičení: z jedné strany je umístěná kulička 
pro mačkání, z druhé výčnělky pro procvičení každého z prstů. 
 •  délka boku 12 cm •  oranžový 
588007   199 Kč
 cena s DPH

Posilovač prstů a dlaně – slabý odpor 
Pomůcka pro rehabilitační posilovaní svalů prstů, dlaně a předloktí. 
Vybaveno 3 pružinami na palcové straně a 4 samostatnými pružinami 
pro jednotlivé prsty. Vyrobeno z plastické hmoty ABS, termoplas-
tické gumy TPR a želena. Dostupná ve dvou provedeních (se slabým 
a středním odporem) 
•  rozm. 10 x 8,2 x 2 cm •  hmotnost 80 g •  rozm. 0 x 0
588061   229 Kč
 cena s DPH
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Medicinbaly
Medicinbaly ke korekčním i fyzickým cvičením. 
522012  prům. 11 cm, 1 kg 99 Kč
522013  prům. 13,5 cm, 2 kg  129 Kč
 cena s DPH

Skládací koš na míče
Praktický koš na míče. Pro snadné přemís-
ťování je vybaven kolečky. 
•  rozm. 64 x 64 x 88 cm 
•  rozm. ve složeném stavu 15 x 15 x 88 cm 
•  dodáváme bez míčů
550020 2 399 Kč
 cena s DPH

Pumpička
Ruční oboustranná pumpička. Vhodná pro 
gumové míče a balóny. •  délka 25 cm
522021 49 Kč
 cena s DPH

Pumpička s jehlovou koncovkou 
Ruční pumpička s jehlovou koncovkou. 
•  délka 23 cm
522022 39 Kč
 cena s DPH

Míček na provázku
Míček připevněný na gumu (2 m) obtočenou provázkem 
si uvážeme kolem pasu, takto zůstává neustále v dosahu 
ruky. Své využití nachází v terapii a rehabilitaci. 
•  prům. 20 cm •  délka gumy 2 m
251029 459 Kč
 cena s DPH

522012 522013

Sada míčků v tašce 
•  550014 Taška na míčky, 1 ks 
•  077004 Pěnový míček průměr 18 cm, 1 ks 
•  077003 Pěnový míček, průměr 12 cm, 1 ks 
•  077001 Pěnový míček, průměr 7 cm (sada 3 kusů), 1 sada 
•  500145 Ažurové míčky, průměr 8,2 cm – 6 ks, 1 sada 
•  517013 Chytej míček – hra, 2 ks 
•  522029 Míček ježek, 20 cm – tyrkysový, 1 ks 
•  522037 Míček fazol, 30 cm – 1 ks •  549001 Míč na košíkovou, velikost 3, 1 ks 
•  522010 Míč s trny, 2 ks, 1 sada •  517038 Míč s trny, 2 ks •  517020 Míček se stužkami, 2 ks 
•  517025 Smajlikové měkké míčky, 2 ks •  552010 Míček v síťce, 1 ks 
•  552003 Hůlka s míčkem, 1 ks •  522023 Malý plážový míček, 1 ks 
ZEST5198 2 126 Kč
 cena s DPH

Lanový trenažér rovnováhy 
Trenažér rovnováhy je pomůcka pro cvičení různých 
částí těla, včetně břišních svalů, zádového svalstva, 
ramen, nohou. Dva elastické úchyty usnadňují udržení 
rovnováhy těla, zároveň slouží ke cvičením svalů hor-
ních končetin. Pomůcka je vyrobená z PVC a polypro-
pylenu, elastická lana jsou z termoplastické gumy TPR, 
úchyty jsou z pěnovky. 
•  průměr do 53 cm 
•  délka lana v klidném stavu: 100 cm 
•  pumpička 
•  návod s ukázkovými cviky 
588047 2 499 Kč
 cena s DPH

Senzorické míčky 
Míčky z měkčené gumy, vyplněné polymero-
vými kuličkami, k senzorickým cvičením. 
614002  průměr 12 cm ,1 kg  699 Kč
614003  průměr 15 cm, 2 kg  1 299 Kč
 cena s DPH

614002

614003
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Terapeutický míč
PVC míč. Jedna polokoule je pokrytá 
výčnělky, druhá je hladká. 
•  prům. 75 cm •  modrý
522028 299 Kč
 cena s DPH

Míče
Gumové míče vhodné k rehabilitač-
ním cvikům i k různým hrám. 
•  různé barvy, dodáváme dle aktuál-

ních skladových zásob 
•  maximální zatížení 300 kg
•  200 g
522041 Míč 30 cm 129 Kč
522001 Míč 45 cm 159 Kč
522002 Míč 55 cm 229 Kč
522003 Míč 65 cm 249 Kč
522004 Míč 75 cm 299 Kč
 cena s DPH

522004522003522002522001522041

Aktivní míček fazole
Míček z průhledného plastu. Uvnitř míčku jsou různobarevné 
kuličky, které se odbíjením míčku rozvíří. Pomůcka vhodná 
pro hry a cvičení aktivující zrakově pohybovou koordinace 
a hrubou motoriku. •  1 ks •  prům. 55 cm •  délka 90 cm
251004 1 599 Kč
 cena s DPH

Senzorický míč fazole
Vhodný pro smyslovou integrační terapii. 
•  1 ks •  prům. 50 cm •  délka 90 cm
251005 1 399 Kč
 cena s DPH

Senzorický míč 65 cm
•  prům. 65 cm
522005  299 Kč

cena s DPH

Senzorický míč 75 cm
•  prům. 75 cm
522006  399 Kč

cena s DPH

Senzorický míč 100 cm
•  prům. 100 cm
251006  1 999 Kč
 cena s DPH

30 cm

45 cm

55 cm

65 cm

75 cm

Míče

Overball míč 
Míče značky Softgym jsou vyráběné z měk-
čeného PVC. Míče jsou pružné a odolné 
proti dynamickému stisku do 100 kg. Dopo-
ručujeme k rehabilitačním cvičením i k vše-
obecnému tréningu. Široké využití míčů 
nalezneme u cvičebních programů typu 
Pilates, jóga nebo u korekční gymnastiky 
páteře. Vhodným výběr cvičení s míčem 
Softgym a jejich správným provedením po-

silujeme hloubkové svalstvo a procvičujeme 
orientaci v prostoru, rovnováhu, schopnost 
koncentrace a koordinaci pohybů. Míče jsou 
vhodné i pro cvičení ve vodě. 
•  průměr 25 cm 
•  maximální zatížení 100 kg 
•  různé barvy, dodáváme aktuálních sklado-

vých zásob 
251043 189 Kč
 cena s DPH

Senzorické míče
Míče pro terapii 
a rehabilitaci. Vyrobené 
z měkké gumy s výčněl-
ky na povrchu. Zajišťují 
stimulaci dotekem. •  1 ks 
•  maximální zatížení 

300 kg
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Sportovní skříň s posuvnými 
dveřmi 
Skříň je vybavená tyčí na šviha-
dla, trezorem, policí s vaničkou 
na míčky, předěly na pálky, tyče 
a další nářadí. Na pravé straně jsou 
4 police s okrajem a možností re-
gulace výšky. Dvířka jsou posuvná, 
uzamykatelná na klíč. Skříň je vyba-
vena otvory umožňujícími spojovaní 
skříní do řad nebo jejich upevnění 
ke stěně za účelem zajištění stabili-
ty. Ke každému zámku standardně 
dodáváme 2 klíče. 
•  rozm. 100 x 50 x 200 cm
803067 16 999 Kč
 cena s DPH

Skříň na sportovní vybavení 
Skříň s možností konfigurace 
vybavení: – háky na švihadla a hula 
hop – police – zásuvka s pořadačem 
(např. na oštěpy) – možnost doplně-
ní zásuvky o uzamykatelnou schrá-
nu na stopky, píšťalky a další drobné 
předměty. Všechny výše uvedené 
prvky jsou součástí standardního 
vybavení a poskytují možnost 
regulace výšky. Perforovaná dvířka 
s plným otevíráním, uzamykatelné 
dvojbodovým zámkem. 
•  rozm. 200 x 120 x 50 cm 
091096 15 999 Kč
 cena s DPH

Vozík na pomůcky – bříza 
Praktický vozík s kolečky a objemnými policemi, pro 
uskladnění sportovcích pomůcek, hudebních nástrojů 
a podobně. Pomůcky a nástroje prodáváme zvlášť. 
•  vyrobeno z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, 

odstínu bříza, ukončené PVC hranou 
•  rozm. 90 x 60 x 86 cm
100039B 3 499 Kč
 cena s DPH

Multifunkční skříň Flexi 
Objemná policová skříň (dvě police jsou vybavené výsuvným systé-
mem usnadňujícím přístup k uskladněným pomůckám), s předěly. 
Určeno k uskladnění kompenzačních pomůcek, hudebních nástrojů 
a podobně. Vyrobeno z laminované dřevotřísky odstínu bříza, 
tloušťky 18 mm. V horní části se nacházejí police na větší pomůcky. 
Skříň lze doplnit plastovými zásobníky (372005–372026 a 372034–
372041, prodáváme zvlášť). 
•  výška polic 18 cm •  šíře předělů 32 a 50,5 cm 
•  rozměry 89,1 x 48 x 212,8 cm
092381 8 599 Kč
 cena s DPH

Skříň na sportovní náčiní

Skříň na sportovní náčiní 
s perforovanými dveřmi 
Pěti policová skříň s okrajem. Per-
forované dveře jsou uzamykatelné 
na klíč. Dále vybaven otvory umož-
ňujícími spojování skříní do řad 
nebo upevnění ke stěně (pro zajiš-
tění stability). Ke každému zámku 
standardně dodáváme 2 klíče. 
•  rozm. 100 x 50 x 200 cm
803065 9 999 Kč
 cena s DPH

Skříň na sportovní náčiní 
s trezorem a perforovanými 
dveřmi 
Skříň pro uskladnění sportovní-
ho náčiní. Výbava: trezor, háky, 
tyč na švihadla, police a vanička 
na míček, přihrádky na pálky, tyče 
a další náčiní. Svařovaná konstrukce. 
Dodáváme ve smontovaném stavu. 
Vybaveno otvory umožňujícími 
spojování skříní do řad nebo jejich 
upevnění ke stěně (pro zajištění 
stability). Ke každému zámku stan-
dardně dodáváme 2 klíče. 
•  rozm. 100 x 50 x 200 cm
803066 11 999 Kč
 cena s DPH

16 999 Kč

9 999 Kč

3 499 Kč

uzamykatelná schrána
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ODPOČINKOVÉ MÍSTNOSTI

NÁBYTEK A KOBERCE,  
BÍLÁ RELAXAČNÍ MÍSTNOST
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Válendy pro 1 osobu
Válenda pro 1 osobu, s úložným prostorem na lůžkoviny. Boční 
stěny a zásobník na lůžkoviny jsou z laminované dřevotřísky 
odstínu buk. Matrace je potažená mikrofázi.

Noční stolek Flexi nízký 
Malý noční stolek se zásuvkou a policí, pro 
odložení osobních věcí. Vyrobeno z laminované 
dřevotřísky odstínu břízy, tloušťka 18 mm, ukon-
čené multiplex ABS hranou. 
•  rozm. 40 x 40 x 50 cm
100051 1 399 Kč
 cena s DPH

Válenda pro 1 osobu 
•  rozm. 199 x 80 x 50 cm •  výška ležící plochy 37 cm
843100   4 199 Kč

 cena s DPH

Zvýšená válenda pro 1 osobu
•  rozm. 199 x 80 x 60 cm •  výška ležící plochy 47 cm
843101  4 599 Kč
 cena s DPH

Vyvýšená válenda usnadňuje 
starším osobám vstávání 

Praktický noční stolek, pro uskladnění 
osobních věcí. Velmi praktická řešení po-
skytuje rozkládací deska, která funguje jako 
jídelní stolek. Vybaveno kolečky s brzdou, 
která umožňují mobilitu skříňky spolu 
s jejím obsahem. Vyrobeno z laminované 
dřevotřísky tloušťky 18 mm, odstínu bříza, 
ukončené ABS hranou v provedení multi-
plex. Dvířka skrývají jednu polici. 

Noční stolek Flexi s rozkládací deskou 
•  rozm. ve složeném stavu 57 x 45 x 89,7 cm 
•  délka rozkládací desky 59 cm 
•  rozměry zásuvky 43,5 x 33 x 7,5 cm 
•  rozměry police 48,5 x 42,5 x 13 cm 
•  rozměry vnitřního prostoru skříňky 

48,5 x 40,5 x 23,5 cm (x 2)
100898 4 999 Kč
 cena s DPH

Noční stolek Flexi
Praktický noční stolek, pro uskladnění osobních 
věcí. Vybaveno kolečky s brzdou, která umožňují 
mobilitu skříňky spolu s jejím obsahem. Vyro-
beno z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, 
odstínu bříza, ukončené ABS hranou v provedení 
multiplex. Dvířka skrývají jednu polici. 
•  rozm. 55,5 x 45 x 89,7 cm 
•  rozm. zásuvky 43,5 x 33 x 7,5 cm 
•  rozm. police 48,5 x 42,5 x 13 cm 
•  rozm. vnitřního prostoru skříňky 

48,5 x 40,5 x 23,5 cm (x 2)
100958 3 599 Kč
 cena s DPH

47
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1 399 Kč
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Křeslo Finka
Křeslo s lehkou ale zároveň stabilní konstrukcí. Zajišťuje komfortní používání 
a pohodlné vstávání i sedání. Doporučeno pro osoby starší, pro osoby s omezenou 
pohyblivostí i se zdravotními omezeními. Konstrukce je z břízové překližky. Sedák 
a opěrka jsou potažené mikrofázi béžové barvy. •  rozm. 64 x 85 x 97 cm
843102 2 399 Kč
 cena s DPH

Židle MANAGER s kluzáky 
Židle s kluzáky a komfortním, širokým sedákem a ergonomicky profilovanou 
opěrkou, z obou stran čalouněnou. Konstrukce z bukového masivu, lakovaná 
a leštěná. Potaženo polyesterovou látkou. 
•  rozm. 61 x 56 x 94 cm •  výška sedáku 46 cm
048184 béžová  4 399 Kč
048185 hnědá  4 399 Kč
 cena s DPH

Kulatý stůl Expo
Stoly s kovovou konstrukcí 
stříbrné barvy. Kovový věnec 
pod pracovní deskou stolu 
doplňuji nohy s rektifikačním 
šroubem umožňujícím vyrovnání 
nerovnosti podlahy v rozsahu 
do 25 mm. Pracovní desky 
stolů z laminované dřevotřísky 
tloušťky 25 mm ukončené 2 mm 
plastovou hranou. 
•  rozm. 80 x 76 cm
•  prům 80 cm •  výška 76 cm
092480 buk 1 799 Kč
092481 javor 1 799 Kč
 cena s DPH

Vysoká skříň sloup policová 
Skříňka z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, odstínu bříza, ukončené 
ABS hranou. Skříňku lze doplnit dvířky (099192 – 099201, 099215–099220, 
prodávané zvlášť, máte možnost výběru barev). Všechny skříňky a skříně této 
řady mají pohledové zadní stěny – možnost umístění do prostoru. 
•  rozm. 46,8 x 41,5 x 87,1 cm
099174 se 3 policemi na nožkách  2 299 Kč
099187 se 3 policemi na soklu  1 999 Kč
099175 se zásuvkami na nožkách  4 599 Kč
099188 se zásuvkami na soklu  4 599 Kč
 cena s DPH

Policové skříňky D Flexi úzké 
Skříňka z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, odstínu bříza, ukončené ABS 
hranou. Skříňku lze doplnit dřevěnými zásobníky (126043, 126044, 126052–
126063, prodáváme zvlášť) nebo látkovými zásobníky (553001–553006 
i 553011). •  rozm. 60 x 41,5 x 87,1 cm
092375 sokl 2 599 Kč
092408 nožky  3 299 Kč
 cena s DPH

Policové skříňky D Flexi široké
Skříňka z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, odstínu bříza, ukončené 
ABS hranou. Skříňku lze doplnit dřevěnými boxy (126043, 126044, 126052–
126063, prodáváme zvlášť) nebo látkovými zásobníky (553001–553006 
i 553011). •  rozm. 118 x 41,5 x 87,1 cm
092376 sokl 2 999 Kč
092409 nožky 3 799 Kč
 cena s DPH

092375
092376 092409

092408

092481

092480

Dvířka ke skříňce sloup a skříň-
ce D s předělem – levá
099200 bříza 999 Kč
099201 modrá 999 Kč
099215 bleděmodrá 999 Kč
099216 limetková  999 Kč
099217 zelená  999 Kč
099218 žlutá 999 Kč
099219 oranžová  999 Kč
099220 červená  999 Kč
 cena s DPH

Dvířka ke skříňce sloup a skříň-
ce D s předělem – pravá 
099192 bříza  999 Kč
099193 modrá 999 Kč
099194 bleděmodrá 999 Kč
099195 limetková  999 Kč
099196 zelená  999 Kč
099197 žlutá  999 Kč
099198 oranžová  999 Kč
099199 červená  999 Kč
 cena s DPH

Dvířka k polico-
vým skříňkám sloup 
a ke skříňkám D s předělem 
jsou dostupná v 8 barvách. 
Vyrobeno z laminované 
dřevotřísky tloušťky 18 mm. 
Dodáváme včetně úchytky. 
Panty umožňují otevření 
dvířek až do 180 st. 
•  1 ks •  rozm. 42 x 74,9 cm

1 799 Kč

099187

099188

099174

099175
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Skříňka Flexi s předělem D
Skříňka z laminované dřevotřísky tloušťky 
18 mm, odstínu bříza, s ABS hranou. Skříňku 
lze doplnit dvířky (prodáváme zvlášť, máte 
možnost výběru barvy). Prostor skříňky 
je rozdělen svislým předělem. Všechny skříňky 
a skříně této řady mají pohledové zadní stěny 
– možnost umístění do prostoru. 
•  rozm. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm
092747 3 199 Kč
 cena s DPH

Rohová skříňka se soklem 
Objemná skříňka díky které nezůstanou 
nevyužité ani nepřístupné rohy místnosti. 
Vyrobeno z laminované dřevotřísky tloušťky 
18 mm, v odstínu bříza, ukončené ABS hranou. 
•  rozm. 41,5 x 41,5 x 87,1 cm 
100319 1 499 Kč
 cena s DPH

Rohová skříňka se soklem 
Objemná skříňka díky které nezůstanou 
nevyužité ani nepřístupné rohy místnosti. 
Vyrobeno z laminované dřevotřísky tloušťky 
18 mm, v odstínu bříza, ukončené ABS hranou. 
•  rozm. 41,5 x 80 x 87,1 cm 
100320 3 399 Kč
 cena s DPH

Sestava Flexi 57
•  099187 – Skříňka Flexi 

sloup se 3 policemi, 1 ks 
•  099190 – Nástavec 

ke sloupu Flexi, 1 ks 
•  099221 – Dvířka k ná-

stavci (099190) pravá 
– bříza 1 ks

SET5138  4 697 Kč
cena s DPH

Sestava Flexi 58
•  099187 – Skříňka Flexi 

sloup se 3 policemi, 1 ks 
•  099190 – Nástavec 

ke sloupu Flexi, 1 ks 
•  099192 – Dvířka 

ke skříňce sloup 
(099187) – bříza 1 ks 

•  099221 – Dvířka k ná-
stavci (099190) pravá 
– bříza, 1 ks

SET5139  5 696 Kč
cena s DPH

Sestava Flexi 60
•  099188 – Skříňka sloup 

Flexi se 4 zásuvkami 
a soklem, 1 ks

•  099190 – Nástavec 
ke sloupu Flexi, 1 ks

•  099221 – Dvířka 
ke sloupu (099190) 
pravá – bříza, 1 ks

SET5142  7 297 Kč
 cena s DPH

Sestava Flexi Skříňky z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, odstínu bříza, 
ukončené ABS hranou.

4 697 Kč 5 696 Kč 7 297 Kč
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Jednobarevné koberce 2 x 2 m
•  rozm. 2 x 2 m
056031 zelený 2 599 Kč
056032 modrý 2 599 Kč
056033 terakota 2 599 Kč
056109 šedý  2 599 Kč
 cena s DPH

Jednobarevné koberce 2 x 3 m
•  rozm. 2 x 3 m
056035 zelený 3 599 Kč
056036 modrý 3 599 Kč
056037 terakota 3 599 Kč
056110 šedý  3 599 Kč
 cena s DPH

Jednobarevné koberce 3 x 4 m
•  rozm. 3 x 4 m
056039 zelený 6 999 Kč
056040 modrý 6 999 Kč
056041 terakota 6 999 Kč
056111 šedý  6 999 Kč
 cena s DPH

Jednobarevné koberce 4 x 5 m 
•  rozm. 4 x 5 m
056095 zelený 10 999 Kč
056096 modrý 10 999 Kč
056097 terakota 10 999 Kč
056112 šedý  10 999 Kč
 cena s DPH

Jednobarevné 
koberce
Jednobarevné 
koberce z materiálu 
100% PP Heatset 
frisé, jednoduché 
vlákno. Koberce mají 
hygienický atest.

4 
m

5 m

Koberce
JEDNOBAREVNÉ

Složení rouna 100% PP heat-
set frise, jednoduchý uzlík. 
Certifikováno – opatřeno 
hygienickým atestem. 

01  Kobereček Sépie
056145 hnědý 0,6 x 1,1 m 399 Kč
 cena s DPH
 
02  Kobereček Pikolo oválný

056146 zlatý 0,6 x 1 m 199 Kč
 cena s DPH

03  Kobereček Jaro oválný, 
056147 bordový 0,6 x 1,1 m 199 Kč
 cena s DPH

04  Kobereček Neli
056148 zelený 0,6 x 1,1 m 399 Kč
 cena s DPH

05  Kobereček Hodiny
056149 béžový 0,6 x 1,1 m 399 Kč
 cena s DPH

06  Kobereček Felix
056150 hnědý 0,6 x 1 m 199 Kč
 cena s DPH

07  Kobereček Jaro
056151 zelený 0,8 x 1,5 m 329 Kč
 cena s DPH

08  Kobereček Louka
056152 vínový 0,8 x 1,5 m 759 Kč
 cena s DPH

01

03

05

07

02

04

06

08
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Koberce

Koberce Mila hnědé
056134 2 x 3 m 3 499 Kč
056135 1,6 x 2,2 m 1 999 Kč
056136 1,4 x 2 m 1 599 Kč
 cena s DPH

Koberce Choco šedé
056132 2 x 3 m 3 499 Kč
056131 1,6 x 2,2 m 1 999 Kč
056133 1,4 x 2 m 1 599 Kč
 cena s DPH

Koberec se vzory 3 x 4 m 
•  rozm. 3 x 4 m
056105   8 999 Kč
 cena s DPH

Koberce Louka vínové
056137 3 x 4 m 7 599 Kč
056138 2,4 x 3,4 m 5 199 Kč
056139 2 x 3 m 3 799 Kč
 cena s DPH

Koberce Baka zelené
056140 2 x 3 m 3 499 Kč
056141 1,6 x 2,2 m 1 999 Kč
056142 1,4 x 2 m 1 599 Kč
 cena s DPH

Koberce Jaro vínové
056129 3 x 4 m 6 999 Kč
056143 2,4 x 3,4 m 4 999 Kč
056144 2 x 3 m 3 999 Kč
 cena s DPH

Složení rouna 100% PP heat-st frise, jednoduchý uzlík. 
Certifikováno – opatřeno hygienickým atestem. 

056132 056134

056137 056140 056129

056131 056135

056138 056141 056143

056133 056136

056139 056142 056144
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Bílé sedáky s výřezem 
•  délka boku 60 cm
101592 výška 34 cm  3 399 Kč
101593 výška 44 cm  3 999 Kč
101594 výška 54 cm  3 999 Kč
 cena s DPH

Bílé sedáky vypouklé 
•  délka boku 60 cm
101595 výška 34 cm  3 299 Kč
101596 výška 44 cm  4 199 Kč
101597 výška 54 cm  4 199 Kč
 cena s DPH

Bílé kostky – sedáky
•  délka boku 60 cm
101598 výška 34 cm  3 399 Kč
101599 výška 44 cm  4 199 Kč
101600 výška 54 cm  4 199 Kč
 cena s DPH

Bílé listy – sedáky 
•  délka boku 60 cm
101601 výška 34 cm  4 999 Kč
101602 výška 44 cm  4 999 Kč
101603 výška 54 cm  5 999 Kč
 cena s DPH

Bílé vlny – sedáky 
•  délka boku 60 cm
101604 výška 34 cm  5 499 Kč
101605 výška 44 cm  5 699 Kč
101606 výška 54 cm  5 699 Kč
 cena s DPH

Pohodlné sedáky různých tvarů a výšek. Vhodné 
pro vybavení relaxačních koutků. Sedáky lze 
dále doplnit různými zařízeními emitujícími 
hudbu nebo světlo – tímto stimulujeme smysly. 
Vyrobeno z tvrzeného molitanu, potaženo 
odolnou a omyvatelnou PVC látkou. 

BÍLÁ RELAXAČNÍ

Opěrka k sedákům (101592–101606)
Vyrobeno z tvrzeného molitanu, s dřevěnou 
konstrukcí, potaženo odolnou a omyvatelnou 
PVC látkou. Montážní prvky jsou součástí 
sady. •  2 ks •  vel. 60 x 90 x 6 cm
101607 3 599 Kč
 cena s DPH

Bílé válce 
Měkký válec potažený bílou látkou. Lze použít 
jako doplněk do relaxačních koutků nebo k reha-
bilitačním cvičení. •  1 ks •  prům 20 cm
101061 120 cm 399 Kč
101062 80 cm 299 Kč
 cena s DPH

Bílá žíněnka
Žíněnka čtvercového tvaru. Vyrobeno z molitanu 
potaženého odolnou a omyvatelnou PVC látkou. 
•  rozm. 107 x 107 x 7 cm
101429 1 299 Kč
 cena s DPH

MÍSTNOST 
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Bílá relaxační 
MÍSTNOST 

Vhodně vybavená odpočinková místnost poskytuje relax a zklidnění. 
Zároveň poslouží i k terapeutickým aktivitám. Bílé sedáky různých tvarů 
vykouzlí v místnosti, výklenku nebo v části chodby místo pro příjemný 
odpočinek. Modulové rozměry sedáků umožňují jejich sestavování do šíř-
ky i délky, dle rozměrů konkrétního místa a dle individuálních potřeb. 
Odpočinkové místnosti doporučujeme doplnit různými lampičkami, 
světlovody, projektory s barevnými efekty a obrazy. Vytvoříme tak kom-
fortní místo, kde jemné světlo návštěvníky „obklopí” a zároveň zrelaxuje 
a uklidní. Měnící se odstíny světla a střídavé světelné efekty aktivizují 
zrak. Příjemné prostředí redukuje stres a podporuje proces rehabilitace.
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Nášlapný odpadkový koš 
Nášlapný koš z matné nerezové oceli. Otvírání pomocí nášlapného 
pedálu. Vnitřní zásobník je vyroben z odolného plastu ABS. Vybaveno 
speciálním úchytem a víkem se zpomaleným zavíráním. 
•  objem 5 l •  rozm. 20 x 28,5 cm •  váha 1,3 kg
819348 599 Kč
 cena s DPH

Čistička vzduchu 
Kvalita vzduchu v místnostech, s omezeným množstvím znečišťujících prvků – prachu, ciga-
retového kouře, nepříjemných pachů, bakterií, zárodků, pylů a pozůstatků roztočů. Čistička 
ionizuje vzduch v místnosti, kladnými i zápornými iony, ve vyváženém poměru. Iony na sebe 
vzájemně působí a rozkládají částice zodpovědné za vznik plísní, prachu a nepříjemných 
pachů. Efektem je omezení znečišťujících prvků a alergenů. Díky tomu je vzduch čistější. 
Čistička vzduchu je doporučená především: 
•  osobám astmatickým •  alergikům •  kuřákům •  dětem
Použití čističky je vhodné především během topné sezóny. Součástí čističky je vysoce efektní 
filtr, tzv. HEPA (High Efficiency Particulate Air filter) který zachytává většinu mechanických 
znečištění. Technické parametry: 
•  Maximální kubatura místnosti: 150 m³ (přibližně 50 m²); optimální 55 m³ 
•  Maximální objem vyčištěného vzduchu: 42 m³/h •  Napětí: 230v~50Hz 
•  Minimální/maximální hlučnost: 41/46 Db •  Příkon: 25W • Vytvářený ozon: <0.05ppm 
•  Efektivita filtru: zachytí 99.97% částic větších než 0,3 mikronu 
•  Efektivita ionizace: 1,230,000 ionů/cm³ • Napětí ionizace: 5,0KV 
013306 2 599 Kč
 cena s DPH

Odpadkový koš swing 
•  rozm. 28 x 21,5 x 39 cm 
•  objem 15 l 
•  různé barvy, dodáváme dle aktuální 

dostupnosti 
075043 179 Kč
 cena s DPH

Magická kostka 
Magická kostka slouží jako lampa – zdroj světla a záro-
veň i jako zdroj zvuku. V kostce je zabudovaný Bluetooth 
reproduktor umožňující poslech hudby nebo zvuků 
z různých zařízení vybavených Bluetooth technologií, 
např.: chytrý telefon, tablet, notebook, počítač. Kostka 
je skvělým doplňkem relaxačních koutků nebo prostor 
určených pro stimulaci a aktivizaci smyslů. Měnící 
se barvy stimulují dětskou pozornost a vytvářejí tajem-
nou atmosféru. Jas světla (8 barev) a hlasitost zvuku lze 
nastavit pomocí dálkového ovládání. Dodáváme včetně 
zdroje (provoz po dobu 8–12 hodin). 
•  délka boku 15 cm •  délka napájecí šňůry 1,7 m
554001 1 999 Kč
 cena s DPH

Rádio s CD přehrávačem
•  výkon zesilovače – 2 W •  rádiový tuner FM 
•  LCD display•  přehrávání CD, WMA a MP3 
•  USB výstup a audio výstup 3,5 mm 
•  dynamické zesílení basů •  stereo zvuk 
•  napájecí kabel (je součástí balení) nebo baterie 

– 6 x LR14 (nejsou součásti sady)
085036 2 499 Kč
 cena s DPH

Éterické oleje – sada
éterické oleje pro relaxaci. Navracejí rov-
nováhu, usnadňují dýchání. Mají stimulující 
vliv na organismus, odstraňují vyčerpanost, 
zlepšují koncentraci a paměť. 
•  6 ks 
•  láhev 6–7 ml – citrón, pomeranč, smrk, 

levandule, eukalyptus. 
130001 399 Kč
 cena s DPH

Terapeutický parní zvlhčovač 
Napomáhá udržet přirozenou ochrannou 
funkčnost sliznic nosní přepážky a dýcha-
cích cest. Zařízení vytváří čistou horkou 
páru a je vybaveno speciálním zásobníkem 
na vonné esence. Doporučujeme do místností 
s plochou 8 – 30 m². 
Široké možností využití: 
•  Během topné sezóny udržuje v místnosti 

vlhký vzduch 
•  Zvlhčuje vzduch během v době infekčních 

onemocnění (kašel, chřipka)
•  Udržuje optimální vlhkost vzduchu v době 

zvýšeného rizika astmatických záchvatů
•  Podporuje optimální vlhkost nosních sliznic, 

nosní přepážky a dýchacích cest
Použití doporučeno: 
•  v sezóně infekčních onemocnění 
•  u nachlazení •  kašle 
•  u problémů s vysušenou sliznicí •  u astma 
•  u syndromu suchého oka
Splňuje veškeré požadavky dle Evropské 
normy 2004/108/EC (elektromagnetická 
kompatibilita) a 2006/95/EC (bezpečnost 
elektrických zařízení). 
•  sestava obsahuje: zvlhčovač, napájecí kabel 

a návod 
•  doba nepřetržitého použití: až 7 hodin (od pl-

ného naplnění zásobníku na vodu) 
•  rozm. 25,6 × 25,3 × 23,8 cm 
•  síťové napájení •  hmotnost: 1,4 kg 
013303 1 899 Kč
 cena s DPH

399 Kč

NOVINKA

2 599 Kč

1 999 Kč
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MÍSTNOSTI PRO  
INDIVIDUÁLNÍ TERAPII

NÁBYTEK, TERAPEUTICKÉ POMŮCKY
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Pro vybavení terapeutických místností 
a poraden doporučujeme nábytek 
řady Flexi. Skříňky a regály umožní 
uskladnění jak terapeutických pomů-
cek, tak i dokladů a vytvoří příjemné 
pracovní místo. 
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Regál Flexi na rehabilitační pomůcky
Regál slouží pro uskladnění rehabilitačních pomůcek. Konstrukce 
z dřevěného profilu tloušťky 3,5 cm. Regál je vybaven 4 policemi 
z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, odstínu bříza. 
•  rozm. 96,5 x 41,5 
092378 výška 86,7 cm 3 299 Kč
096566 výška 160 cm  8 999 Kč
 cena s DPH

Místo pro individuální terapii seniorů by mělo 
klientům poskytovat komfortní podmínky. Do-
statečně velký pracovní stůl poskytne místo pro 
pohodlnou manipulaci s pomůckami. Doporučuje-
me stoly s kovovou konstrukcí (stoly Mila, str. 120 
nebo stoly Flexi (str. 116). 

U stolů Flexi máte možnost výběru typů noh. 
Kromě klasických je zde možnost zakoupení sady 
2 klasických noh doplněných 2 nohami s kolečky. 
Kolečka usnadní manipulaci se stolem a v případě 
potřeby umožní rychlý přesun stolu na jiné místo. 

Praktickým doplňkem terapeutických místností 
je regál Flexi (092378). Pomůcky umístěné v regálu 
jsou stále přístupné, i během prováděné terapie. 

REGÁL FLEXI

096566092378

Jídelní stůl Mila 80 x 80 cm stříbrný
Stoly s kovovou konstrukcí. Nohy kulatého průřezu, 
pracovní deska z laminované dřevotřísky odstínu 
buk, tloušťky 18 mm, ukončené 2 mm hranou. 
•  kovová konstrukce z profilu 40 x 20 mm a trub-

ky prům. 40 mm 
•  rozm. 80 x 80 cm 
B9021–06–08-SP-4HMC08-PA-P 1 799 Kč
 cena s DPH

další stoly jsou  
na str. 120
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Zrcadlo trojdílné
Zrcadlo s pohyblivými bočnicemi. Určeno nejen 
pro logopedickou praxi. 
•  rozm. ve složeném stavu 101,1 x 41,7 cm 
•  rozměr bočních křídel 33,3 x 43,3 cm
096842 2 399 Kč
 cena s DPH

Zrcadlo 80x80
Čtvercové zrcadlo v rámu z překližky tl. 15 mm. 
Určeno pro upevnění na stěnu, pomocí 4 šroubů 
(v rámu jsou návrty v 5 mm rozestupech). Po za-
věšení na stěně vyčnívá na šíři cca 2,5 cm. 
•  celkové rozměry 80 x 80 cm 
•  rozměry zrcadla 68 x 68 cm 
096612 1 499 Kč
 cena s DPH

Závěsy k zrcadlu 
Sada 2 závěsů s tyčí a upevňovacími prvky 

•  rozm. 85 x 86 cm
101625 k vodorovnému zrcadlu  1 399 Kč

•  rozm. 58 x 145 cm
101626 ke svislému zrcadlu  1 399 Kč
 cena s DPH

Desky ke stolům Flexi obdélníkové 
Pracovní desky stolů z překližky tloušťky 25 mm potažené barev-
ným laminátem HPL. Rohy jsou mírně zaoblené. Nohy ke stolům 
prodáváme zvlášť a jsou dostupné ve dvou provedeních: kulaté 
o prům. 55 mm, bez koleček (092790–092797) nebo kombinova-
né – dvě nohy s kolečky a dvě bez koleček (092798–092805). 
•  5 tvarů: čtvercové, obdélníkové, lichoběžníkové, kulaté, půlkulaté 
•  4 barvy: buk, zelená, modrá, žlutá •  rozm. 120 x 80 cm
092774 buk  2 999 Kč
092775 žlutá  2 999 Kč
092776 modrá  2 999 Kč
092777 zelená  2 999 Kč
 cena s DPH

Nohy ke stolům Flexi – sada
•  4 ks 
092796 výška 70 cm, k židlím 43 cm  1 099 Kč
092797 výška 76 cm, k židlím 46 cm  1 199 Kč
 cena s DPH

Nohy ke stolům Flexi mix
Dvě nohy jsou vybavené kolečky pro snadnější 
manipulaci se stolem.  
•  4 ks (2 ks s kolečky + 2 ks bez koleček)
092804 výška 70 cm, k židlím 43 cm  1 599 Kč
092805 výška 76 cm, k židlím 46 cm  1 699 Kč
 cena s DPH

Logopedické zrcadlo
Velké nerozbitné zrcadlo v rámu 
z překližky, umožňující vyučují-
címu provádění logopedických 
cvičení současně s pacientem. 
•  rozm. 60 x 120 cm
100916 1 999 Kč
 cena s DPH

Sada kulatých noh ke stolům Flexi. Uvedené délky odpovídají výšce stolu 
po smontování. Šrouby pro montáž noh dodáváme vždy s pracovní deskou stolu. 

1 Vyberte výšku 
stolu 2 Vyberte  

typ noh 3 Vyberte barvu 
desky 

096612 101625101626

NOVINKA

další stoly  
Flexi jsou  
na str. 116
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Psací stoly Flexi de luxe
Psací stoly Flexi vyrábíme z lamino-
vané dřevotřísky tloušťky 18 mm, 
odstínu bříza nebo z barevné 
laminované dřevotřísky ukončené 
2 mm hranou. Pracovní desku vyrá-
bíme z dřevotřísky tloušťky 19 mm 
potažené HPL laminátem. Stoly 
jsou vybaveny skříňkou a zásuvkou, 
obojí uzamykatelné na klíč. Uvnitř 
skříňky se nachází jedna police. 
•  rozm. 125,5 x 70 x 76 cm •  vnitřní rozměr skříňky 45 x 59 x 46,5 cm 
•  vnitřní rozměr zásuvky 40,5 x 51,5 x 12,5 cm
092736 žlutý 4 999 Kč
092851 zelený  4 999 Kč
092852 modrý 4 999 Kč
 cena s DPH

Psací stůl Flexi 
Psací stůl Flexi je vyroben z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, 
odstínu bříza, ukončené 2 mm hranou. Stůl je vybaven skříňkou a zá-
suvkou, obojí uzamykatelné na klíč. Uvnitř skříňky je jedna police. 
•  rozm. 125,5 x 70 x 76 cm •  vnitřní rozměr skříňky 45 x 59 x 46,5 cm 
•  vnitřní rozměr zásuvky 40,5 x 51,5 x 12,5 cm
092737 4 599 Kč
 cena s DPH

Konferenční židle ISO Alu 
šedo-černá
Pohodlné židle vhodné 
do denních nebo návštěvních 
místností, kluboven apod. 
Vyrobeno z odolného materiálu, 
k dispozici v 6 barvách. Materiál: 
100% syntetické vlákno. Rám 
je vyroben z ploché oválné trub-
ky stříbrné barvy, sedák a opěrka 
jsou čalouněné. 
•  výška 47 cm •  šedo-černá
048040  899 Kč
 cena s DPH

Židle Flexi otočná s kolečky  
a reg. výšky šedá 
Plastové židle moderního a ergonomic-
kého tvaru. Kovová konstrukce s kolečky 
a mechanismem pro regulaci výšky. 
Opěrka lehce pruží a snadno se přizpů-
sobí zádům uživatele. Židle jsou odolné 
proti působení vlhka a zašpinění. Nelze 
čistit prostředky s obsahem alkoholu. 
•  rozm. sedáku 46 x 42 cm 
•  výška sedáku 43 až 56 cm
092902  3 599 Kč
 cena s DPH

Multifunkční křesílko Sanus
Hlavní příčinou problémů se zády, a především s kří-
žovou částí páteře je nesprávné sezení – hrbení zad 
nebo příliš nízký sedák. Židle Sanus je vybavená spe-
ciální pohyblivou opěrkou umožňující správné držení 
těla během sezení. Židle byla navržena ve spolupráci 
s lékaři – specialisty na prevenci poškození páteře. 
•  průměr sedáku 38 cm •  výška sedáku 43 – 51 cm 
•  celková výška 71 – 79 cm •  průměr opěrky 11 cm 
•  vzdálenost mezi kolečky 54 cm 
•  délka opěrky cca 55 cm •  maximální zatížení 100 kg
305001   7 999 Kč
 cena s DPH

Židle Genito s opěrkou, výška 38–48 cm 
Pohodlné křeslo s kolečky. Sedák a opěrka jsou z eko 
kůže různých barev. 
•  maximální zatížení 80 kg 
•  výška sedáku: 30 – 38 cm nebo 38 – 48 cm
318006 žlutá 4 599 Kč
318007 červená 4 599 Kč
318008 černá 4 599 Kč
318009 modrá 4 599 Kč
318010 limetková  4 599 Kč
 cena s DPH

další židle jsou na str. 122

092737

4 599 Kč
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Šrouby a matice 
Velké plastové šrouby 4 barev doplňují matice různých 
tvarů. Úkolem je přiřazení šroubů a matic na základě ba-
rev nebo/a tvarů. Vhodné pro nácvik rozpoznávání barev 
a tvarů. Rozvíjí zrakově pohybovou koordinaci a jemnou 
motoriku. 
•  32 barevných šroubů •  32 matic •  délka 6 cm 
500043 329 Kč
 cena s DPH

Hmatové lišty
1 lišta (délky 22 cm) s 9 různými povrchy. Hra spočívá 
v seřazení povrchů v určeném pořadí. Rozlišování povrchů 
hmatem rozvíjí citlivost prstů. 
•  lišta délky 22 cm •  9 prvků
401009 559 Kč
 cena s DPH

Senzorické stříbrné koule 
Zrcadlové koule jsou vyrobené z odolné nerezavějící oce-
li. Určeno k senzorickým a aktivizačním cvičením. Odraz 
v kouli vytváří efekt rybího oka. 
•  4 koule o prům. 6 cm, 8 cm, 10 cm a 15 cm
354060 899 Kč
 cena s DPH

Nedobytná krabička se zámky 
Dřevěná krabička slouží k nácviku otevírání 
a zavírání různých druhů zámků. Hry s kra-
bičkou rozvíjejí motoriku rukou. 
•  váha: 1,2 kg •  rozm. 32 x 14 x 12 cm
504060 2 199 Kč
 cena s DPH

Zvuky z okolí – BINGO
Posloucháme zvuky z nahrávky a přiřazu-
jeme je k příslušné kartě. Pomůcka vhodná 
pro osoby s akustickou agnozií, k individuál-
ní i skupinové terapii. 
•  1x CD s nahrávkou 25 zvuků 
•  25 oboustranných karet o rozm. 

19,5 x13,5 cm 
•  150 červených žetonů
451038 999 Kč
 cena s DPH

Sestava Flexi 18 
•  099150 – Mobilní skříňka s policí, 1 ks
•  099156 – Pořadač, 1 ks
SET5097  4 998 Kč
 cena s DPH

TERAPIE SENIORŮ

4 998 Kč

další terapeutické pomůcky jsou na str. 6

329 Kč
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ŠATNY

ŠATNÍ MODULY, KOVOVÉ ŠATNY, VĚŠÁKY, 
LAVIČKY, POMŮCKY USNADŇUJÍCÍ 
SAMOOBSLUHU
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pohovky Inflamea (str. 264) 

šatny s kovovou konstrukcí 
(str. 218) lze doplnit dvířky 

5 různých barev 

Šatny pro seniory doporučujeme vybavit 
individuálními skříňkami uzamykatelnými 
na klíč. Klientům takto zajistíme komfortní 
prostředí pro bezpečné uskladnění oděvů 
a obuvi. Šatnu dále doporučujeme vybavit 
sedáky pro usnadnění přezouvání. Zou-
váky, háčky pro zapínání knoflíků a zipů 
a podobné pomůcky usnadní seniorům 
samoobsluhu. 
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ř a d a

Sestava šatního nábytku 
Sestava se skládá ze šatní skříně 
(100339), šatnového modulu 
(100359) a skříně s 5 přihrádkami 
(100360).
100346 17 397 Kč
 cena s DPH

Šatní skříň
Prostorná šatní skříň s přepážkou 
uprostřed. V horní části je polička 
a pod ní tyč. Ve spodní části je rov-
něž jedna police. Je vyrobena z la-
minované desky o tloušťce 18 mm, 
ukončena 2 mm ABS hranou. 
•  rozm. 89,1 x 60 x 203 cm
100339 6 999 Kč
 cena s DPH

Šatnový modul
Šatnový modul s tyčí po celé délce, 
s lavicí a skříňkami na boty. Vyro-
beno z laminované desky o tloušťce 
18 mm, hrana ABS hrubá 2 mm. 
•  rozm. 138 x 40 x 203 cm 
•  výška sedáku: 36,5 cm
100359 3 399 Kč
 cena s DPH

Skříň s 5 přihrádkami
Vertikální modul s 5 přihrádkami, 
uzamykatelný na klíč. Vyrobeno 
z laminované desky o tloušťce 
18 mm, hrana ABS hrubá 2 mm.
•  rozm. 45 x 60 x 203 cm 
•  vnitřní rozm. přihrádky 

40,5 x 58 x 36 cm
100360 6 999 Kč
 cena s DPH

SESTAVA ŠATNÍHO 
NÁBYTKU 

100339 100359 100360

Vybavení šatny posky-
tuje pohodlné místo pro 
uskladnění oblečení, obuvi 
a osobních věcí. Vybavení 
šatny řady Flexi poskytuje 
3 samostatné moduly, které 
lze sestavit dle individuál-
ních potřeb. Šatní modul 
s volně přístupnou šatní tyčí 
doplňuje šatník s dvířky, 
pro uskladnění oblečení 
na ramínku a pokrývek 
hlavy, kabelek a doplňků 
na policích. Skříň s 5 uza-
mykatelnými předěly slouží 
k bezpečnému uskladnění 
osobních věcí. V případě 
většího počtu osob lze 
přidat další uzamykatelné 
moduly.  

v druhé 
šatní tyč 

v jedné 
části police

6 999 Kč3 399 Kč6 999 Kč
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Šatna s kovovým roštem, 3 předěly 
Šatny z laminované dřevotřísky v odstínu javor, s předěly 
uzamykatelnými na klíč. Barevná dvířka prodáváme zvlášť 
(100163 – 100165, 100192, 100193). V každém předělu 
se nachází polička a háček. Spodní konstrukce z perforova-
ného plechu, což zajišťuje ventilaci skříněk. 
•  rozm. 97,2 x 54,7 x 187 cm 
•  rozm. prostoru nad policí 29,8 x 54 x 29,8 cm. 
•  rozm. 29,8 cm x 54 cm x 140 cm
100157 4 299 Kč
 cena s DPH

Dvířka D k šatně 100157
Dvířka k šatně se 3 předěly (100157). Cena 
za 1 ks. •  rozm.  29,2 x 171 cm. 
100163 javor 1 099 Kč
100164 zelená 1 099 Kč
100165 modrá 1 099 Kč
100192 žlutá 1 099 Kč
100193 oranžová 1 099 Kč
 cena s DPH

police z perforovaného 
plechu zajišťují ventilaci 
a usnadňují úklid 

Šatní skříň Kvadra
Uzamykatelná šatní skříň. Vyrobená z lami-
nované dřevotřísky tl. 18 mm, odstínu javor. 
Horní a spodní věnec jsou z laminované 
dřevotřísky tl. 25 mm. V jedné části šatní tyč 
a nad ní polička, v druhé části 4 police. 
•  rozměr polic: 36,8 x 55,4 x 33,6 cm. 
•  rozm. 80 x 58 x 190 cm
096673 5 899 Kč
 cena s DPH

096756096755

Šatní skříňky L javor
Šatní skříňka z laminované dřevotřísky odstínu 
javor, tloušťky 18 mm. Dvířka pokrytá temofólií 
doplňují úchyty stříbrné barvy a kovové nožky. 
V každém předělu je háček. Dostupné jsou dvě 
verze – 2skříňky a 4 skříňky. 

Šatní skříňka L dvojskříňka bílo-šedá dvířka
•  rozm. 46 x 55 x 187,5 cm
096755   4 999 Kč

cena s DPH

Šatní skříňka L čtyřskříňka bílo-šedá dvířka
•  rozm. 90 x 55 x 187,5 cm
096756   8 999 Kč
 cena s DPH

ŠATNÍ 
SKŘÍŇKY

od 4 999 Kč
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Modulové šatní skříňky 
Šatní skříňka z práškově barveného ocelového plechu. Svařovaná konstrukce z uzavře-
ných profilů a speciální profil dveří zajišťují pevnost a odolnost dvířek. Dvířka skříněk 
jsou vybavená odvětrávacími otvory a místem pro nalepení štítku. V každém z předělů 
je umístěná šatní tyč (jeden plastový háček je na tyčí, druhý kovový háček je upevněn 
k boční stěně skříňky). Standardně dodáváme včetně zámku se dvěma klíči. Skříňky jsou 
vybavené otvory pro spojování do řad nebo pro upevnění ke stěně (zajištění stability). 
K celé zakázce lze doobjednat ředitelský klíč umožňující otevření všech zámků. 

INDIVIDUÁLNÍ 
ŠATNÍ SKŘÍNĚ

Šatní skříně 
Šatní skříňka z práškově barveného ocelového plechu. Svařovaná konstrukce z uzavřených 
profilů a speciální profil dveří zajišťují pevnost a odolnost dvířek. Dvířka skříněk jsou vybavená 
odvětrávacími otvory a místem pro nalepení štítku. V každém z předělů je umístěná šatní tyč 
(jeden plastový háček je na tyčí, druhý kovový háček je upevněn k boční stěně skříňky). Stan-
dardně dodáváme včetně zámku se dvěma klíči. Skříňky jsou vybavené otvory pro spojování 
do řad nebo pro upevnění ke stěně (zajištění stability). K celé zakázce lze doobjednat ředitelský 
klíč umožňující otevření všech zámků.

Šatní skříň L se 2 předěly
•  rozm. 40 x 49 x 180 cm
803053 dvířka modrá  4 599 Kč
803055 dvířka modrá  4 599 Kč

cena s DPH

Šatní skříň L se 2 předěly 
•  rozm. 80 x 49 x 180 cm
803054 dvířka modrá  7 999 Kč
803005 dvířka modrá  7 999 Kč
 cena s DPH

Kovová šatní skříň
Šatní skříňka z ocelového plechu opatřeného práškovým 
nátěrem. Dvířka s odvětrací mřížkou a místem na jmenov-
ku. V každém předělu se nachází police, šatní tyč a háčky. 
Každý předěl je dále rozdělen přihrádkou na čisté a použité 
oblečení. Uzamykatelná tříbodovým zámkem. Vnitřek 
skříňky je rozdělen na dvě horní komory o rozměrech 
33 x 39 x 49 cm a čtyři komory na oblečení o rozměrech 
39 x 49 x 145 cm •  rozm. 80 x 49 x 180 cm
803058 4 999 Kč
 cena s DPH

Ředitelský klíč
Otevírá veškeré zámky kovo-
vých šatních skříněk.
803034 399 Kč
 cena s DPH

803049 803030 803052

803027 803049 803028

Šatní skříňka 1-modul
•  rozm. 31,5 x 49 x 180 cm
803027 dvířka modrá  2 999 Kč
803049 dvířka šedá 2 999 Kč
803028 dvířka zelená 2 999 Kč

cena s DPH

Šatní skříňka 2-moduly
•  rozm. 60 x 49 x 180 cm
803030 dvířka modrá  3 999 Kč
803050 dvířka modrá šedá 3 999 Kč
803032 dvířka modrá zelená 3 999 Kč

cena s DPH

Šatní skříňka 3-moduly
•  rozm. 88,5 x 49 x 180 cm
803006 dvířka modrá  5 999 Kč
803051 dvířka modrá šedá 5 999 Kč
803052 dvířka modrá zelená 5 999 Kč
 cena s DPH

803053 803055 803054 803005 803058

2 999 Kč
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Nástěnné věšáky 
Nástěnný věšák na oděvy z čtvercového profilu. 
•  rozm. 50 x 10 x 18 cm (5 háčků) •  rozm. 100 x 10 x 18 cm (10 háčků) 
•  rozm. 150 x 10 x 18 cm (15 háčků)
F166436–0–08 s 5 háčky stříbrný  399 Kč
F166436–0–05 s 5 háčky černý  399 Kč
F166437–0–08 s 10 háčky stříbrný  599 Kč
F166437–0–05 s 10 háčky – černý  599 Kč
F166438–0–08 s 15 háčky stříbrný  799 Kč
F166438–0–05 s 15 háčky černý  799 Kč
 cena s DPH

Nástěnný věšák 
Vyrobeno z laminované dřevotřísky odstínu bříza, ukonče-
né ABS hranou v provedení multiplex. 
•  3 háčky •  rozm. 60 x 30 cm
096221 999 Kč
 cena s DPH

Duhový věšák na oblečení 
Věšák z laminované dřevotřísky odstínu bříza, 
s 5 plastovými věšáky. 
099620 899 Kč
 cena s DPH

Kovový šatní věšák 
Šatní věšák z kulatého profilu o prům. 25 a 15 mm, stříbrný. 
Vybaveno 5 háčky a objímkou pro uskladnění deštníků. 
•  výška 185 cm •  prům. 60 cm 
092630 1 199 Kč
 cena s DPH

F166436–0-08

F166437–0-08

F166438–0-08

F166438–0-05

od 399 Kč

Bezpečný nástěnný věšák 
Kovový věšák k upevnění na stěnu. Montážní prvky jsou součásti 
sady. Celkem 10 dvojháčků s plastovými koncovkami. S ohledem 
na bezpečnost jsou háčky otočeny směrem ke stěně. 
•  rozm. 100 x 18 x 6 cm. 
096614 1 099 Kč
 cena s DPH

999 Kč
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Lavička 
Lavička s vysokým sedákem pro snadnější vstávání. Sedák 
a opěrka z molitanu potaženého odolnou a omyvatelnou PVC 
látkou. Kovová konstrukce, dřevěné podloketníky. 
•  rozm. 135 x 55 x 108 cm 
•  rozm. sedáku a opěrky 135 x 26 x 4 cm 
096222 5 999 Kč
 cena s DPH

Třímístná pohovka – materiál se sníženou hořlavostí 
Pohodlná pohovka s dřevěnou konstrukcí. Opěrka a sedák jsou 
z tvrzeného molitanu potaženého nehořlavým materiálem. 
•  rozm. 209 x 68 x 93 cm •  rozměry sedáku 46 cm 
•  hloubka sedáku 48 cm
096102 19 999 Kč
 cena s DPH

Lavička s opěrkou 1600 x 320 x 445 černá – buk
F159017–0-05–08  1 399 Kč
 cena s DPH

Lavice pro návštěvy P-612, pro 3 osoby, stříbrná
Lavice pro návštěvy, sedáky P-612. Kovová konstrukce, sedáky 
z profilované bukové překližky tloušťky 8 mm.
•  pro 3 osoby•  délka 145 cm •  délka 145 cm
F156452–0–08–08  2 499 Kč
 cena s DPH

LAVIČKY

více na str. 262
více na str. 262

více na str. 264 - 265

1 399 Kč
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Úchyt RevoReach
Elegantní a moderní úchyt umožňuje pevný úchop a kontrolu zvedání předmětů. 
•  Úchyt ergonomického tvaru snižuje nápětí prstů a zapěstí
•  Profilovaná rukojeť s protiskluzovým povrchem zajišťuje pevný úchop
•  Pevná konstrukce pro bezpečné a dlouhodobé používání
•  Protiskluzový povrch čelisti zajišťuje během zvedání dodatečnou přilnavost
•  Otočná hlavice umožňuje libovolné natočení vzhledem k rukojeti, v krocích po 30⁰ 

vybaveno inovačním mechanismem fixace, který umožňuje zablokování předmětu. 

Další funkce: 
•  aktivizace fixace pomocí přepínače na rukojeti •  automatické blokování čelistí 
•  poloviční zablokování čelistí 

Atest: mezinárodní označeni CE pro zdravotnické pomůcky 1. třídy. Splňuje
požadavky na ochranu zdraví dle evropské vyhlášky 93/42/E. •  délka 81 cm
013219 759 Kč
 cena s DPH

Podložka – tác pod obuv 
Praktická podložka pod obuv. Vyrobeno z odolné-
ho plastu. Chrání podlahu před zašpiněním, před 
vodou a sněhem okapávajícím z obuví. 
•  rozm.. 78 x 38 x 3 cm
825022 129 Kč
 cena s DPH

Dekorační zrcadlo
Bezpečné zrcadlo, na rubu 
podlepené speciální fólií 
zabraňující v případě rozbití 
roztříštění skla po okolí. 
•  rozm. 72 x 132 cm
036047 1 699 Kč
 cena s DPH

Zouvák – velký 
Pomůcka pro usnadnění zouvání obuvi. Vyrobeno 
z lakované překližky tloušťky 18 mm. 
•  rozm. 35 x 13,5 x 5,5 cm
100118   599 Kč
 cena s DPH

Háček pro zapínání knoflíků a zipů 
Pomůcka pro osoby s oslabenými prsty nebo 
s omezenou pohyblivostí prstů. Umožňuje samo-
statné zapínání knoflíků a zapínání a rozepínání 
zipů. Profilovaná rukojeť se dvěma různými 
koncovkami. Koncovka ve tvaru očka umožňuje 
přetažení knoflíku přes dírku a jeho zapnutí, druhá 
koncovka ve tvaru háčku slouží k rychlému a jed-
noduchému zapínání a odepínání zipů. 
013237 279 Kč
 cena s DPH

Zvedák Pick-up M
Výjimečné – lehké a zároveň pevné úchyty pro zvedání předmětů. Ideální ře-
šení neočekávaných situací doma, v zahradě nebo během nákupů. Dostupné 
v různých délkách. Zvedák Pick-up obsahuje:
•  profilovaná klepeta pro perfektní dostup k předmětům. Klepeta ovládáme 

pomocí speciálního kabelu, který oproti levným modelům se šňůrou zajišťu-
je bezchybné fungování,

•  magnetické kleště, kde obě části mají na vrcholku integrovaný magnet 
usnadňující zvedání lehkých kovových předmětů – sponek, jehel apod. 

•  ovládání pomocí všech prstů, díky tomu zvedák poslouží i osobám se sníže-
nou silou dlaně, 

Zvedák Pick-up je vybaven úchytem pro zavěšení na invalidní vozík. 
Atest: mezinárodní označení CE pro zdravotnické pomůcky 1. třídy. Splňuje 
požadavky na ochranu zdraví dle evropské vyhlášky 93/42/E.
•  modro-žlutý •  délka 60 cm
013217  729 Kč
 cena s DPH

Odpadkový koš s víkem 25 l
Praktické zásobníky pro třídění odpadů. Koše jsou 
vybavené víky, které lze aretovat ve zvednuté 
pozici. Vyrobeno z kvalitního plastu. Pro snadnou 
údržbu je povrch koše hladký. 
•  rozm. 24 x 39 x 50 cm
825019 229 Kč
 cena s DPH

další odpadkové koše jsou 
na str. 170

279 Kč

599 Kč

1 699 Kč

Malá podložka na obuv 
Plastová podložka na obuv. 
•  rozm. 53,5 x 38 x 3 cm.
825036 99 Kč
 cena s DPH
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KOUPELNA

TOALETNÍ POMŮCKY, POMŮCKY K MYTÍ,  
ZÁSOBNÍK NA MÝDLO, ODPADKOVÉ KOŠE
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Volněstojící nástavba na WC – Swift 
Commode
Volněstojící nástavba na záchodovou mísu, pro 
zvýšení sedací plochy. Teleskopické nohy umožňují 
regulací výšky sedáku v rozmezí 42–57 cm. Přední 
a zadní nohy lze nastavit na různé výšky. Díky nízké 
váze výrobku jej lze snadno přemístit do sprchy. 
Montáž je jednoduchá, bez použití nářadí. Výrobek 
je odolný proti působení vlhka. Materiál: polypro-
pylen a hliník. Údržba: čistíme pomocí běžných 
čistících prostředků bez rozpouštědel, s pH mezi 
5 a 9, s 70% desinfekčním prostředkem. 
Sterilizace: výrobek lze na 3 minuty umístit do tep-
loty 85°C. •  celková šíře 56 cm •  šíře sedáku 54 cm
•  výška sedáku 42–57 cm
•  šíře mezi podloketními opěrkami 45 cm
•  max. zatížení 130 kg
013232 4 599 Kč
 cena s DPH

Úchyt na vanu 
Úchyt na vanu pro osoby se sníženou 
fyzickou zdatností nebo s omezením po-
hybu. Gumové podložky dále stabilizují 
opěru a chrání povrch vany před poškoze-
ním. Vyrobeno z kvalitní oceli, poslouží 
bez známek poškození po dlouhá léta. 
Pevná konstrukce umožňuje pevný 
a stabilní úchop, a tím i bezpečnost osob, 
které se často potřebují opřít celou váhou 
těla. Tento výrobek je zárukou nejvyšší 
kvality a komfortního používání. Atest: 
mezinárodní označení CE pro zdravotnic-
ké pomůcky 1. třídy. Splňuje požadavky 
na ochranu zdraví dle evropské vyhlášky 
93/42/E. •  Stabilní úchyt 
•  Jednoduchá montáž a demontáž 
•  Gumové podložky pod montážní prvky 
•  Barveno vypalovací barvou 
•  šíře okraje vany 8,2–17,2 cm
•  výška nad okrajem vany 37 cm
•  celková výška 48,5 cm
013228 1 299 Kč
 cena s DPH

Taburetka do vany 
Taburetka a zároveň stupínek pro snadnější vycházení z vany. Vybaveno regulací 
výšky v rozsahu 26 až 31 cm. Taburetka je dále vybavená otvory pro odtok vody 
a měkkým protiskluzovým povrchem zajišťujícím komfort použití. Vyrobeno 
z hliníku a plastu, plně odolné 
proti korozi. Vybaveno protisk-
luzovými podložkami. Atest: 
mezinárodní označení CE pro 
zdravotnické pomůcky 1. třídy. 
Splňuje požadavky na ochranu 
zdraví dle evropské vyhlášky 
93/42/E. 
•  rozm. 44,5 x 36,5 x 26–31 cm 
•  rozm. sedáku 36 x 29 cm 
•  tloušťka sedáku 3 cm 
•  tloušťka molitanu 0,5 cm 
•  rozm. sedáku 28,5 x 21 cm 
•  váha 1,6 kg 
•  maximální zatížení 100 kg
013229 1 299 Kč
 cena s DPH

Židle Swift do sprchy
Židle Swift do sprchy švédského výrobce Etac. 
Židle umožní provedení všech hygienických úkonů 
v pozici v sedě. Další výhodou toaletní židle je ot-
vor v přední části sedáku, pro provádění intimní 
hygieny. Teleskopická konstrukce noh umožňuje 
ruční nastavení regulace výšky. Profilované plas-
tové koncovky noh jsou opatřené protiskluzovou 
úpravou a zajišťují perfektní přilnavost a zároveň 
i stabilitu židle během mytí. Výrobek dodáváme 
v krabici. Židle je odolná proti působení vlhka. 
Údržba: čistíme pomocí běžných čistících pro-
středků bez rozpouštědel, s pH mezi 5 a 9, s 70% 
desinfekčním prostředkem. Sterilizace: výrobek lze 
na 3 minuty umístit do teploty 85°C. Atesty: me-
zinárodní označení CE pro zdravotnické pomůcky 
1. třídy. Splňuje požadavky na ochranu zdraví dle 
evropské vyhlášky 93/42/E. 
•  rozm. 56 x 47/50 x 80–95 cm 
•  výška 42–57 cm 
•  rozm. sedáku 41 x 54 cm 
•  šíře mezi podloketními opěrkami 45 cm 
•  pro stabilní umístění židle je potřeba prostoru 

53 x 48 cm (včetně noh) 
•  maximální zatížení 130 kg
013230 5 999 Kč
 cena s DPH

Multifunkční toaletní Swift Commodore
Multifunkční toaletní židle renomované švédské 
firmy Etac. Sedák židle je velmi pohodlný a hlu-
boký. V sedáku je skrytý integrovaný zásobník 
s vodotěsným víkem. Odklopením víka se židle 
mění v mobilní WC. Nohy židle jsou teleskopické, 
s možností ruční regulace výšky sedáku. Součástí 
židle jsou i měkké a voděodolné polstry na sedák 
a opěrku, které uživateli dávají pocit tepla. Kromě 
funkce mobilního toalety lze židli dále využít 
jako: •  židli do sprchy
•  volněstojící nadstavbu na WC 
•  domácí židli poskytující bezpečné a komfortní 

sezení 
Údržba: čistíme pomocí běžných čistících pro-
středků bez rozpouštědel, s pH mezi 5 a 9, s 70% 
desinfekčním prostředkem. Sterilizace: výrobek 
lze na 3 minuty umístit do teploty 85°C. 
•  barva šedá 
•  šíře. celková šíře 56 cm
•  šíře sedáku 54 cm
•  výška sedáku 42–57 cm
•  šíře mezi podloketními opěrkami 45 cm
•  váha 5,4 kg 
•  max. zatížení 130 kg
013231 7 999 Kč
 cena s DPH

Pohodlné a bezpečné 
provádění hygieny 

5 999 Kč 7 999 Kč

Mobilní podpěra pro bezpečné vstávání 
Mobilní podpěra byla navržená s ohledem 
na starší osoby s omezenou pohyblivostí. 
Podpěra ve značné míře napomáhá ve zvládnutí 
samostatného sedání a vstávání. Pevná a stabilní 
základna pro bezpečné používání. Protiskluzové 
návleky na úchytech zajišťují pevný úchop. Vstá-
vání z křesla nebo toalety nyní bude mnohem 
jednodušší. Na boční straně je umístěná kapsička 
– třeba na noviny. •  rozm. 79 x 49 x 67 cm 
•  šíře mezi nožkami 67 cm •  délka nožek 48 cm 
•  délka úchytů 33 cm •  váha 5 kg
013220 1 999 Kč
 cena s DPH
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Pomůcka pro mytí těla 
Pomůcka pro mytí těla, navržená pro usnadnění přístupu 
ke všem částem těla, bez namáhání rukou, ramen a zad. Od-
nímatelné mycí nástavce myjí efektivně, bez zbytečné spo-
třeby vody. Pomůcka je vybavená rukojetí umožňující pevné 
uchopení. Estetický design a vysoká kvalita zajišťují pohodlné 
používání. Doporučujeme především osobám s omezenou 
pohyblivostí. Mycí nástavce jsou vyrobené z nylonu a lze 
je prát v automatické pračce, v teplotě 60°C. Pomůcka pro 
mytí těla je součásti sady BEAUTY švédského výrobce Etac. 
Atesty: mezinárodní označení CE pro zdravotnické pomůcky 
1. třídy. Splňuje požadavky na ochranu zdraví dle evropské 
vyhlášky 93/42/E. •  délka 38 cm •  váha 112 g
013226 899 Kč
 cena s DPH

Nástavec na WC, s víkem, výška 
10 cm 
Používání klasické toalety bývá pro osoby 
starší nebo osoby s omezenou pohyblivostí 
problematické. S ohledem na tyto osoby 
jsme do nabídky zařadili nástavec na zácho-
dovou místu. Tato ortopedická kompenzační 
pomůcka je vybavená víkem, v koupelně tedy 
funguje jako standardní WC poklop. Nástavec 
je estetický a lehký. Jeho montáž, následné 
používání a údržba jsou velmi jednoduché. 
Praktický profilovaný sedák a výřezy v přední 
a zadní části usnadňují provádění osobní 
hygieny. Nástavec je vhodný pro umístění 
na většinu standardních záchodových mís, 
včetně kompaktních. Zařízení je mobilní, jeho 
opakovaná montáž a demontáž je jednoduchá. 
V zadní části jsou umístěné dva montážní 
úchyty. •  výška nástavce 6 nebo 10 cm 
•  rozm. 40 x 36 cm 
•  rozm. otvoru 21 x 26,5 cm 
•  max. zatížení 120 kg
013240   999 Kč
 cena s DPH

Nástavec na WC, výška 10 cm 
Mobilní nástavec na záchodovou mísu, lehký, 
odolný a pevný. Celá konstrukce je vyrobe-
ná z plastu. Sedák je profilovaný směrem 
z hora dolů, díky tomu je vstávání z toalety 
a sedání na ní jednodušší. Vybaveno dvěma 
montážními úchyty umístěnými v zadní části 
a stabilizační výpustí v přední části. Materiál 
je odolný proti zašpinění i ulpívání pachů. 
Údržba a čištění jsou velmi jednoduché. Po-
můcka je určená osobám s omezenou pohybli-
vostí. Doporučujeme rovněž jako kompenzační 
pomůcku, pro zvýšení úrovně sedací plochy 
dle potřeb uživatelů, kteří s ohledem na svá 
omezení nemohou používat klasickou toaletu. 
Nástavec je vhodný k umístění na většinu 
standardních záchodových mís, včetně toalet 
typu „Compact“. Výřezy v přední a zadní části 
usnadňují osobní hygienu. K záchodově míse 
nástavec upevňujeme pomocí dvou úchytů 
umístěných v zadní části nástavce. Montáž 
a demontáž je velmi jednoduchá. Atest: 
mezinárodní označení CE pro zdravotnické po-
můcky 1. třídy. Splňuje požadavky na ochranu 
zdraví dle evropské vyhlášky 93/42/E. 
•  výška 6 nebo 10 cm •  rozm. 40 x 36 cm 
•  rozm. otvoru 21 x 26,5 cm 
•  max. zatížení 120 kg
013239   999 Kč
 cena s DPH

Hřeben s rukojetí 
Hřeben ergonomického tvaru, s praktickou rukojetí je určen 
osobám s omezenou pohyblivostí rukou. Usnadňuje péči 
o vlasy. Dlouhý hřeben je vybaven oválnou rukojetí s pro-
tiskluzovou úpravou, usnadňující pevný úchop a česání bez 
zvedání rukou do výšky. Tvar hřebenu byl navržen tak, aby ko-
píroval tvar hlavy. Hřeben s rukojetí je součásti BEAUTY sady 
švédské firmy ETAC. Atesty: mezinárodní označení CE pro 
zdravotnické pomůcky 1. třídy. Splňuje požadavky na ochranu 
zdraví dle evropské vyhlášky 93/42/E. 
•  délka 37 cm •  váha 90 g
013225 599 Kč
 cena s DPH

Pomůcka pro mytí zad
Pomůcka pro snadnější přístup k zadní 
části těla. Odnímatelné mycí nástavce myjí 
efektivně a bez zbytečné spotřeby vody. 
Oválná rukojeť je potažená materiálem 
usnadňujícím pevný úchop. Mycí nástavce 
jsou vyrobené z nylonu a lze je prát v au-
tomatické pračce, v teplotě 60°C. Atesty: 
mezinárodní označení CE pro zdravotnické 
pomůcky 1. třídy. Splňuje požadavky 
na ochranu zdraví dle evropské vyhlášky 
93/42/E. •  délka 77 cm •  váha 203 g
013227 1 199 Kč
 cena s DPH

Přenosné WC 22 litrů
Plastové přenosné WC. Pevná a ergono-
mická konstrukce. Sedák a kryt s možností 
demontáže. 
•  rozm. 37,5 x 34,4 x 37 cm 
•  objem 22 litrů
825034 499 Kč
 cena s DPH

Taburety světle šedé 
Taburety z odolného plastu šedé barvy. 
078019 vysoká světle šedá  329 Kč
078020 nízká světle šedá  199 Kč
 cena s DPH

499 Kč

od 199 Kč
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Nášlapný odpadkový koš 
Nášlapný koš z matné nerezové oceli. 
Otvírání pomocí nášlapného pedálu. Vnitřní 
zásobník je vyroben z odolného plastu ABS. 
Vybaveno speciálním úchytem a víkem 
se zpomaleným zavíráním. 
•  objem 5 l 
•  rozm. 20 x 28,5 cm 
•  váha 1,3 kg
819348 599 Kč
 cena s DPH

Zásobník na tekuté mýdlo je vyroben 
z bílého a šedého plastu ABS. Vybaveno 
okýnkem pro kontrolu stavu obsahu. 
Bezkapkový kohoutek a plastový zámek 
s klíčem. K montáží na stěnu. Součástí sady 
jsou hmoždinky. Záruční doba 2 roky. 

Zásobník na tekuté 
mýdlo 1 litr
•  objem 1 l 
•  vel. 19,5 x 10,5 x 10,8 cm 
•  váha 0,33 kg
819349   259 Kč

cena s DPH

Zásobník na tekuté 
mýdlo 0,5 litru
•  objem 0,5 l 
•  vel. 17 x 10,5 x 12,5 cm 
•  váha 0,38 kg
819350   359 Kč

cena s DPH

Zásobník na tekuté 
mýdlo 0,5 litru
•  objem 0,5 l 
•  vel. 17 x 10,5 x 12,5 cm 
•  váha 0,38 kg
819351   399 Kč
 cena s DPH

Zásobníky 
NA TEKUTÉ 
MÝDLO

Ručníky Z&Z
Jednorázové ručníky vyrobené z celulózy, jednovrstvé. 
•  20 x 200 ks •  rozm. archu 25 x 23 cm
822088 599 Kč
 cena s DPH

Papírové ručníky 
•  2 role
014001 29 Kč
 cena s DPH

Zásobník na ručníky 
Zásobník na papírové ručníky ZZ – listy. Vyrobeno 
z bílo-šedého plastu ABS. Vybaveno průzorem pro 
vizuální kontrolu obsahu a plastovým zámkem. Pro 
upevnění na stěnu- Součásti sady jsou hmoždinky 
a šrouby. Dávkování: tahem za okraj ručníku je auto-
maticky vysunut další ručník. 
•  velikost ručníku 25 x 23 cm •  objem 400 ks 
•  vel. 27 x 13 x 27 cm •  váha 0,7 kg
•  Záruka 12 měsíců. 
819313   599 Kč
 cena s DPH

Zásobník na toaletní papír 
Zásobník z odolného plastu ABS pro bezproblémovou 
údržbu. Jednoduchá obsluha i údržba. Komora zásob-
níku je uzamykatelná na klíček, průhled umožňuje 
vizuální kontrolu stavu papíru. •  průhledný 
•  toaletní papír v rolích o rozm. 18 – 23 cm, třmen 

4,5 – 5,5 cm 
•  zámek s plastovým klíčem; průhled 
•  montáž na stěnu •  rozm. 26 x 24 x 13 cm 
•  váha 0,6 kg 
819346 499 Kč
 cena s DPH

Odpadkový koš s víkem 25 l
Praktické zásobníky pro třídění odpadů. Koše jsou 
vybavené víky, které lze aretovat ve zvednuté 
pozici. Vyrobeno z kvalitního plastu. Pro snadnou 
údržbu je povrch koše hladký. 
•  rozm. 24 x 39 x 50 cm
825019 229 Kč
 cena s DPH

Koš na pleny velký
•  bílo-modrý 
•  rozm. 34 x 46 x 92 cm 
•  objem 120 litrů: pojme cca 75 plen
319001   5 599 Kč

cena s DPH

Koš na pleny malý
•  bílo-modrý 
•  rozm. 30 x 42 x 72 cm 
•  objem 80 litrů: pojme cca 50 plen
319002   3 999 Kč
 cena s DPH

Koše na pleny 
Ekonomický a k přírodě šetrný 
odpadkový koš na pleny. Vybaven 
velkým a pohodlným otvorem 
o prům. 17 cm. Pro vyprázdnění koše 
stlačit pedál v dolní části koše.

Nášlapné odpadkové koše 
Plastové odpadkové koše s nášlapným 
pedálem 

•  rozm. 20 x 25 cm, 5 litrů
825065  129 Kč

•  rozm. 27 x 35 cm, 16 litrů
825066  279 Kč
 cena s DPH

NOVINKA
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SESTERNA

LEHÁTKA, LÉKAŘSKÉ SKŘÍNĚ, LÉKARNIČKY,  
DIAGNOSTICKÉ PŘÍSTROJE
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Skříň Expo s vitrínou 2, bílá 
Skříň se soklem. Vyrobeno z laminované 
dřevotřísky tl. 18 mm, bílé barvy. 
•  rozm. 76 x 40 x 185 cm. 
096192–03 6 999 Kč
 cena s DPH

Vysoká skříň dvoudvéřová, bílá 
Skříň se 2 dvířky, vyrobená z bílé laminované 
dřevotřísky tl. 18 mm. 
•  rozm. 76 x 40 x 185 cm 
D094332–03 3 599 Kč
 cena s DPH

Psací stůl se skříňkou a zásuvkou – bílý 
Psací stůl Vigo z bílé laminované dřevotřísky tl. 18 mm, 
ukončené 2 mm ABS hranou. Stůl je vybaven skříňkou 
a 1 uzamykatelnou zásuvkou. 
•  rozm. 120 x 60 x 76 cm
D3233–03 2 599 Kč
 cena s DPH

D3233–03

096192–03

D094332–03

2 599 Kč
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Skříňka s dvířky Premium sólo bílá
Dodáváme včetně polic a dvířek. 
•  rozm. 50 x 45 x 90 cm
100868  3 699 Kč
 cena s DPH

Vysoká skříň Premium se zámkem – bílá 
Skříně s policí a dvířky v horní části a 2 policemi a dvířky ve spodní části. 
Police jsou vhodné pro uskladnění kancelářských složek a šanonů. Tvar 
skříní je velmi jednoduchý a elegantní, použité barvy jsou příjemné. Světlé 
nábytkové desky v odstínu břízy, ukončené odolnou PVC hranou. Kovové 
nožky doplňující skříně jsou nejen elegantní ale i praktické. Dvířka jsou 
uzamykatelná na klíč. •  rozm. 94 x 45 x 189 cm
100880   7 999 Kč
 cena s DPH

Komoda Premium duo bílá
Dodáváme včetně zásuvek. 
•  rozm. 94 x 45 x 90 cm
100871   4 999 Kč
 cena s DPH

Závěsná skříňka Premium
Závěsná skříňka doplňuje řadu Premium. Skříňku lze 
doplnit dvířky jedné ze 4 barev. 
•  rozm. 94,2 x 35 x 40 cm
100790 1 599 Kč
 cena s DPH

Dvířka k závěsné skříňce Premium bílá 
Dvířka k závěsným skříňkám Premium. 
•  1 pár 
•  rozm. 44,9 x 35,5 cm
100877   599 Kč
 cena s DPH

Psací stůl Premium bílý
Psací stoly Premium vyrábíme z laminované 
dřevotřísky tloušťky 18 mm v odstínu břízy, 
ukončené 2 mm hranou. Doplňky jsou z barevné 
MDF desky. Stoly dodáváme včetně uzamykatel-
né skříňky a zásuvky. 
•  rozm. 110 x 70 x 74 cm 
100886  3 999 Kč
 cena s DPH

100886

100880 100790 + 100877

100868 100871
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Rehabilitační lehátka 
Lehátka pro rehabilitaci a lékařská vyšetření. Kovová konstrukce, polstrovaná 
plocha je pokrytá omyvatelnou koženkou. 

Lehátko dvojdílné
Dvojdílné lehátko s regulací úhlu sklonu podhlavníku. 
•  rozm. 55 x 50 x 182 cm
091085  4 999 Kč

Lehátko trojdílné
Trojdílné lehátko s regulací úhlu sklonu podhlavníku i podnožníku. 
•  rozm. 72 x 70 x 190 cm
091086   6 999 Kč
 cena s DPH

Rehabilitační židle 
Rehabilitační židle s regulací výšky a základnou 
s kolečky. 
•  regulace výšky v rozsahu 49–60 cm 
•  průměr sedáku 35 cm
091088 1 399 Kč
 cena s DPH

Paraván 
Jednoduchý paraván, skládací. Pro snadný 
přesun je vybaven kolečky. 
•  rozm. 100 x 185 cm
091087 2 999 Kč
 cena s DPH

Lékařské křeslo – zelené 
Kancelářské židle s ergonomicky profilovanou 
opěrkou, pro optimální oporu páteře. Vybavená 
regulací výšky a kolečky. Měkký, polstrovaný 
sedák a opěrka. •  prům. 64,5 cm 
•  výška 87–100 cm 
•  výška sedáku 45–58 cm
048187   1 999 Kč
 cena s DPH

Lékařský stůl 
Lékařský stůl se zaoblenými rohy a kovovou konstrukcí. Nohy jsou vyba-
vené rektifikaci pro vyrovnání nerovnosti podlahy. 
•  rozm. 180 x 80 x 74 cm •  kontejner a židli prodáváme zvlášť 
091089 10  999 Kč
 cena s DPH

Rehabilitační  lehátka

Zásuvková skříňka na formát A5 
Kovová kartotéční skříňka zelené barvy. Zásuv-
ky na doklady formátu A5. 
•  rozm. 128,5 x 54,5 x 63 cm 
QP16722 9 999 Kč
 cena s DPH
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Plechové lékařské skříně 
s prosklenými dvířky 
a policemi. Dvířka jsou 
vybavená dvojbodovým 
zámkem.

Závěsná skříňka 
Závěsná skříňka s posuvnými dvířky 
a skleněnými policemi. 
•  rozm. 50 x 100 x 25 cm
091093 4 899 Kč
 cena s DPH

Lékařská skříň s jedněmi 
dvířky
•  rozm. 60 x 43,5 x 180 cm 
091090   9 999 Kč

cena s DPH

Lékařská skříň s jednou 
policí a zelenými dvířky
Lékařská skříň se zelený-
mi dvířky, s jednou policí 
s možností regulace výšky. 
Pracovní deska z laminované 
dřevotřísky. 
•  rozm. 50 x 42 x 74,5 cm 
QP16601   4 599 Kč

cena s DPH

Lékařská skříňka 
se 2 policemi a zelenými 
dvířky
Lékařská skříň se zelenými 
dvířky a policemi s možností 
regulace výšky. Pracovní des-
ka je vyrobená z laminované 
dřevotřísky. 
•  rozm. 50 x 42 x 103 cm 
091112   6 999 Kč

cena s DPH

Lékařská skříň se 3 policemi 
a zelenými dvířky
Lékařská skříň se zelenými dvířky. 
Vybavena 3 policemi s možností 
regulací výšky. Pracovní deska 
z laminované dřevotřísky. 
•  rozm. 50 x 42 x 131,5 cm 
QP16667   6 999 Kč
 cena s DPH

Lékařská skříň s dvojími 
dvířky
•  rozm. 80 x 43,5 x 180 cm
091091   11 999 Kč

cena s DPH

Lékařská skříň dělená
Spodní plechová dvířka kryjí polici. 
•  rozm. 80 x 43,5 x 180 cm
091092   11 999 Kč
 cena s DPH

Lékařské
skříně

4 899 Kč

Plechová skříň se zelenými 
dveřmi 
Plechová skříň se zelenými dveřmi. 
•  rozm. 100 x 42 x 200 cm
091111 8 999 Kč
 cena s DPH

Vysoká kovová skříň se zele-
nými dvířky 
Lékařská skříň se zelenými dvířky. 
Uvnitř jedna police s regulací 
výšky. Pracovní deska z laminované 
dřevotřísky. 
•  rozm. 50 x 42 x 160 cm 
QP12869 6 999 Kč
 cena s DPH

Dvojitý paraván 
Kovový paraván skládající se ze dvou 
dílů. Vyrobeno z kovových trubek, 
vybaveno kolečky. rozměry: 
134 x 165 x 45 cm.
QP20489 3 599 Kč
 cena s DPH

Kovová čtyř zásuvková 
kartotéka
Kartotéční skříňky z ocelového 
plechu. Zásuvky jsou vybavené 
teleskopickými vodícími lištami 
s dvojitým výsuvným systémem 
a blokádou proti vypadávání zásu-
vek. Skříňka je vybavena centrálním 
zámkem. Maximální zatížení jedné 
police je 60 kg. 
•  rozm. 41,5 x 63 x 128,5 cm
091094  9 999 Kč
 cena s DPH
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NOVINKA

Židle Flexi otočná s kolečky 
a reg. výšky zelená 
Plastové židle moderního a ergo-
nomického tvaru. Kovová kon-
strukce s kolečky a mechanismem 
pro regulaci výšky. Opěrka lehce 
pruží a snadno se přizpůsobí zá-
dům uživatele. Židle jsou odolné 
proti působení vlhka a zašpinění. 
Nelze čistit prostředky s obsahem 
alkoholu. 
•  rozm. sedáku 46 x 42 cm 
•  výška sedáku 43 až 56 cm
092901   3 599 Kč
 cena s DPH

Otočná židle
Židle s vysokou, ergono-
micky tvarovanou opěrkou 
poskytující optimální 
oporu páteře. Regulace 
výšky, opatřeno kolečky. 
Potahová látka: 100% 
syntetický materiál. 
048001 1 599 Kč
 cena s DPH

Lékařské křeslo 
– modré 
Kancelářské židle s er-
gonomicky profilovanou 
opěrkou, pro optimální 
oporu páteře. Vybavená 
regulací výšky a kolečky. 
Měkký, polstrovaný sedák 
a opěrka. 
•  prům. 64,5 cm 
•  výška 87–100 cm 
•  výška sedáku 45–58 cm
048186  1 999 Kč
 cena s DPH

Terapeutický parní zvlhčovač 
Napomáhá udržet přirozenou ochrannou funkčnost 
sliznic nosní přepážky a dýchacích cest. Zařízení 
vytváří čistou horkou páru a je vybaveno speciálním 
zásobníkem na vonné esence. Doporučujeme 
do místností s plochou 8 – 30 m². 
Široké možností využití: 
•  Během topné sezóny udržuje v místnosti vlhký 

vzduch 
•  Zvlhčuje vzduch v době infekčních onemocnění 

(kašel, chřipka)
•  Udržuje optimální vlhkost vzduchu v době zvýšené-

ho rizika astmatických záchvatů
•  Podporuje optimální vlhkost nosních sliznic, nosní 

přepážky a dýchacích cest
Splňuje veškeré požadavky dle Evropské normy 
2004/108/EC (elektromagnetická kompatibilita) 
a 2006/95/EC (bezpečnost elektrických zařízení). 
•  sestava obsahuje: zvlhčovač, napájecí kabel 

a návod 
•  doba nepřetržitého použití: až 7 hodin (od plného 

naplnění zásobníku na vodu) 
•  síťové napájení •  rozm. 25,6 × 25,3 × 23,8 cm 
•  hmotnost: 1,4 kg 
013303 1 899 Kč
 cena s DPH

Čistička vzduchu 
Kvalita vzduchu v místnostech, s omezeným množ-
stvím znečišťujících prvků – prachu, cigaretového 
kouře, nepříjemných pachů, bakterií, zárodků, pylů 
a pozůstatků roztočů. Čistička ionizuje vzduch v míst-
nosti, kladnými i zápornými iony, ve vyváženém 
poměru. Ionty na sebe vzájemně působí a rozkládají 
částice zodpovědné za vznik plísní, prachu a nepří-
jemných pachů. Efektem je omezení znečišťujících 
prvků a alergenů. Díky tomu je vzduch čistší. 
Součástí čističky je vysoce efektní filtr, tzv. HEPA 
(High Efficiency Particulate Air filter) který zachytá-
vá většinu mechanických znečištění.
Technické parametry: 
•  Maximální kubatura místnosti: 150 m³ (přibližně 

50 m²); optimální 55 m³ 
•  Maximální objem vyčištěného vzduchu: 42 m³/h 
•  Minimální/maximální hlučnost: 41/46 dB 
•  Napětí: 230v~50Hz •  Příkon: 25W 
•  Efektivita filtru: zachytí 99.97% částic větších než 

0,3 mikronu 
•  Efektivita ionizace: 1,230,000 iontů/cm³ 
•  Napětí ionizace: 5,0KV 
•  Vytvářený ozon: <0.05ppm 
013306 2 599 Kč
 cena s DPH

Čistička vzduchu 
Profesionální čistička vzduchu pro čistý vzduch 
v místnostech s plochou do 60 m2. Originální 
filtrační systém s HEPA filtrem a antibakteriálním 
povlakem, dále vybaveno protizápachovým filtrem. 
HEPA filtr – Uhlíkový protizápachový filtr – Filtrační 
kazeta s antibakteriální povlakem – Antibakteriální 
ochranu zajišťuje technologie CleanCel® – funkce 
PlasmaWave® – kvalitní dotekový panel – nízká spo-
třeba energie – tichý chod – noční chod – automatic-
ký chod – časovač – doporučeno pro alergiky – cer-
tifikát ECARF – Napájení: 220 – 240 V, 50/60 Hz 
– Doporučená velikost místnosti: do 60 m²
Výkon [W]: 5/8/13/28/90
hlučnost [dB]: 28/30/35/44/56
•  rychlost ventilátoru: 5 úrovní (noční, nízká, střední, 

vysoká a turbo) 
•  efektivita čištění: 0 až 480 m³/h
• filtry: vstupní, True HEPA, s aktivním uhlíkem
• ionizace vzduchu • automatický chod
• ukazatel kvality vzduchu• signalizace výměny filtru
• čidla: plynu, pylu, zápachu 
•  rozm. 41,5 x 24,5 x 60 cm •  váha: 9,5 kg
085111 17 999 Kč
 cena s DPH

Elektronická váha s metrem 
WPT 60/150OW
Kalibrovaná váha s LCD obrazov-
kou. Maximální zatížení 150 kg. 
Přesnost 50 g.
QP17190 15 999 Kč
 cena s DPH

Stojanová váha s metrem ADE 
M318800
•  nekalibrovaná váha 
•  vyrobeno z nerezavějící oceli 
•  metr s přesností 1 mm 
•  maximální zatížení 200 kg 
•  přesnost: 100 g 
•  rozměry platformy: 37,5 x 27,5 cm 
•  celkové rozměry 28 x 147 x 56 cm
QP16987 9 999 Kč
 cena s DPH

Lékařská stojanová mechanická 
váha C-201 Wunder
•  kalibrovaná •  vyrobeno z nerezavějící oceli
•  metr s přesností 1 mm 
•  maximální zatížení: 200 kg 
•  přesnost vážení: 100 g 
•  rozměry platformy: 37,5 x 27,5 cm 
•  celkové rozměry 28 x 147 x 56 cm
QP21232 14 999 Kč
 cena s DPH

Servírovací vozík 
se 3 policemi
Vozík z nerezové oceli 
doplňují police z chromova-
né oceli a 4 kolečka, z toho 
2 s brzdou. 
•  rozm. polic 83 x 51 cm 
•  rozm. vozíku 

90 x 59 x 105 cm 
•  maximální zatížení 145 kg
819042 3 999 Kč
 cena s DPH
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NOVINKA

01  Hodinkový tlakoměr Rossmax 
GB 102 
•  přesný manometr 
•  velká a přehledná obrazovka 
•  součásti sady je stetoskop 
•  dodáváme v praktickém obalu 
•  délka obinadla 24–36 cm
QP17191 559 Kč
 cena s DPH

02  Elektronický tlakoměr NOVA-
MA FIRST + zdroj 
•  3M – průměr tří měření (po stlačení 

tlačítka MEM) 
•  Čidlo nepravidelného pulsu a srdeční akce 

– IHB 
•  Velká přehledná LCD obrazovka 
•  Paměť na 90 měření 
•  včetně zdroje 
QP14223 1 199 Kč
 cena s DPH

03  Hodinkový tlakoměr Palm NO-
VAMA PROseries DURA 
•  vyroben z materiálů vysoké kvality 
•  manometr z integrovanou pumpičkou 
•  praktická packa pro snadnější pumpování 
•  automatické vypouštění vzduchu – tlačítko 
•  tvrdší objímka 
QP15821 1 299 Kč
 cena s DPH

04  Elektronický tlakoměr NOVA-
MA HOME
•  interpretace výsledku dle WHO 
•  čidlo nepravidelné srdeční akce 
•  velká a přehledná LCD obrazovka 
•  funkce nezapomeň – alarm v případě 

opomenutí měření 
QP15865 999 Kč
 cena s DPH

05  Elektronický teploměr EasyScan
Teploměr umožňuje měření tělesné teploty 
na čele nebo v uchu, bez integrace teploty 
okolí. Díky tomu je měření přesnější. Barev-
ná škála usnadňuje interpretaci výsledku. 
•  Nejnovější technologie kalibrace MicroSe-

condFlash Technology 
•  Velmi rychlé měření – pouze 28s 
•  Paměť pro posledních 32 měření 
•  Dostupný v 5 barvách: stříbrný, tmavo-

modrý, modrý, zelený a růžový 
•  Záruka: dva roky
013301 1 499 Kč
 cena s DPH

06  Bezkontaktní teploměr
Měření ze vzdálenosti 0,5 – 3 cm, s praktic-
kým displejem umístěným na boku přístroje. 
Měří teplotu těla, objektů, tekutin, koupele, 
jídel atd. 
Zobrazení výsledku měření do 1 vteřiny. 
Vysoká přesnost 0,2°C – certifikováno TÜV 
RHEINLAND POLSKO.
Velká podsvětlená obrazovka. 
Paměť na 30 měření.
Noční režim (tichý): teploměr lze nastavit 
na tichý režim, pro měření teploty spící 
osoby. 
Alarm v případě horečky. 
Stupnice: °C/°F.
Automatické vypnutí po 30 vteřinách.
Ikona vyčerpání baterie. 
QP20492 999 Kč
 cena s DPH

07  Teploměr LX-260T 
Infračervený teploměr mluvící THERMO-
FLASH LX-260T.
Bezkontaktním měřením zabráníte přenosu 
infekce na jiné osoby.
Je opatřeno jedinečným identifikačním 
číslem.
Minimální počet měření 40 000!
Hlasově přečítá teplotu.
Hlasová funkce je k dispozici ve 3 jazycích: 
francouzsky, anglicky a španělsky.
Uživatelsky jednoduchý.
Měření pomocí jediného tlačítka.
Možnost měření teploty: tělo, prostor 
a povrch.
Pro domácnost a ordinace lékařů.
Okamžitá teplota za méně než 1 sekundu.
Podsvícení v závislosti na teplotě: žlutá, 
zelená nebo červená.
Ukládá posledních 32 měření.
Umožňuje rychlé měřit teplotu bez probu-
zení pacienta.
Umožňuje měřit teplotu potravin v láhvi 
vody ve vaně, a mnoho dalších položek.
Barva bílá 
TECHNICKÉ ÚDAJE
Normální podmínky pro použití 10–40 °C
 Vlhkost: 85%
 Napájení: DC 3V (2AA Baterie) – Součástí 
balení
 Rozměry: 196x150x50mm
 Jednotky teploty: °C nebo °F
 Rozlišení displeje: 0,1 °C
 Režim tělo: 32–42,9 °C
 Spotřeba el. energie: 50 mW
 Vzdálenost měření: 5 cm
 Automatické vypnutí: 5 vteřin
 Čistá hmotnost: 220g
Záruka 2 roky
013304 2 199 Kč
 cena s DPH

08  Oboustranný stetoskop Rappaport
Stetoskop MDF 767 Rappaport s oboustran-
nou hlavicí: 
– ruční výroba
– akustický uzávěr 
–  delší hadičky usnadňují použití a umožňují 

pohodlné zavěšení na krku 
–  vylepšená akustika – dvě samostatné 

zvukové hadičky přenášejí dva nezávislé 
zvukové signály. Hadičky z nedrolivého 
a nelepícího plastu, bez obsahu latexu, 
s vysokou hustotou 

–  membrána z vysoce citlivého vlákna 
zvýrazňuje zvuk

–  sluchadlo AccuFit z chromované mosazi, 
vybavené měkkými a elastickými kon-
covkami MDF, spolu zajišťují dlouhodobé 
bezproblémové používání 

–  zpevněné okraje z materiálu zachovávající-
ho pokojovou teplotu zajišťují akustickou 
izolaci 

– doporučeno specialisty 
– precizní provedení, vysoká odolnost 
–  skvěle splňuje veškeré diagnostické 

požadavky 
– program doživotní garance náhradních dílů 
Celková délka: 7 cm (+/-2 cm)
Délka hadiček: 30 cm (+/-2 cm)
Průměr membrány: 45.8/30.9 mm 
(+/- 2 mm)
Průměr naslouchadla: 33/27/21 mm 
(+/- 2 mm)
Délka hadičky: 56 cm (+/-2 cm)
Váha netto: 243 g (+/-5 g)
Doplňky: 2 páry náhradních měkkých 
koncovek MDF ComfortSealTM, ultra jemná 
membrána, identifikační štítek.
Výrobek je dostupný ve více barvách, bez 
možností výběru barvy. 
QP20495 2 299 Kč
 cena s DPH
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Stetoskop Dual Head
Velmi lehký stetoskop s perfektní kvalitou zvuku. 
Jednokanálová lira s regulací je vyrobená z chromované 
mosazi a umístěná mimo světlo trubičky. Výjimečně 
lehká hlavice je vyrobená z anodonovaného hliníku 
a chromované mosazi, zajišťuje výborné akustické para-
metry a tradiční vyšetřovací metody pomocí membrány 
a naslouchadla. Membrána je vyrobena z velmi citlivého 
vlákna zesilujícího zvuk. Ideální těsnost membrány 
zajišťuje těsnící prstenec, který poskytuje optimální 
transmisi tónů srdce a plic s frekvencí 100 až 1000 
Hz. Naslouchadlo větších rozměrů zajišťuje akustické 
zesílení a izolaci zvuků s nízkou frekvencí. Membrána 
je vypou klá, opatřená těsnícím prstencem, pro větší 
komfort pacientů, vyrobeným z nestudícího plastu PVC 
•  průměr velké membrány 4,5 cm 
•  průměr malé membrány 3,3 cm 
•  celková délka 78 cm •  váha 121g 
013302 999 Kč
 cena s DPH

NOVINKA
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01  Půlič tablet 
Půlič tablet – zařízení pro půlení tablet, kterému neodolá 
ani nejtvrdší tablety. Vhodné pro tablety všech tvarů 
a velikostí. Kovový hrot a lupa umožňují precizní rozděle-
ní tablety. Půlič si poradí s tabletou kulatého i oválného 
tvaru. Zařízení má integrované zvětšující sklo – lupu, 
díky které lze rozdělit i nejmenší tablety. Dále je zařízení 
vybaveno „nožkami“, které zabraňují samovolnému 
přesouvání během používání. Břit je profilovaný a velmi 
ostrý. Během vkládání tablety je břit krytý, nedochází 
proto k poraněním. 
013223 189 Kč
 cena s DPH

02  Drtič tablet 
Drtič tablet ocení především osoby s omezenou 
pohyblivostí a sílou dlaní. Ergonomicky profilovaný 
kryt umožňuje pevný úchop obou části zařízení, díky 
tomu je drcení jednodušší. Mechanismus drcení zajišťuje 
šroubový lis. Průhledné dno umožňuje vizuální kontrolu 
stavu tablety. V horní části je integrovaný zásobník 
na tablety nebo vodu. 
•  různé barvy, dodáváme dle aktuálních skladových 

zásob 
013224 299 Kč
 cena s DPH

03  Bezpudrové rukavice
Vhodné pro alergiky, vyrobené z přírodního kaučuku, 
mají charakteristickou vůní ovocné žvýkačky a světle-
modrou barvu. Komfort práce zvyšují strukturované 
konečky prstů. Vhodné i pro logopedická vyšetření ústní 
dutiny, masáže nebo artikulační cvičení. •  100 ks
033001 velikost S 229 Kč
033002 velikost M 229 Kč
033003 velikost L 229 Kč
 cena s DPH

04  Lékárnička „VERA4” v kovové skříňce 
Plechová lékárnička se zámkem. 
•  rozm. 25 x 25 x 12 cm
819202 699 Kč
 cena s DPH

05  Lékárnička Classic Mini v krabičce
Příruční lékárnička v praktické plastové krabičce. Složení 
dle normy B-INTERCARS. 
•  rozm. 21,5 x 13,5 x 5 cm 
819220 119 Kč
 cena s DPH

06  Cestovní lékárnička v batohu 
Cestovní lékárnička v praktickém batohu. Obsah dle 
normy DIN 13164 PLUS. 
•  rozm. 23 x 16,5 x 5,5 cm 
819219 499 Kč
 cena s DPH

07  Firemní lékárnička TOP 10 PLUS
Lékárnička s bohatou výbavou a konstrukcí pro upevnění 
ke stěně. •  rozm. 28 x 20 x 11,5 cm
Výbava dle normy DIN 13157 PLUS, splňuje požadavky 
dle norem EU.
819218 799 Kč
 cena s DPH

08  Náhradní obsah lékárničky PL08
Náhradní náplň lékárničky dle normy DIN 13164 PLUS.
819221 249 Kč
 cena s DPH

09  Náhradní obsah lékárničky PL10
Náhradní náplň lékárničky dle normy DIN 13164 PLUS.
819222 399 Kč
 cena s DPH

10  Návleky na obuv 
Hygienické návleky na obuv, k jednorázovému použití. 
Vyrobeno z polyetylenu, opatřeno gumičkou. 
•  univerzální rozměr •  délka v roztaženém stavu: 41 cm 
•  barva modrá •  100 ks (50 párů)
013300 79 Kč
 cena s DPH
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KLIENTSKÉ POKOJE

REHABILITAČNÍ LŮŽKA, ÚLOŽNÉ 
PROSTORY, KŘESLA A ŽIDLE
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Lůžko Taurus
Parametry:
•  Vybaveno čtyřmi kvalitním zvedáky německého výrobce 

DEWERT Gmbh
•  Regulace segmentu opěrky zad, segmentu stehna a regulace 

výšky pomocí dálkového ovládání (celkem 10 funkcí) 
•  Regulace opěrky zad a regulace stehenní oblasti pomocí zvedá-

ků umístěných pod ležící části, s IP44. 
•  Podkolenní sekce má regulaci pomocí 6 úrovňového západko-

vého systému. 
•  Ovládací skříň zvedáků má zvýšenou odolnost proti působení 

tekutin, IP 66. 
•  Možnost blokování dálkového ovládání klíčkem. 
•  Ležící plocha se 4 segmenty. 
•  Možností výplně – rošt: 
 1.) kovové plocháče široké 40 mm – usnadňují dezinfekci lůžka, 
 2.) dřevěný rošt
 3.) síť – dle druhu lůžka. 
•  Odstín dřevěné části: buk. 
•  Konzola pro zvedání. 
•  Skládací boční zábrany jsou vyrobené v souladu s evropskou 

normou EN 60601–2-52:2010.
•  Hliníkový, odolný systém regulace výšky zábrany. 
•  Elektrická regulace výšky ležící plochy v rozmezí: 400 mm 

– 800 mm.
•  Regulace segmentu opěrky zad v rozmezí: 0–72 °.
•  Regulace segmentu opěrky stehna v rozmezí: 0–40 °.
• Úhel Trendelenburgovy polohy: cca 0–15°.
• Úhel obrácené Trendelenburgovy polohy: cca 0–15°.
•  Postel je vybavená funkcí Autokontrol, která umožňuje součas-

né zvedání segmentu opěrky zad a stehenní opěrky. 
•  Mobilitu zajišťují čtyři kvalitní kolečka renomované firmy 

TENTE. Průměr koleček 100 mm. Každé z koleček je vybaveno 
brzdou pohybu i otočení. 

•  Dálkové ovládání je vybaveno 3 LED kontrolkami signalizujícími: 
připojení lůžka k sítí, práci zvedáků a blokování/odblokování 
funkcí dálkového ovládání. 

•  Bezpečné pracovní zatížení: 215 kg.
•  Maximální váha pacienta: 180 kg.
•  Síťové napájení: 230V 50/60 Hz.
•  Návod k použití. 
•  Záruka: 24 měsíců. 
•  Rozměry: 
– šíře: 900 mm,
– délka: 2000 mm.
Vnější rozměry: 
– celková délka: 2170 mm
– celková šíře: 1050 mm
842000  29 999 Kč
 cena s DPH

Molitanová matrace 
Matrace z materiálu s hustotou 25 kg/m3 jsou, z ekonomického 
i kvalitativního hlediska, v medicinské péči nejběžněji používané. 
Matrace doporučujeme doplnit potahem: 
•  paropropustným – voděodolným •  nepropustným – omyvatelným 
•  protialergickým •  rozm. 89 x 198 x 12 cm
842002 3 399 Kč
 cena s DPH

Matrace proti proleženinám 
Antikubitní matrace mají speciální vnitřní konstrukci z polyuretanové 
pěny o hustotě 25 kg/m3. Speciální tvar úhlopříčných zářezů umožňuje 
neomezenou činnost krevního oběhu. Matraci doporučujeme doplnit 
speciálním paropropustným potahem zajišťujícím skvělou ventilaci a ochranu 
před zapařením pokožky. Toto řešení je všeobecně používáno v zařízeních péče 
o dlouhodobě nemocné. K matracím proti proleženinám nabízíme medické potahy: 
paropropustné – voděodolné, nepropustné – omyvatelné a protialergické. 
•  rozm. 89 x 198 x 12 cm
842003 3 699 Kč
 cena s DPH

Frida – univerzální zvedák k postelím
Zvedák umožňující samostatné zvedání pacientem 
do pozice sedu. Zvedák dále usnadňuje pohyb z lůžka 
a na lůžko. Zvedák je nutno upevnit pod matrací tak, 
aby na něj pacient mohl bez problému dosáhnout 
z pozice v leže. 
Montáž a demontáž zvedáku Frida je velmi jedno-
duchá a nezabere více než 5 minut. Zvedák je určen 
k použití u lůžek s pevnou konstrukcí. Vhodný 

i k použití s lůžkem s regulací opěrky zad. Regulace 
výšky úchytky. Atest: mezinárodní označení CE pro 
zdravotnické pomůcky 1. třídy. Splňuje požadavky 
na ochranu zdraví dle evropské vyhlášky 93/42/E. 
•  barva černá/stříbrná 
•  rozm. 88 x 51 x 42–53 cm 
•  váha 2,6 kg 
•  maximální zatížení 100 kg
013221 1 899 Kč
 cena s DPH

Rehabilitační postele 
Taurus

Rehabilitační lůžka určená pro použití v rehabilitačních zařízeních i v rámci 
domácí péče. Lůžka poskytují pacientům optimální prostor pro samostatnost 
a volný pohyb. Dálkové ovládání umožní výběr optimální pozice. 

29 999 Kč
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Rehabilitační lůžka Taurus Lux
Rehabilitační lůžka určená pro použití v rehabilitačních zařízeních i v rámci domácí péče. 
Lůžka poskytují pacientům optimální prostor pro samostatnost a volný pohyb. Dálkové 
ovládání umožní výběr optimální pozice. 

Lůžko Taurus Lux
Parametry:
•  Vybaveno čtyřmi kvalitním zvedáky německého výrobce DEWERT 

Gmbh
•  Regulace segmentu opěrky zad, segmentu stehna a regulace 

výšky pomocí dálkového ovládání (celkem 10 funkcí) 
•  Regulace opěrky zad a regulace stehenní oblasti pomocí zvedáků 

umístěných pod ležící části, s IP44. 
•  Podkolenní sekce má regulaci pomocí 6 úrovňového západkového 

systému. 
•  Ovládací skříň zvedáků má zvýšenou odolnost proti působení 

tekutin, IP 66. 
•  Možnost blokování dálkového ovládání klíčkem. 
•  Ležící plocha se 4 segmenty. 
•  Možností výplně – rošt: 
1.) kovové plocháče široké 40 mm – usnadňují dezinfekci lůžka, 
2.) dřevěný rošt
3.) síť – dle druhu lůžka. 

•  Odstín dřevěné části: buk. 
•  Konzola pro zvedání. 
•  Skládací boční zábrany jsou vyrobené v souladu s evropskou 

normou EN 60601–2-52:2010.
•  Hliníkový, odolný systém regulace výšky zábrany. 
•  Elektrická regulace výšky ležící plochy v rozmezí: 400 mm – 800 mm.
•  Regulace segmentu opěrky zad v rozmezí: 0–72 °.
•  Regulace segmentu opěrky stehna v rozmezí: 0–40 °.
• Úhel Trendelenburgovy polohy: cca 0–15°.
• Úhel obrácené Trendelenburgovy polohy: cca 0–15°.
•  Postel je vybavená funkcí Autokontrol, která umožňuje současné 

zvedání segmentu opěrky zad a stehenní opěrky. 
•  Mobilitu zajišťují čtyři kvalitní kolečka renomované firmy TENTE. 

Průměr koleček 100 mm. Každé z koleček je vybaveno brzdou 
pohybu i otočení. 

•  Dálkové ovládání je vybaveno 3 LED kontrolkami signalizujícími: 
připojení lůžka k sítí, práci zvedáků a blokování/odblokování 
funkcí dálkového ovládání. 

•  Bezpečné pracovní zatížení: 215 kg.
•  Maximální váha pacienta: 180 kg.
•  Síťové napájení: 230V 50/60 Hz.
•  Návod k použití. 
•  Záruka: 24 měsíců. 
•  Rozměry: šíře: 900 mm, délka: 2000 mm.
Nadstandartní výbava: 
•  exkluzivní vzhled bočnic. 
•  Čela/bočnice lůžka vybavené systémem easy-fix, s možností 

rychlé výměny poškozených prvků. 
•  Systém easy – fix umožňuje rychlý přístup k nefunkčnímu 

zvedáku. 
•  Designová plastová kolečka. 
•  Vnější rozměry lůžka: 
– celková délka: 2200 mm
– celková šíře: 1050 mm
842001 31 999 Kč
 cena s DPH

31 999 Kč
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Noční stolek Flexi s rozkládací deskou 
Praktický noční stolek, pro uskladnění osob-
ních věcí. Velmi praktická řešení poskytuje 
rozkládací deska, která funguje jako jídelní 
stolek. Vybaveno kolečky s brzdou, která 
umožňují mobilitu skříňky spolu s jejím ob-
sahem. Vyrobeno z laminované dřevotřísky 
tloušťky 18 mm, odstínu bříza, ukončené ABS 
hranou v provedení multiplex. Dvířka skrývají 
jednu polici. 
•  rozm. ve složeném stavu 57 x 45 x 89,7 cm 
•  délka rozkládací desky 59 cm 
•  rozměry zásuvky 43,5 x 33 x 7,5 cm 
•  rozměry police 48,5 x 42,5 x 13 cm 
•  rozměry vnitřního prostoru skříňky 

48,5 x 40,5 x 23,5 cm (x 2)
100898 4 999 Kč
 cena s DPH

Válenda pro 1 osobu 
Válenda pro 1 osobu, s úložným prostorem na lůž-
koviny. Boční stěny a zásobník na lůžkoviny jsou 
z laminované dřevotřísky odstínu buk. Matrace 
je potažená mikrofázi. 
•  rozm. 199 x 80 x 50 cm 
•  výška ležící plochy 37 cm
843100   4 199 Kč

cena s DPH

Zvýšená válenda pro 1 osobu
•  rozm. 199 x 80 x 60 cm 
•  výška ležící plochy 47 cm
843101   4 599 Kč
 cena s DPH

Noční stolek Flexi
Praktický noční stolek, pro usklad-
nění osobních věcí. Vybaveno 
kolečky s brzdou, která umožňují 
mobilitu skříňky spolu s jejím 
obsahem. Vyrobeno z laminované 
dřevotřísky tloušťky 18 mm, od-
stínu bříza, ukončené ABS hranou 
v provedení multiplex. Dvířka 
skrývají jednu polici. 
•  rozm. 55,5 x 45 x 89,7 cm 
•  rozm. zásuvky 43,5 x 33 x 7,5 cm 
•  rozm. police 48,5 x 42,5 x 13 cm 
•  rozm. vnitřního prostoru skříňky 

48,5 x 40,5 x 23,5 cm (x 2)
100958 3 599 Kč
 cena s DPH

Zásuvková skříňka D 
se soklem
Praktická skříňka s 8 zásuvkami. 
Vyrobeno z laminované dřevo-
třísky tloušťky 18 mm, v odstínu 
bříza, ukončené ABS hranou. 
Všechny skříňky a skříně této 
řady mají pohledové zadní stěny 
– možnost umístění do prostoru. 
Skříňku je nutno upevnit ke stěně 
(montážní sada je součásti balení). 
•  rozm. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm 
•  rozm. 

89,1 cm x 41,5 cm x 87,1 cm
100316 9 999 Kč
 cena s DPH

Skříňka Flexi s předělem D
Skříňka z laminované dřevotřísky 
tloušťky 18 mm, odstínu bříza, 
s ABS hranou. Skříňku lze doplnit 
dvířky (prodáváme zvlášť, máte 
možnost výběru barvy). Prostor 
skříňky je rozdělen svislým předě-
lem. Všechny skříňky a skříně této 
řady mají pohledové zadní stěny 
– možnost umístění do prostoru. 
•  rozm. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm
092747 3 199 Kč
 cena s DPH

Skříňka Flexi

092747100316

100958100898

Vyšší válenda usnadňuje 
starším osobám vstávání. 
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Šatní skříň
Prostorná šatní skříň s přepážkou upro-
střed. V horní části je polička a pod ní tyč. 
Ve spodní části je rovněž jedna police. 
Je vyrobena z laminované desky o tloušť-
ce 18 mm, ukončena 2 mm ABS hranou. 
•  rozm. 89,1 x 60 x 203 cm
100339 6 999 Kč
 cena s DPH

Závěsná skříňka Flexi
•  rozm. 89,1 x 41,5 x 40 cm 
•  s policí 
092379   1 699 Kč

cena s DPH

Závěsná skříňka Flexi s žaluzií
•  rozm. 89,1 x 41,5 x 40 cm •  bez police 
•  žaluziová dvířka na klíček 
092349   3 999 Kč
 cena s DPH

Šatní skříň Flexi
Skříň je vybavená policí a šatní tyčí. 
•  rozm. 89,1 x 60 x 203 cm 
•  4 police (horní a spodní mají 3 bodovou regulací výšky) 
•  rozm. prostoru mezi policemi 41,5 x 55,5 x 37 cm 
•  rozm. prostoru s šatní tyčí 41,5 x 55,5 x 159,5 cm 
•  rozm. horní police 41,5 x 55,5 x 30 cm
100897 9 999 Kč
 cena s DPH

Skříňka D se 3 policemi, se soklem
Skříňku lze doplnit dvířky (100290 – 100297, prodá-
vané zvlášť, máte možnost výběru barvy) nebo dřevě-
nými zásobníky (126043, 126044, 126052–126063, 
prodávané zvlášť). Všechny skříňky a skříně této řady 
mají pohledová záda – možnost umístění do prostoru. 
•  rozm. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm 
100289  2 499 Kč
 cena s DPH

Sestava Flexi 60
•  099188 Skříňka sloup Flexi se 4 zásuvkami 

a soklem, 1 ks
•  099190 Nástavec ke sloupu Flexi, 1 ks
•  099221 Dvířka ke sloup (099190) pravá 

– bříza, 1 ks
SET5142  7 297 Kč
 cena s DPH

Skříňka D policová úzká – sokl 
Skříňku lze doplnit dřevěnými zásobníky 
(126043, 126044, 126052–126063, 
prodáváme zvlášť) nebo látkovými 
zásobníky (553001–553006 i 553011).
•  rozm. 60 x 41,5 x 87,1 cm
092375  2 599 Kč
 cena s DPH

Rohová skříňka se soklem 
Objemná skříňka díky které nezůsta-
nou nevyužité ani nepřístupné rohy 
místnosti. Vyrobeno z laminované 
dřevotřísky tloušťky 18 mm, v odstínu 
bříza, ukončené ABS hranou. 
•  rozm. 41,5 x 41,5 x 87,1 cm 
100319 1 499 Kč
 cena s DPH

Vysoká skříň sloup Flexi se 3 policemi 
na soklu 
Skříňku lze doplnit dvířky (099192 – 099201, 099215–
099220, prodávané zvlášť, máte možnost výběru 
barev). Všechny skříňky a skříně této řady mají pohle-
dové zadní stěny – možnost umístění do prostoru. 
•  rozm. 46,8 x 41,5 x 87,1 cm
099187   1 999 Kč
 cena s DPH

Vysoká skříň sloup Flexi policová DE 
na sokle
Všechny skříňky a skříně této řady mají pohledové 
zadní stěny – možnost umístění do prostoru. Skříňku 
je nutno upevnit ke stěně (montážní sada je součásti 
balení).
•  rozm. 46,8 x 41,5 x 87,1 cm
099188   4 599 Kč
 cena s DPH

Skříňka se zásuvkou na zásobníky a pořadače 
– na soklu
Praktický prostor pro úschovu dokladů. Na vyšší polici 
je dostatek místa pro uskladnění kancelářských vaza-
čů, spodní zásuvka pojme papíry většího formátu (až 
36 x 84 cm). Tři předěly ve středu skříňky jsou určené 
k vyplnění zásobníky: dřevěnými (126043, 126044, 
126052–126063) nebo textilními (553001–553006, 
553011). Všechny zásobníky jsou prodávané zvlášť. 
Veškeré skříňky a skříně této řady mají pohledové 
zadní stěny – možnost umístění v prostoru. 
•  výška police na složky je 37 cm 
•  rozm. 89,1 x 41,5 x 87,1 cm
099180   3 499 Kč
 cena s DPH

2 499 Kč2 599 Kč
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Kulatý stůl Expo
Stoly s kovovou konstrukcí stříbrné barvy. Kovový věnec pod 
pracovní deskou stolu doplňuji nohy s rektifikačním šrou-
bem umožňujícím vyrovnání nerovnosti podlahy v rozsahu 
do 25 mm. Pracovní desky stolů z laminované dřevotřísky 
tloušťky 25 mm ukončené 2 mm plastovou hranou. 
•  rozm. 80 x 76 cm
092480 buk 1 799 Kč
092481 javor 1 799 Kč
 cena s DPH

Židle MANAGER s kluzáky 
Židle s kluzáky a komfortním, širokým sedákem a ergo-
nomicky profilovanou opěrkou, z obou stran čalouněnou. 
Konstrukce z bukového masivu, lakovaná a leštěná. Potaže-
no polyesterovou látkou. 
•  rozm. 61 x 56 x 94 cm •  výška sedáku 46 cm
048184 béžová  4 399 Kč
048185 hnědá  4 399 Kč
 cena s DPH

Křeslo Finka
Křeslo s lehkou ale zároveň stabilní konstrukcí. Zajišťuje komfortní 
používání a pohodlné vstávání i sedání. Doporučeno pro osoby star-
ší, pro osoby s omezenou pohyblivostí i se zdravotními omezeními. 
Konstrukce je z břízové překližky. Sedák a opěrka jsou potažená 
mikrofázi béžové barvy. 
•  rozm. 64 x 85 x 97 cm
843102 2 399 Kč
 cena s DPH

1 799 Kč

092480 092481
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Židle Visa alu
Široké komfortní sedáky i opěrky. 
Židle jsou dostupné v několika barev-
ných provedeních. Odolná konstrukce 
a kvalitní polstrování. Praktické a po-
hodlné židle. 100% polyester. 
•  šíře 45 cm 
•  výška 83,5 cm
048009 šedá 2 299 Kč
048010 zelená 2 299 Kč
048011 tmavomodrá 2 299 Kč
048012 oranžová 2 299 Kč
048013 červená 2 299 Kč
 cena s DPH

Konferenční židle ISO Alu
Pohodlné židle vhodné do denních 
nebo návštěvních místností, kluboven 
apod. Vyrobeno z odolného materiálu, 
k dispozici v 6 barvách. Materiál: 100% 
syntetické vlákno. Rám je vyroben 
z ploché oválné trubky stříbrné barvy, 
sedák a opěrka jsou čalouněné. 
•  výška 47 cm
048040 šedo-černá 899 Kč
048042 černá  899 Kč
048043 modro-černá 899 Kč
048044 béžovo-hnědá 899 Kč
 cena s DPH

048014 048015 048016 048017 048018

Křesla Club
Pohodlná elegantní křesla do každé-
ho interiéru. Polstrovaná křesla jsou 
dostupná v několika barvách. Potažená 
koženkou. Rozměry sedáku: 
•  šíře 59 cm 
•  výška 77 cm 
•  pro jednu osobu
048014 béžové 3 999 Kč
048015 hnědé 3 999 Kč
048016 červené 3 999 Kč
048017 oranžové 3 999 Kč
048018 černé 3 999 Kč
 cena s DPH

Sedáky relax 
Pohodlné a odolné molitanové sedáky s dřevěným 
rámem a stříbrnými nožkami. Potaženo estetickou 
a příjemnou látkou. 
•  výška sedáku 47 cm •  hloubka sedáku 52 cm
•  rozm. 87 x 76 x 92 cm
096633 šedo-zelené, čtvercové nožky 12 999 Kč
096681 šedo-zelené, kulaté nožky 12 999 Kč
096639 modré, čtvercové nožky 12 999 Kč
096685 modré, kulaté nožky 12 999 Kč
 cena s DPH

Sedáky relax

096681

096685

096633

096639
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Mobilní mutifunkční skříňka 
Prostorná skříňka z bílé laminované 
dřevotřísky s doplňky z modré MDF 
desky. Vybavená zásuvkami a policemi 
– z jedné strany jsou 3 zásuvky o rozm. 
41 x 27,5 x 15,7 cm a 2 police o rozm. 
46 x 34 x 21,7 cm, z druhé strany jsou 
2 zásuvky o rozm. 41 x 27,5 x 27,5 cm 
a 2 police o rozm. 46 x 34 x 21,7 cm. 
Skříňka je dále vybavená speciálním 
místem s plexi stěnou, pro umístění svět-
lovodů. Rozměr prostoru pro světlovody: 
V části určené pro umístění projektoru 
jsou 4 police o rozm. 46 x 43 x 28,3 cm. 
Dvířka se zavíráním pomocí magnetu. 
•  rozm. 97 x 70 x 130 cm 
100899 14 999 Kč
 cena s DPH

místo na světlovody

objemné zásuvky 

kolečka s brzdou 

Mobilní mutifunkční
skříňka Praktická pro přesun terapeutických pomůcek 

mezi jednotlivými pokoji nebo lůžky. 

14 999 Kč
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Hodiny Moje Bambino/Insgraf
Kvalitní hodiny s barevnými číslicemi. Praktický 
barevný doplněk do pokojů i denních místností. 
•  průměr 29,5 cm •  tloušťka 4 cm 
•  nutno doplnit 1 baterií AA 
199132 159 Kč
 cena s DPH

Zouvák – velký 
Pomůcka pro usnadnění zouvání obuvi. Vyrobeno z lakované překližky tloušť-
ky 18 mm. •  rozm. 35 x 13,5 x 5,5 cm
100118   599 Kč
 cena s DPH

Koš na papír zebra 10 litrů 
Praktický koš na papír s ažurovým vzorem 
ve tvaru zebřích pruhů. 
•  různé barvy, dodáváme dle aktuálních 

skladových zásob 
•  rozm. 26 x 26 x 26,5 cm
825017 49 Kč
 cena s DPH

Háček pro zapínání knoflíků a zipů 
Pomůcka pro osoby s oslabenými prsty nebo s omezenou pohyblivostí prstů. 
Umožňuje samostatné zapínání knoflíků a zapínání a rozepínání zipů. 
Profilovaná rukojeť se dvěma různými koncovkami. Koncovka ve tvaru očka 
umožňuje přetažení knoflíku přes dírku a jeho zapnutí, druhá koncovka 
ve tvaru háčku slouží k rychlému a jednoduchému zapínání a odepínání zipů. 
013237 279 Kč
 cena s DPH

Zásobník s víkem 8 l
•  rozm. 34 x 22,5 x 15,7 cm •  objem 8 l 
•  různé barvy, dodáváme dle aktuálních 

skladových zásob 
075034 119 Kč
 cena s DPH

Snídaňový stolek 
Stolek – podnos do postele je určen osobám dlouhodobě nemocným. Stabilní 
a pohodlná konstrukce je vyrobená z lakované překližky. Stolek je určen 
k použití v křesle i v posteli. •  rozm. v rozloženém stavu 76 x 34 x 22 cm 
•  rozm. Jídelní desky 50 x 34 cm
100059 1 499 Kč
 cena s DPH

Úchyt RevoReach
Elegantní a moderní úchyt umožňuje pevný úchop a optimální kontrolu 
zvedání předmětů. •  aktivizace fixace pomocí přepínače na rukojeti 
•  Úchyt ergonomického tvaru snižuje nápětí prstů a zapěstí
•  Profilovaná rukojeť s protiskluzovým povrchem zajišťuje pevný úchop
•  Pevná konstrukce pro bezpečné a dlouhodobé používání
•  Protiskluzový povrch čelisti zajišťuje během zvedání dodatečnou
přilnavost
•  Otočná hlavice umožňuje libovolné natočení vzhledem k rukojeti,
v krocích po 30⁰
vybaveno inovačním mechanismem fixace, který umožňuje zablokování 
předmětu. Další funkce: 
•  automatické blokování čelistí •  poloviční zablokování čelistí 
Atest: mezinárodní označeni CE pro zdravotnické pomůcky 1. třídy. Splňuje
požadavky na ochranu zdraví dle evropské vyhlášky 93/42/E. •  délka 81 cm
013219 759 Kč
 cena s DPH

Zvedák Pick-up M
Vybaven úchytem pro zavěšeni na invalidní vozík.
Atest: mezinárodní označeni CE pro zdravotnické pomůcky 1. třídy. Splňuje
požadavky na ochranu zdraví dle evropské vyhlášky 93/42/E.
Pro zvedání předmětů. •  modro-žlutý  •  délka 60 cm
•  profilovaná klepeta pro perfektní dostup k předmětům. 
•   magnetické kleště, kde obě časti mají na vrcholku integrovaný magnet 

usnadňující zvedání lehkých kovových předmětů – sponek, jehel apod.
•  ovládání pomocí všech prstů, zvedák poslouží i osobám se sníženou silou 

dlaně,
013217  729 Kč
 cena s DPH
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Kulaté koberce prům. 100 cm
Jednobarevné koberce s dlouhým vlasem a le-
movanými okraji. Složení: 100% PP Heatset 
frisé, jednoduché vlákno.
•  prům. 100 cm
056052 terakota 899 Kč
056053 modrý 899 Kč
056055 zelený 899 Kč
056118 šedý  899 Kč
 cena s DPH

Koberce se vzory 
Koberce s geometrickými vzory. Složení: 
100% PPP heat-set příze, jednoduchý uzlík. 
Hygienický atest. 
056107 4 x 5 m  12 999 Kč
056121 3 x 4 m  7 999 Kč
 cena s DPH

Jednobarevné koberce 2 x 2 m
•  rozm. 200 x 200 cm
056031 zelený 2 599 Kč
056032 modrý 2 599 Kč
056033 terakota 2 599 Kč
056109 šedý  2 599 Kč
 cena s DPH

Jednobarevné koberce 2 x 3 m
•  rozm. 200 x 300 cm
056035 zelený 3 599 Kč
056036 modrý 3 599 Kč
056037 terakota 3 599 Kč
056110 šedý 3 599 Kč
 cena s DPH

Jednobarevné koberce 3 x 4 m
•  rozm. 300 x 400 cm
056039 zelený 6 999 Kč
056040 modrý 6 999 Kč
056041 terakota 6 999 Kč
056111 šedý  6 999 Kč
 cena s DPH

Jednobarevné koberce 4 x 5 m 
•  rozm. 400 x 500 cm
056095 zelený 10 999 Kč
056096 modrý 10 999 Kč
056097 terakota 10 999 Kč
056112 šedý 10 999 Kč
 cena s DPH

Jednobarevné 
koberce
Jednobarevné 
koberce s dlouhým 
vlasem a lemovanými 
okraji. Složení: 100% 
PP Heatset frisé, 
jednoduché vlákno. 

4 
m

5 m

Složení rouna 100% PP heat-set frise, jednoduchý uzlík. 
Certifikováno – opatřeno hygienickým atestem. 

01  Kobereček Sépie hnědý 0,6 x 1,1 m
056145 rozm. 0,6 x 1,1 m 399 Kč
 cena s DPH

02  Kobereček Pikolo oválný zlatý 
0,6 x 1 m
056146 rozm. 0,6 x 1 m 199 Kč
 cena s DPH

03  Kobereček Felix hnědý 0,6 x 1 m
056150 rozm. 0,6 x 1 m 199 Kč
 cena s DPH

04  Kobereček Jaro zelený 0,8 x 1,5 m
056151 rozm. 0,8 x 1,5 m 329 Kč
 cena s DPH

01 02

03 04

Nástěnný věšák 
Vyrobeno z laminované dřevotřísky odstínu bří-
za, ukončené ABS hranou v provedení multiplex. 
•  3 háčky •  rozm. 60 x 30 cm
096221 999 Kč
 cena s DPH

Podložka – tác pod obuv 
Praktická podložka pod obuv. Vyrobeno z odol-
ného plastu. Chrání podlahu před zašpiněním, 
před vodou a sněhem okapávajícím z obuví. 
•  rozm.. 78 x 38 x 3 cm
825022 129 Kč
 cena s DPH

Kovový šatní věšák 
Šatní věšák z kulatého profilu o prům. 25 
a 15 mm, stříbrný. Vybaveno 5 háčky a objím-
kou pro uskladnění deštníků. 
•  výška 185 cm •  prům. 60 cm 
•  výška 185 cm
092630 1 199 Kč
 cena s DPH

1 199 Kč
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RECEPCE, KANCELÁŘE

VYBAVENÍ KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR, 
LAVICE PRO NÁVŠTĚVY, KŘESLA 
A POHOVKY
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ŘADU EXPO tvoří jednoduchý a elegantní nábytek s univerzálním využitím. 
Řadu Expo doporučujeme pro vybavení různých místností určených pro 
individuální terapii, pro uskladnění materiálů nebo pro formální a neformální 
setkávání. Skříňky jsou vyrobené z laminované dřevotřísky odstínu javor nebo 
buk. Jsou dostupné skříňky 4 výšek, doplněné zásuvkami, plnými nebo skleněnými 
dvířky. Řadu doplňují funkční skříně s předěly, pro uskladnění dokumentace. 
Většina skříněk je uzamykatelná. Řadu doplňují kancelářské židle. 
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Regál nízký
Nízký regál s jednou policí z laminované dřevo-
třísky tloušťky 18 mm. •  rozm. 76 x 38 x 80 cm
D094334–05 javor 1 799 Kč
D094334–08 buk 1 799 Kč
 cena s DPH

Prosklená skříň střední 
Prosklená skříň z laminované dřevotřísky tloušťky 
18 mm. •  rozm. 76 x 38 x 115 cm
D094329–05 javor 4 199 Kč
D094329–08 buk 4 199 Kč
 cena s DPH

Prosklená skříň střední s hliníkovým rámem 
Střední prosklená skříň s hliníkovým rámem. Vyro-
beno z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm. 
•  rozm. 76 x 40 x 115 cm
D094330–05 javor  5 799 Kč
D094330–08 buk 5 799 Kč
 cena s DPH

Regál
Regál se třemi policemi je vyroben z laminované 
dřevotřísky tloušťky 18 mm. 
•  rozm. 76 x 38 x 152 cm
D094354–05 javor 2 699 Kč
D094354–08 buk 2 699 Kč
 cena s DPH

Regál vysoký
Regál se 4 policemi. Vyrobeno z laminované dřevo-
třísky tloušťky 18 mm. •  rozm. 76 x 38 x 185 cm
D094321–05 javor  3 299 Kč
D094321–08 buk 3 299 Kč
 cena s DPH

Regál rohový – střední 
Rohový regál z laminované dřevotřísky tloušťky 
18 mm. •  rozm. 38 x 38 x 115 cm
D094331–05 javor  1 399 Kč
D094331–08 buk 1 399 Kč
 cena s DPH

Komoda nízká se 3 zásuvkami
Komoda se 3 zásuvkami. Vyrobeno z laminované 
dřevotřísky tloušťky 18 mm. •  rozm. 76 x 40 x 80 cm
D094335–05 javor 3 399 Kč
D094335–08 buk 3 399 Kč
 cena s DPH

Skříň nízká
Nízká skříň s jednou policí. Vyrobeno z laminované 
dřevotřísky tloušťky 18 mm. •  rozm. 76 x 40 x 80 cm
D094333–05 javor 2 399 Kč
D094333–08 buk 2 399 Kč
 cena s DPH

Skříň střední 
Skříňka se 2 policemi. Vyrobeno z laminované dřevo-
třísky tloušťky 18 mm. •  rozm. 76 x 40 x 115 cm
D094326–05 javor 2 999 Kč
D094326–08 buk 2 999 Kč
 cena s DPH

Skříňky s malými zásuvkami 
Skříňka se 6 zásuvkami. Vyrobeno z laminované 
dřevotřísky tl. 18 mm. •  rozm. 76 x 40 x 80 cm
092632 javor 3 999 Kč
092699 buk  3 999 Kč
 cena s DPH

Skříňky Expo pod kopírku 
Skříňka s jednou policí a dvířky uzamykatelnými 
na klíč. Vyrobeno z laminované dřevotřísky tl. 
18 mm. •  rozm. 65 x 65 x 80 cm 
092743 javor  2 599 Kč
092925 buk  2 599 Kč
 cena s DPH

Skříň vysoká prosklená
Skříň s prosklenými dvířky v horní části a pevnými 
dvířky ve spodní části. Vyrobeno z laminované 
dřevotřísky tloušťky 18 mm. 
•  rozm. 76 x 40 x 185 cm
D094324–05 javor  5 799 Kč
D094324–08 buk 5 799 Kč
 cena s DPH

Regál střední 
Regál se 2 policemi. Vyrobeno z laminované dřevo-
třísky tloušťky 18 mm. •  rozm. 76 x 38 x 115 cm
D094328–05 javor  2 199 Kč
D094328–08 buk 2 199 Kč
 cena s DPH

2 399 Kč

1 399 Kč

3 399 Kč

Regál vysoký se 3 zásuvkami 
Regál se 3 zásuvkami ve spodní části. Vyrobeno 
z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm. 
•  rozm. 76 x 40 x 185 cm
D094323–05 javor  4 599 Kč
D094323–08 buk 4 599 Kč
 cena s DPH

Regál vysoký se skříňkou 
Regál se skříňkou z laminované dřevotřísky tloušťky 
18 mm. •  rozm. 76 x 40 x 185 cm
D094322–05 javor  3 799 Kč
D094322–08 buk 3 799 Kč
 cena s DPH
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Komoda se skříňkou 
Komoda se 3 zásuvkami a skříňkou. 
Vyrobeno z laminované dřevotřísky 
tloušťky 18 mm. 
•  rozm. 76 x 40 x 152 cm
D094351–05 javor 4 599 Kč
D094351–08 buk 4 599 Kč
 cena s DPH

Vysoká komoda s dvířky 
Vysoká komoda se skříňkou z laminované dřevo-
třísky tloušťky 18 mm. •  rozm. 76 x 40 x 185 cm
D094356–05 javor  5 299 Kč
D094356–08 buk 5 299 Kč
 cena s DPH

Skříň vysoká prosklená s hliní-
kovým rámem
Skříň prosklená s dvířky v hliníkovém 
rámu v horní části a plnými dvířky 
ve spodní části.  
•  rozm. 76 x 40 x 185 cm 
D094325–05 javor 6 599 Kč
D094325–08 buk 6 599 Kč
 cena s DPH

Komoda vysoká prosklená 
Vysoká komoda s prosklenou částí. 
Vyrobeno z laminované dřevotřísky 
tloušťky 18 mm. 
•  rozm. 76 x 40 x 185 cm
D094355–05 javor  6 599 Kč
D094355–08 buk 6 599 Kč
 cena s DPH

Regál střední se skříňkou 
Vyrobeno z laminované dřevotřísky 
tloušťky 18 mm. 
•  rozm. 76 x 40 x 115 cm 
D094327–05 javor  2 799 Kč
D094327–08 buk 2 799 Kč
 cena s DPH

Prosklená skříň Expo 
Skříně se soklem. Vyrobené z laminované 
dřevotřísky tloušťky 18 mm, odstínu 
javor nebo buk. •  rozm. 76 x 40 x 185 cm.
096193 javor  6 999 Kč
096192 buk  6 999 Kč
 cena s DPH

Komoda se 3 zásuvkami a policí
Komoda se skříňkou, vyrobeno z lami-
nované dřevotřísky tloušťky 18 mm. 
•  rozm. 76 x 40 x 152 cm
D094360–05 javor 3 999 Kč
D094360–08 buk 3 999 Kč
 cena s DPH

Skříň vysoká čtyřdveřová 
Skříň 4-dveřová je vyrobena z laminované dřevo-
třísky tloušťky 18 mm. 
•  rozm. 76 x 40 x 185 cm
D094320–05 javor  4 699 Kč
D094320–08 buk 4 699 Kč
 cena s DPH

Regál se skříňkou 
Regál se skříňkou z laminované dřevo-
třísky tloušťky 18 mm. 
•  rozm. 76 x 40 x 152 cm
D094352–05 javor 3 499 Kč
D094352–08 buk 3 499 Kč
 cena s DPH

Komoda vysoká s prosklenými 
dvířky v hliníkovém rámu
Vysoká komoda se 3 zásuvkami 
a prosklenými dvířky v hliníkovém rámu. 
Vyrobeno z laminované dřevotřísky 
tloušťky 18 mm. •  rozm. 76 x 40 x 185 cm
D094359–05 javor  6 999 Kč
D094359–08 buk 6 999 Kč
 cena s DPH

Komoda vysoká se skříňkou a policí 
Vysoká komoda se skříňkou a policí je vyrobena 
z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm. 
•  rozm. 76 x 40 x 185 cm
D094357–05 javor  5 299 Kč
D094357–08 buk 5 299 Kč
 cena s DPH

Skříň vysoká s 8 uzamykatelnými předě-
ly a pořadačem na třídní knihy 
Skříň vysoká s 8 uzamykatelnými předěly na osob-
ní věci a pořadačem na třídní knihy. Všechna dvířka 
(včetně předělu na třídní knihy) jsou uzamykatelná.  
•  rozm. 76 x 40 x 185 cm
D094337–05 javor  6 599 Kč
D094337–08 buk  6 599 Kč
 cena s DPH

Skříň vysoká s 10 předěly 
Skříň s 10 předěly na osobní věci je vyrobena 
z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm. Veškerá 
dvířka jsou uzamykatelná. •  rozm. 76 x 40 x 185 cm
D094338–05 javor  6 999 Kč
D094338–08 buk 6 999 Kč
 cena s DPH

Šatní skříň s výsuvnými věšáky 
Šatní skříň z laminované dřevotřísky tloušťky 
18 mm. Vybaveno horní policí a výsuvným věšá-
kem. •  rozm. 76 x 40 x 185 cm
D094339–05 javor  3 899 Kč
D094339–08 buk 3 899 Kč
 cena s DPH
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Šatní skříň
Hluboká šatní skříň je vyrobena z laminované dřevo-
třísky tloušťky 18 mm. Vybaveno horní policí a šatní 
tyčí. •  rozm. 76 x 53 x 185 cm
D094340–05 javor 3 299 Kč
D094340–08 buk 3 299 Kč
 cena s DPH

Skříň vysoká dvoudveřová 
Skříň 2-dveřová je vyrobena z laminované dřevotřísky 
tloušťky 18 mm. •  rozm. 76 x 40 x 185 cm
D094332–05 javor  3 599 Kč
D094332–08 buk 3 599 Kč
 cena s DPH

Skříň čtyřdveřová vysoká, s policí 
Skříň čtyřdveřová vysoká, s policí. Vyrobeno z lami-
nované dřevotřísky tloušťky 18 mm. 
•  rozm. 76 x 40 x 185 cm
D094358–05 javor  4 399 Kč
D094358–08 buk 4 399 Kč
 cena s DPH

Skříň čtyřdveřová 
Čtyřdveřová skříň z laminované dřevotřísky tloušťky 
18 mm. •  rozm. 76 x 40 x 152 cm
D094353–05 javor 3 999 Kč
D094353–08 buk 3 999 Kč
 cena s DPH

Expoziční regály 
Regál na časopisy, vybaven šikmými 
policemi. Za každou policí se nachá-
zí prostor pro uskladnění časopisů. 
Vyrobeno z laminované dřevotřísky 
tl. 18 mm. •  rozm. 80 x 40 x 185 cm
D099202–05 javor  6 599 Kč
D099202–08 buk  6 599 Kč
 cena s DPH

Vysoká skříň  
dvoudveřová, bílá 
Skříň se 2 dvířky, vyrobená 
z bílé laminované dřevo-
třísky tl. 18 mm. 
•  rozm. 76 x 40 x 185 cm 
D094332–03 3 599 Kč
 cena s DPH

Skříň Expo s vitrí-
nou 2, bílá 
Skříň se soklem. 
Vyrobeno z laminované 
dřevotřísky tl. 18 mm, 
bílé barvy. 
•  rozm. 76 x 40 x 185 cm. 
096192–03 6 999 Kč
 cena s DPH
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Skříň k doplnění tabulovými dvířky 
Skříň k doplnění dvířky s magnetickým povr-
chem pro popis fixy nebo křídou. Vyrobeno 
z laminované dřevotřísky odstínu javor, 
tloušťky 18 mm. Skříň je vybavena 4 police-
mi, z nichž 3 mají možnost regulace výšky. 
•  rozm. 76 x 38 x 186 cm
095544 2 599 Kč
 cena s DPH

01 02 03

Magnetické dveře k doplnění skříně 
Dveře s magnetickým povrchem, pro popis fixy nebo pro popis křídou. Vyrobeno z laminované dřevotřísky 
tloušťky 18 mm. Dveře jsou uzamykatelné – vybavené zámkem. Dveře poslouží místo tabule, pro zápis vzkazů 
nebo důležitých informací. Panty umožňují otevření dveří do úhlu 90 stupňů. Povrchy pro popis fixy dopo-
ručujeme čistit čističem na bílé tabule (146164, prodáváme zvlášť). Čistič je rovněž součástí startovací sady 
k bílým tabulím (146113). Dveře pro popis křídou je nutno čistit na sucho. •  rozm. 37 x 175 cm
095545 01  bílé, 2 ks  8 599 Kč
095546 02  černé, 2 ks  8 599 Kč
095547 03  černé a bílé, 2 ks  8 599 Kč
 cena s DPH

kat. číslo název množství
D094322 Regál vysoký se skříňkou 1 ks
D094352 Regál se skříňkou 1 ks
D094327 Regál střední se skříňkou 1 ks
D094333 Skříňka nízká 1 ks

Sestavy Expo 3
ZEST5043 buk 12 496 Kč
ZEST5058 javor 12 496 Kč
 cena s DPH

 3Sestavy 
EXPO

Sestavy EXPO

2 599 Kč8 599 Kč

12 496 Kč
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kat. číslo název množství
D094332 Skříň vysoká se dvěma dvířky 2 ks
D094323 Regál vysoký se 3 zásuvkami 2 ks

Sestavy Expo 5
ZEST5049 buk 16 396 Kč
ZEST5060 javor 16 396 Kč
 cena s DPH

 5Sestavy 
EXPO

kat. číslo název množství
D094322 Regál vysoký se skříňkou 2 ks
D094321 Regál vysoký 2 ks

Sestavy Expo 7
ZEST5047 buk 14 196 Kč
ZEST5062 javor 14 196 Kč
 cena s DPH

 7Sestavy 
EXPO

kat. číslo název množství
 D094320 Skříň čtyřdveřová 2 ks
D094322 Regál vysoký se skříňkou 2 ks

Sestavy Expo 8
ZEST5048 buk 16 996 Kč
ZEST5063 javor 16 996 Kč
 cena s DPH

 8Sestavy 
EXPO

16 996 Kč

14 196 Kč

16 396 Kč
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Řada v odstínu javor

ŘadaNábytková řada Kvadra je velmi univerzální systém vhodný pro vybavení 
kancelářských prostor, konferenčních místností, recepce i manažerských kanceláří. 
Řadu Kvadra tvoří pracovní stoly, konferenční stoly, kontejnery, skříně, regály, clony a 
doplňky. Jednotlivé prvky řady Kvadra jsou velmi stabilní, funkční a v neposlední řadě 
moderního vzhledu. Recepční pulty jsou vyrobeny z laminovaných dřevotřískových 
desek tloušťky 18 mm, ukončené 2 mm hranou. Díky variabilitě prvků lze vytvořit 
libovolnou sestavu: recepční pult s nadstavcem, rohovou recepci nebo jednoduchý 
recepční pult. Rohový prvek recepce je ukončen laminátem odstínu hliníku.

Vybavení interiéru  Recepce, kanceláře

252 SENIOR   telefon: 844 001 001     www.nas-senior.cz



Regál 119
•  rozm. 80 x 40 x 119,2 cm
D095021  2 499 Kč

cena s DPH

Regál 155
•  rozm. 80 x 40 x 155 cm
D095022  2 699 Kč

cena s DPH

Skříň 119
•  2 police 
•  rozm. 80 x 42 x 119,2 cm
D095025  2 799 Kč

cena s DPH

Skříň 155
•  3 police 
•  rozm. 80 x 42 x 155 cm
D095026  3 799 Kč

cena s DPH

Úzká skříňka pravá
•  rozm. 60 x 42 x 85,4 cm
D095024  2 699 Kč
 cena s DPH

Úzká skříňka levá
•  rozm. 60 x 42 x 85,4 cm
D095031 2 599 Kč
 cena s DPH

Skříň 190
•  4 police 
•  rozm. 80 x 42 x 190,8 cm
D095027  4 399 Kč
 cena s DPH

Skříň s vitrínou 155
Skříň z laminované dřevotřísky 
v odstínu javor, tloušťky 
18 mm a 25 mm (horní 
a spodní rám), ukončené 
hranou. V horní části skleněná 
dvířka v hliníkovém rámu (pís-
kované sklo tloušťky 4 mm). 
Kovové nožky s regulací výšky, 
odstín hliník. •  2 police 
•  rozm. 80 x 42 x 155 cm
D095028 6 199 Kč
 cena s DPH

Regál 190
•  rozm. 80 x 40 x 190,8 cm
D095023  3 499 Kč
 cena s DPH

2 499 Kč

4 399 Kč3 799 Kč2 799 Kč

Moderní kancelářský nábytek řady 

KVADRA
Regály
Regály z laminované 
dřevotřísky v odstínu 
javor, tloušťky 18 mm 
a 25 mm (horní a dolní 
rám), ukončené 
hranou. Kovové 
nožky odstínu hliník 
s regulací výšky.

Skříně
Skříně z laminované dřevotřísky v odstínu javor, tloušťky 18 mm a 25 mm (horní a dolní 
rám), ukončené hranou. Kovové nožky odstínu hliník s regulací výšky.

Úzká skříňka
Skříňka z laminované dřevotřísky v odstínu javor, tloušťky 18 mm a 25 mm (horní 
a dolní rám), ukončené hranou. Kovové nožky odstínu hliník s možností regulace výšky.

Šatní skříň Kvadra
Uzamykatelná šatní skříň. Vyrobená z laminované dře-
votřísky tl. 18 mm, odstínu javor. Horní a spodní věnec 
jsou z laminované dřevotřísky tl. 25 mm. V jedné části 
šatní tyč a nad ní polička, v druhé části 4 police. 
•  rozměr polic: 36,8 x 55,4 x 33,6 cm. 
•  rozm. 80 x 58 x 190 cm
096673 5 899 Kč
 cena s DPH

Skříňka pod velkou kopírku 
Mobilní skříňka pod kopírku je vyrobená z laminova-
né dřevotřísky tl. 18 mm, odstínu javor. Dodatečné 
zpevnění zajišťuje horní a spodní věnec z laminované 
dřevotřísky tl. 25 mm. 
•  rozměry prostoru pod horní deskou: 

75,6 x 55,8 x 17,6 cm 
•  rozměry uzamykatelné skříňky: 75,6 x 55,8 x 42,4 
•  přední a zadní kolečka s brzdou 
096671 4 299 Kč
 cena s DPH

5 899 Kč
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Otevřená police
•  rozm. 80 x 30 x 37,6 cm
D095016  999 Kč

cena s DPH

Police s plnými dvířky
•  rozm. 80 x 30 x 37,6 cm
D095017  1 699 Kč

cena s DPH

Skříňka s prosklenými 
dvířky
•  rozm. 80 x 30 x 37,6 cm
D095018  2 999 Kč
 cena s DPH

Regál s žaluziovými 
dvířky 121
•  2 police 
•  rozm. 80 x 45 x 121,2 cm
D095020  8 299 Kč
 cena s DPH

Kartotéční skříňka
Vybaveno kvalitními kartotéčními 
zásuvkami s centrálním zámkem. 
•  rozm. 43,2 x 58 x 143,5 cm
D095030  12 999 Kč
 cena s DPH

Regál s žaluziovými 
dvířky 85
•  1 police 
•  rozm. 80 x 45 x 85,4 cm
D095019  6 299 Kč

cena s DPH

Skříňky s žaluziovými dvířky
Vybaveno vertikálními žaluziovými 
uzamykatelnými dvířky. 
•  3 police 
•  rozm. 43,2 x 58 x 143,5 cm
D095029  7 399 Kč

cena s DPH

12 999 Kč

8 299 Kč

7 399 Kč

6 299 Kč

Vozík na PC
Vozík na počítač z laminované dřevotřísky 
v odstínu javor, tloušťky 25 mm. Vybaveno 
kvalitními kolečky s brzdou a měkkým 
povrchem. •  rozm. 25 x 60 cm
D095010 1 999 Kč
 cena s DPH

Recepční panel
Recepční panel z laminované dřevotřísky v odstínu 
javor, tloušťky 25 mm. Přední stěna z perforovaného 
plechu barveného na odstín hliník. 
D095011 1 799 Kč
 cena s DPH

Recepce
Recepční stůl je sestaven ze stolu 
Kvadra 180 (D095003/L), ochran-
né stěny Kvadra 136 (D095007) 
a recepčního panelu (D095011).
D095032 7 097 Kč
 cena s DPH

Kontejner s přihrádkou na psací potřeby
Volně stojící kancelářské kontejnery jsou vyrobeny z la-
minované dřevotřísky v odstínu javor, tloušťky 18 mm. 
Horní desky tloušťky 25 mm, ukončené 2 mm hranou. 
Vybaveno kolečky s brzdou. Bohatá výbava: přihrádka 
na psací potřeby, kartotéční zásuvka, centrální zámek, zá-
suvky zajištěny systémem stop control proti současnému 
otevření více než jedné zásuvky. 
•  rozm. 43,2 x 58 x 65,1 cm
D095014 s přihrádkou a kartotéční zásuvkou 6 999 Kč
D095015 s přihrádkou 6 599 Kč
 cena s DPH

1 799 Kč

od 999 Kč

Závěsné police
Police z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, v odstínu javor. Dostupné v trojím provedení: otevřená 
police, skříňka s plnými nebo prosklenými dvířky. Dvířka jsou otevírána směrem nahoru. 

Regály s žaluziovými dvířky
Regály z laminované dřevotřísky 
tloušťky 18 mm a 25 mm (horní 
a dolní rám), odstínu javor, ukončené 
hranou. Kovové nožky s možností 
regulace výšky, v odstínu hliník.

Kartotéky
Kartotéční skříňky jsou vyrobeny 
z laminované dřevotřísky tloušťky 
18 mm a 25 mm (horní a dolní rám), 
v odstínu javor, ukončené 2 mm 
hranou. Vybaveno kolečky s brzdou 
a měkkým povrchem.

D095014 D095015
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76

 cm

       
160 cm

100 cm

    80 cm

   145 cm

60 cm

160 cm

100 cm

80 cm

145 cm

60 cm

76 cm

Psací stoly Kvadra

Psací stůl Kvadra 140
•  rozm. 140 x 80 x 76 cm
D095001  3 999 Kč

cena s DPH

Psací stoly s kovovou konstrukcí v odstínu hliník (podpěry pracovní desky 
a nohy s regulačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy – regulace 
v rozsahu 25 mm). Pracovní desky z laminované dřevotřísky v odstínu javor, 
tloušťky 25 mm, ukončené 2 mm hranou. Pod pracovní deskou je ukrytá lišta 
pro vedení vodorovné kabeláže a pracovní deska je vybavena průchodkou. 

Psací stůl Kvadra 160
•  rozm. 160 x 80 x 76 cm
D095002  4 199 Kč

cena s DPH

Psací stůl Kvadra levý 160
D095004  6 299 Kč

cena s DPH

Psací stůl Kvadra pravý 160
D095005  6 299 Kč
 cena s DPH

Psací stůl Kvadra 180
•  rozm. 180 x 80 x 76 cm
D095003  4 599 Kč

cena s DPH

Plná ochranná stěna 76
Ke kancelářským stolům délky 
140 cm. •  rozm. 85,6 x 28,8 cm
D095006  599 Kč

cena s DPH

Perforovaná ochranná stěna 76
K kancelářským stolům délky 140 cm. 
•  rozm. 75,6 x 35,3 cm
D095008  999 Kč

cena s DPH

Plná ochranná stěna 136
Ke kancelářským stolům délky 160 
a 180 cm. •  rozm. 145,6 x 28,8 cm
D095007  699 Kč
 cena s DPH

Perforovaná ochranná 
stěna 136
Ke kancelářským stolům délky 160 
a 180 cm. •  rozm. 135,6 x 35,5 cm
D095009  1 499 Kč
 cena s DPH

6 299 Kč 6 299 Kč

Ochranné stěny plné
Dekorační ochranné stěny ke kancelářským stolům jsou vyrobeny 
z laminované dřevotřísky v odstínu javor, tloušťky 18 mm, ukončené hranou.

Perforované stěny
Kovové ochranné stěny k psacím stolům – dekorační prvek. 
Vyrobeno z perforovaného plechu.
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Řada

Řada v odstínu olše

Řada Bien představuje jednoduchý, lehký a funkční systém kancelářského nábytku. Variabilita 
této řady umožňuje vybavit každé pracovní místo dle individuálních potřeb jeho uživatele. 
Nábytek řady Bien je vyroben z laminované dřevotřísky odstínu olše. Kolekci tvoří stolky, psací 
stoly, přídavné stolky, kontejnery, regály, skříňky a skříně. Psací stoly a stolky mají kovovou 
konstrukci z 40 mm profilu, díky kterému nábytek působí velmi lehkým dojmem. Stoly 
ladí se skříněmi a skříňkami s kovovými nožkami. Dvířka skříní jsou vyrobeny z laminované 
dřevotřísky nebo ze skla v hliníkovém rámu. Sestavu doplňují konferenční židle.
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Ochranné stěny
Ochranné stěny k psacím stolům a spojovacím prvkům jsou vyrobeny z perforovaného plechu odstínu hliník. 

Konferenční stoly
Stoly s kovovou konstrukcí a nohy čtvercového průřezu 40 mm, stříbrné 
barvy. Pracovní desky z laminované dřevotřísky odstínu olše, tloušťky 18 mm, 
ukončené 2 mm ABS hranou. 

Spojovací prvek
Spojovací prvek k psacím stolům Bien, pro sestavení stolů 
do tvaru písmene L nebo jako přídavný stolek k psacímu 
stolu. Dodáváme bez nohy – nezbytná pro sestavení 
2 spojovacích prvků vedle sebe. •  rozm. 80 x 80 x 76 cm
D094833–07 1 299 Kč
 cena s DPH

Noha ke spojovací-
mu prvku 
Noha ke spojovacímu 
prvku psacích stolů. 
D094834 299 Kč
 cena s DPH

Ochranná stěna k spojovacímu prvku
•  délka 116 cm
D094839  2 699 Kč
 cena s DPH

Konferenční stůl 80
•  rozm. 80 x 80 x 76 cm
D094843–07 2 399 Kč
 cena s DPH

Konferenční stůl 200 
•  rozm. 200 x 120 x 76 cm
D094842–07 3 999 Kč

cena s DPH

Kontejner s přihrádkou 
na psací potřeby
•  rozm. 43,2 x 58 x 62 cm
D094827–07 5 599 Kč
 cena s DPH

Kontejner s kartotéční 
zásuvkou
•  rozm. 43,2 x 58 x 62 cm
D094844–07 5 999 Kč
 cena s DPH

Věšák na počítač – HD 
Věšák na počítač je vyroben z drátu 
prům. 9 mm a laminované dřevotřísky 
tloušťky 18 mm v odstínu olše. 
•  rozm. 70 x 30 cm
D094828–07 599 Kč
 cena s DPH

Závěsný kontejner
Závěsný kontejner pod pracovní desku stolů. 
Vyrobeno z laminované dřevotřísky tloušťky 
18 mm v odstínu olše ukončené hranou tloušť-
ky 2 mm. 2 zásuvky, z toho jedna uzamykatelná 
na zámek. •  rozm. 37 x 57 x 40 cm
D094801–07 2 699 Kč
 cena s DPH

 rozm. 37 x 57 x 40 cm rozm. 43,2 x 58 x 62 cm

Ochranná stěna 100
•  délka 100 cm
D094841  1 299 Kč
 cena s DPH

Ochranná stěna 140
•  délka 140 cm
D094836  1 399 Kč

cena s DPH

Ochranná stěna 160
•  délka 160 cm
D094837  1 699 Kč

cena s DPH

Ochranná stěna 180
•  délka 180 cm
D094838  3 399 Kč

cena s DPH

Psací stůl Bien 100
•  rozm. 100 x 80 x 76 cm
D094829–07 2 599 Kč

cena s DPH

Psací stůl Bien 140
•  rozm. 140 x 80 x 76 cm
D094830–07 2 999 Kč

cena s DPH

Psací stůl Bien 160
•  rozm. 160 x 80 x 76 cm
D094831–07 3 299 Kč

cena s DPH

Psací stůl Bien 180
•  rozm. 180 x 80 x 76 cm
D094832–07 3 799 Kč
 cena s DPH

3 999 Kč

Stoly Bien jsou dostupné
ve 4 rozměrechPsací stoly BIEN jednoduché

Stoly s kovovou konstrukcí. Nohy z profilu 40 x 40 mm v odstínu hliník. Desky z laminované 
dřevotřísky tl. 18 mm v odstínu olše ukončené 2 mm hranou. 

Zásuvkové 
kontejnery
Volně stojící kontejnery 
z laminované dřevotřísky 
tloušťky 18 mm v odstínu 
olše ukončené 2 mm 
hranou. Vybaveno 
kolečky, přihrádkou 
na psací potřeby, 
centrálním zámkem 
a zásuvkovou brzdou, 
která umožňuje vysunutí 
vždy pouze jedné zásuvky. 
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Regály
Regál z laminované dřevotřísky tl. 18 mm v odstínu olše ukončené 2 mm 
a 0,5 mm hranou. Na kovových nožkách v odstínu hliník. 

Skříně
Regál z laminované dřevotřísky tl. 18 mm v odstínu olše ukončené 2 mm 
a 0,5 mm hranou. Na kovových nožkách v odstínu hliník.  

Prosklené skříně Bien
Prosklené skříně z laminované dřevotřísky odstínu olše, tloušťky 18 mm.
Skleněná dvířka jsou z pískovaného skla tloušťky 4 mm, v hliníkovém
rámu, s kovovými úchyty. Skříně mají kovové nožky.  

Vitrína 76
•  rozm. 80 x 35 x 76 cm
D094825–07 5 299 Kč

cena s DPH

Vitrína 145
•  rozm. 80 x 35 x 145,4 cm
D094826–07 5 899 Kč

cena s DPH

Vitrína 180
•  rozm. 80 x 35 x 180,1 cm
D094840–07 6 399 Kč
 cena s DPH

Skříň 76
•  rozm. 80 x 35 x 76 cm
D094821–07 2 999 Kč

cena s DPH

Skříň 145
•  rozm. 80 x 35 x 145,4 cm
D094824–07 3 899 Kč
 cena s DPH

Skříň 180
•  rozm. 80 x 35 x 180,1 cm
D094818–07 4 599 Kč

cena s DPH

Regál 76
•  rozm. 80 x 35 x 76 cm
D094807–07 1 699 Kč
 cena s DPH

Regál 110
•  rozm. 80 x 35 x 110,7 cm
D094804–07 1 999 Kč

cena s DPH

Regál 145
•  rozm. 80 x 35 x 145,4 cm
D094805–07 2 499 Kč

cena s DPH

Regál 180
•  rozm. 80 x 35 x 180,1 cm
D094806–07 2 799 Kč

cena s DPH
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Kancelářská sestava Bien 2
•  D094829–07 Psací stůl Bien 100 1 ks
•  D094830–07 Psací stůl Bien 140 1 ks
•  D094833–07 Spojovací prvek 1 ks
•  D094834 Noha ke spojovacímu prvku 1 ks
•  D094801–07 Závěsný kontejner 1 ks 
ZEST5310 9 895 Kč
 cena s DPH

Sestava kancelářského nábytku BIEN 
•  D094831–07 Psací stůl BIEN 160 1 ks
•  D094801–07 Závěsný kontejner 1 ks
•  D094828–07 Věšák na HD 1 ks
•  D094807–07 Regál 76 1 ks
ZEST4889 8 296 Kč
 cena s DPH

Sestava stolů BIEN 
•  D094829–07 Psací stůl BIEN 100 1 ks
•  D094831–07 Psací stůl Bien 160 1 ks
•  D094833–07 Spojovací prvek 1 ks
•  D094839 Ochranná stěna 1 ks
•  D094841 Ochranná stěna 100 1 ks
•  D094837 Ochranná stěna 160 1 ks
ZEST5163 12 894 Kč
 cena s DPH

NOVINKA

8 296 Kč

12 894 Kč
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Recepční pult 

03  Recepční pult levý
•  rozm. 76 x 76 x 76 cm
092922 buk 1 599 Kč
092966 javor  1 599 Kč

cena s DPH

02  Recepční pult pravý
•  rozm. 76 x 76 x 76 cm
092923 buk 1 599 Kč
092967 javor  1 599 Kč

cena s DPH

04  Rohový recepční nástavec
•  rozm. 76 x 31 x 35,8 cm
D174653–22 buk 1 999 Kč
D174653–05 javor 1 999 Kč

cena s DPH

05  Rohový recepční pult
•  rozm. 76 x 76 x 76 cm
D174652–22 buk 5 599 Kč
D174652–05 javor 5 599 Kč
 cena s DPH

01  Nástavec k recepčnímu pult
•  rozm. 76 x 31 x 35,8 cm
092924 buk 999 Kč
092968 javor 999 Kč

cena s DPH

Recepční pulty z laminované 
dřevotřísky tloušťky. 18 mm 
ukončené 2 mm hranou. 
Z několika prvků lze sestavit: 
jednoduchý pult, rohový 
pult, pult s nástavcem. 
Rohový prvek je z laminátu 
odstínu hliník. 
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Nábytek z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, odstínu bříza 
doplňují barevné doplňky z barevných laminovaných desek. 

Recepce Flexi s nástavbou
Recepční pult doplňuje nábytkovou řadu Flexi. 
Vyrobeno z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm, 
odstínu bříza, ukončené 2 mm hranou. 
•  rozm. 109 x 50 x 114 cm 
•  délka boku 41,5 cm 
•  výška pracovní desky 87,1 cm 
•  šíře nástavby 27 cm 
•  výška nástavby 27 cm 
092347 3 299 Kč
 cena s DPH

Sestava Flexi 82 
•  092347 – Recepční pult Flexi s nástavbou, 1 ks 
•  100354 – Skříňka D policová, na nožkách, 2 ks
SET5172  8 497 Kč

cena s DPH

Sestava Flexi 36
•  100289 – Skříňka D se 3 policemi, sokl, 1 ks
•  100290 – Dvířka k policové skříňce D – bříza, 1 pár
•  100322 – Nástavec D se 2 policemi, 1 ks
•  100316 – Skříňka D se 3 zásuvkami, sokl, 1 ks
SET5116   15 796 Kč

cena s DPH

Sestava Flexi 28
•  100290 – Dvířka k policové 

skříňce D – bříza, 1 pár 
•  100322 – Nástavec D se 2 po-

licemi, 1 ks
•  100316 – Skříňka D zásuvková, 

sokl, 1 ks
SET5107   13 297 Kč

cena s DPH

Sestava Flexi 21
•  100289 – Skříňka D se 3 policemi, 

sokl, 1 ks
•  126044 – Přírodní zásobník, 12 ks
•  100322 – Nástavec D se 2 police-

mi, 1 ks
SET5100   11 286 Kč
 cena s DPH

Sestavy Flexi

13 297 Kč

15 796 Kč

11 286 Kč
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Lavice pro návštěvy Beta
Lavice pro návštěvy Beta mají pevnou kovovou konstrukci a se-
dáky z tvrzeného plastu. Jsou velmi odolné a lehce omyvatelné. 

•  pro 3 osoby •  délka 178 cm
048145 3 sedáky, černá 3 599 Kč
048146 3 sedáky, modrá 3 599 Kč

•  pro 4 osoby •  délka 234,5 cm
048147 4 sedáky, černá 4 599 Kč
048148 4 sedáky, modrá 4 599 Kč

•  pro 5 osob •  délka 296 cm
048149 5 sedáků, černá 5 499 Kč
048150 5 sedáků, modrá  5 499 Kč
 cena s DPH

Polstrované lavice pro návštěvy
Kovová konstrukce z chromovaného plochoová-
lu, polstrované sedáky a opěrky. Materiál 100% 
syntetické vlákno. 

•  pro 3 osoby •  délka 177 cm 
048142 pro 3 osoby, vínová  3 999 Kč
048141 pro 3 osoby, černá 3 999 Kč

•  pro 4 osoby •  délka 233 cm
048144 pro 4 osoby, vínová  4 999 Kč
048143 pro 4 osoby, černá 4 999 Kč
 cena s DPH

pro 4-os.

pro 5-os.

pro 3-os.

F156452-0-05-08 F156454-0-05-08

F156452-0-08-08 F156454-0-08-08

Lavice pro návštěvy P-612
Lavice pro návštěvy, sedáky P-612. Kovová konstrukce, sedáky z profilované 
bukové překližky tloušťky 8 mm.

•  pro 3 osoby •  délka 145 cm
F156452–0-05–08 pro 3 osoby, černá 2 499 Kč
F156452–0-08–08 pro 3 osoby, stříbrná 2 499 Kč

•  lavice pro 4 osoby •  délka 193 cm
F156454–0-05–08 pro 4 osoby, černá 3 399 Kč
F156454–0-08–08 pro 4 osoby, stříbrná 3 399 Kč
 cena s DPH

048141 048143

048142 048144

Lavička 
Lavička s vysokým sedákem pro snadnější vstávání. 
Sedák a opěrka z molitanu potaženého odolnou 
a omyvatelnou PVC látkou. Kovová konstrukce, 
dřevěné podloketníky. 
•  rozm. 135 x 55 x 108 cm 
•  rozm. sedáku a opěrky 135 x 26 x 4 cm 
096222 5 999 Kč
 cena s DPH

od 3 999 Kč
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Židle Visa alu
Široké komfortní sedáky i opěrky. Židle 
jsou dostupné v několika barevných 
provedeních. Odolná konstrukce a kvalitní 
polstrování. Praktické a pohodlné židle. 
100% polyester. 
•  šíře 45 cm •  výška 83,5 cm
048009 šedá 2 299 Kč
048010 zelená 2 299 Kč
048011 tmavomodrá 2 299 Kč
048012 oranžová 2 299 Kč
048013 červená 2 299 Kč
 cena s DPH

F021110-6-08-09

Židle P – koženka 
Kovová konstrukce z trubky o prům. 25 mm. 
Sedák a opěrka potažené odolnou a omyva-
telnou PVC látkou. Snadná údržba. 
•  šíře sedáku 38 cm 
•  výška sedáku 47 cm 
•  výška židle 83,5 cm
092821 černá  999 Kč
092822 zelená 999 Kč
092823 červená  999 Kč
092824 oranžová 999 Kč
092825 limetková 999 Kč
092826 blankytná  999 Kč
 cena s DPH

Židle P polstrované 
Kovová konstrukce z trubky o průměru 25 mm. 
Sedák a opěrka polstrované. 
• šíře sedáku 38 cm 

Židle P polstrovaná černá 
F021110–6–05–55 černá 999 Kč
F021110–6–05–75 béžovo-hnědá kostička  999 Kč

Polstrovaná židle P vel. 6 stříbrná
F021110–6–08–09 šedo-černá kostička  999 Kč
F021110–6–08–75 béžovo-hnědá kostička  999 Kč
 cena s DPH

048182

F021110-6-05-55

Židle Next 
Plastový sedák a opěrka. 
Práškově barvená kovová 
konstrukce. Židle lze stohovat 
(max. 8 ks). 
•  rozm. 47 x 45,6 x 82 cm 
•  rozm. sedáku 40 x 43 cm 
•  výška sedáku 44 cm
048178 černá 669 Kč
048179 bílá 669 Kč
048180 modrá 669 Kč
048181 alu béžová 669 Kč
048182 alu žlutá 669 Kč
048183 alu oranžová 669 Kč
 cena s DPH

ŽIDLE

Konferenční židle ISO
Pohodlné židle vhodné do konfe-
renčních místností, školních družin, 
sboroven, učeben, apod. Vyrobeno 
z odolného materiálu, k dispo-
zici v 6 barvách. Materiál: 100% 
syntetické vlákno. Rám je vyroben 
z ploché oválné trubky v černé barvě, 
sedák a opěrka jsou čalouněné. 
•  výška 47 cm

Konferenční židle ISO Black
•  výška 47 cm
048003 černá 699 Kč
048047 černo-šedo-černá 799 Kč
048051 černo-béžovo-hnědá 699 Kč
048195 šedá  699 Kč
 cena s DPH

Konferenční židle ISO Alu
•  výška 47 cm
048040 šedo-černá 899 Kč
048042 černá  899 Kč
048043 modro-černá 899 Kč
048044 béžovo-hnědá 899 Kč
048193 šedá 899 Kč
 cena s DPH

Konferenční židle ISO Chrom
•  výška 47 cm
048056 šedo-černá 899 Kč
048057 modro-černá 899 Kč
048097 černá  999 Kč
048098 béžovo-hnědá 999 Kč
048194 šedá 999 Kč
 cena s DPH

NOVINKA

Konferenční židle STYL
Kovová konstrukce z trubek stříbrné bar-
vy, polstrovaný sedák a opěrka. Materiál: 
100% syntetické vlákno. 
048104 modro-černá 1 199 Kč
048105 šedo-černá 1 199 Kč
048106 béžovo-hnědá 1 199 Kč
048107 černá 1 199 Kč
048196 šedá 1 199 Kč
 cena s DPH

Konferenční židle STYL Arm
Kovová konstrukce z trubek stříbrné barvy, 
polstrovaný sedák a opěrka. Vybaveno 
podloketními opěrkami z polyuretanu. 
Materiál: 100% syntetické vlákno. 
048081 modro-černá 1 399 Kč
048100 šedo-černá 1 399 Kč
048101 béžovo-hnědá 1 399 Kč
048102 černá 1 399 Kč
048192 šedá 1 399 Kč
 cena s DPH
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Modulové sedáky  Inflamea
01

03

05

02

04

01

02

03

04

05

Křesla Inflamea 1
•  rozm. 62 x 70 x 80 cm 
101431 červené  4 999 Kč
101432 oranžové  4 999 Kč
101433 zelené  4 999 Kč
101434 zelenkavé 4 999 Kč
101435 modré 4 999 Kč
101436 bleděmodré 4 999 Kč
101437 světle šedé  4 999 Kč
101438 tmavě šedé  4 999 Kč
101439 hořčice  4 999 Kč
101440 světle hnědé  4 999 Kč
 cena s DPH

Křesla Inflamea 2
•  rozm. 62 x 70 x 80 cm 
101527 červené  6 499 Kč
101528 oranžové  6 499 Kč
101529 zelené  6 499 Kč
101530 zelenkavé  6 499 Kč
101531 modré 6 499 Kč
101532 bleděmodré 6 499 Kč
101533 světle šedé  6 499 Kč
101534 tmavě šedé  6 499 Kč
101535 hořčice  6 499 Kč
101536 světle hnědé  6 499 Kč
 cena s DPH

Pohovky Inflamea 1, pro 2 osoby 
•  celkové rozměry 123 x 70 x 80 cm 
101441 červená 7 599 Kč
101442 oranžová 7 599 Kč
101443 zelená  7 599 Kč
101444 zelenkavá 7 599 Kč
101445 modrá  7 599 Kč
101446 bleděmodrá 7 599 Kč
101447 světle šedá  7 599 Kč
101448 tmavě šedá 7 599 Kč
101449 hořčice 7 599 Kč
101450 světle hnědá  7 599 Kč
 cena s DPH

Pohovky Inflamea 2, pro 2 osoby 
•  celkové rozměry 123 x 70 x 80 cm 
101537 červená  10 999 Kč
101538 oranžová 10 999 Kč
101539 zelená  10 999 Kč
101540 zelenkavá 10 999 Kč
101541 modrá  10 999 Kč
101542 bleděmodrá 10 999 Kč
101543 světle šedá 10 999 Kč
101544 tmavě šedá 10 999 Kč
101545 hořčice 10 999 Kč
101546 světle hnědá 10 999 Kč
 cena s DPH

Pohovky Inflamea 1, pro 3 osoby 
•  celkové rozměry 145 x 70 x 80 cm 
101451 červená  8 999 Kč
101452 oranžová  8 999 Kč
101453 zelená  8 999 Kč
101454 zelenkavá 8 999 Kč
101455 modrá  8 999 Kč
101456 bleděmodrá  8 999 Kč
101457 světle šedá  8 999 Kč
101458 tmavě šedá  8 999 Kč
101459 hořčice 8 999 Kč
101460 světle hnědá  8 999 Kč
 cena s DPH

Pohovky Inflamea 2, pro 3 osoby 
•  celkové rozměry 145 x 70 x 80 cm 
101547 červená  11 999 Kč
101548 oranžová  11 999 Kč
101549 zelená  11 999 Kč
101550 zelenkavá 11 999 Kč
101551 modrá  11 999 Kč
101552 bleděmodrá 11 999 Kč
101553 světle šedá  11 999 Kč
101554 tmavě šedá  11 999 Kč
101555 hořčice 11 999 Kč
101556 světle hnědá 11 999 Kč
 cena s DPH

Rohové sedáky Inflamea 1
•  celkové rozměry 70 x 70 x 80 cm 
101461 červený 4 599 Kč
101462 oranžový  4 599 Kč
101463 zelený  4 599 Kč
101464 zelenkavý 4 599 Kč
101465 modrý  4 599 Kč
101466 bleděmodrý 4 599 Kč
101467 světle šedý 4 599 Kč
101468 tmavě šedý 4 599 Kč
101469 hořčice 4 599 Kč
101470 světle hnědý  4 599 Kč
 cena s DPH

Rohové sedáky Inflamea 2
•  celkové rozměry 70 x 70 x 80 cm
101557 červený  5 999 Kč
101558 oranžový  5 999 Kč
101559 zelený  5 999 Kč
101560 zelenkavý  5 999 Kč
101561 modrý 5 999 Kč
101562 bleděmodrý 5 999 Kč
101563 světle šedý 5 999 Kč
101564 tmavě šedý 5 999 Kč
101565 hořčice 5 999 Kč
101566 světle hnědý 5 999 Kč
 cena s DPH

Rohové sedáky Inflamea 1
•  celkové rozměry 110 x 110 x 80 cm 
•  délka boku 70 cm
101471 červený  13 999 Kč
101472 oranžový  13 999 Kč
101473 zelený  13 999 Kč
101474 zelený  13 999 Kč
101475 modrý  13 999 Kč
101476 bleděmodrý 13 999 Kč
101477 světle šedý  13 999 Kč
101478 tmavě šedý  13 999 Kč
101479 hořčice 13 999 Kč
101480 světle hnědý 13 999 Kč
 cena s DPH

Rohové sedáky Inflamea 2
•  celkové rozměry 110 x 110 x 80 cm 
•  délka boku 70 cm
101567 červený  17 999 Kč
101568 oranžový  17 999 Kč
101569 zelený  17 999 Kč
101570 zelenkavý  17 999 Kč
101571 modrý 17 999 Kč
101572 bleděmodrý 17 999 Kč
101573 zelený  17 999 Kč
101574 tmavě šedý 17 999 Kč
101575 hořčice 17 999 Kč
101576 světle hnědý 17 999 Kč
 cena s DPH

101527

101539

101551

101560

101573

Pohodlná křesílka moderního tvaru, dostupná 
v několika odstínech. Kovové kulaté nožky 
umožňují vyrovnání nerovností podlahy. 
Sedák a opěrka jsou potažené kvalitní a velmi 
odolnou látkou. Potah je odolný proti zašpinění, 
doporučujeme pro použití v zařízeních sociální 
péče. 100% polyester. Gramáž: 476 g/bm. 
Nehořlavost: třída B1. Otěr: 96 000 cyklů. 
•  výška sedáku 41 cm •  hloubka sedáku 52 cm

Sedací nábytek Inflamea vyrábíme 
z nehořlavých materiálů. Pohovky řady 
Inflamea 1 mají nehořlavou potahovou 
látku a standardní výplň. Pohovky 
v řade 2 mají nehořlavou výplň 
i potahovou látku. 

Vybavení interiéru  Recepce, kanceláře

264 SENIOR   telefon: 844 001 001     www.nas-senior.cz

U
ve

de
né

 c
en

y 
js

ou
 v

če
tn

ě 
21

%
 D

PH



01  Křesla Club
Pohodlná elegantní křesla do každého 
interiéru. Polstrovaná křesla jsou dostupná 
v několika barvách. Potažená koženkou. 
Rozměry sedáku: •  šíře 59 cm •  výška 77 cm 
•  pro jednu osobu
048014 béžové 3 999 Kč
048015 hnědé 3 999 Kč
048016 červené 3 999 Kč
048017 oranžové 3 999 Kč
048018 černé 3 999 Kč
 cena s DPH

02  Pohovky Club duo
Pohodlné elegantní pohovky do každé 
místnosti. Polstrování v několika odstínech. 
Potaženo koženkou. Rozměr sedáku: 
•  šíře 118 cm •  výška 77 cm •  pro 2 osoby
048019 béžová 5 999 Kč
048020 hnědá 5 999 Kč
048021 červená 5 999 Kč
048022 oranžová 5 999 Kč
048023 černá 5 999 Kč
 cena s DPH

03  Pohovky Club trio
Pohodlné elegantní pohovky do každé 
místnosti. Polstrování v několika odstínech. 
Potaženo koženkou. Rozměr sedáku: 
•  šíře 168 cm •  výška 77 cm •  pro 3 osoby
048024 béžová 8 999 Kč
048025 hnědá 8 999 Kč
048026 červená 8 999 Kč
048027 oranžová 8 999 Kč
048028 černá 8 999 Kč
 cena s DPH

Křeslo Relax šedo-zelené
• rozm. 87 x 76 x 92 cm
•  výška sedáku 47 cm 
•  hloubka sedáku 52 cm

•  čtvercové nožky
096633  12 999 Kč

•  kulaté nožky
096681  12 999 Kč
 cena s DPH

Křeslo Relax modré
• rozm. 87 x 76 x 92 cm
•  výška sedáku 47 cm 
•  hloubka sedáku 52 cm

•  čtvercové nožky
096639  12 999 Kč

•  kulaté nožky
096685  12 999 Kč
 cena s DPH

Sedák Relax kulatý  
šedo-zelený
• prům. 61 cm •  výška 40 cm

•  čtvercové nožky
096636 5 999 Kč

•  kulaté nožky
096682 5 999 Kč
 cena s DPH

Sedák Relax kulatý modrý
• prům. 61 cm •  výška 40 cm

•  čtvercové nožky
096640 5 999 Kč

•  kulaté nožky
096686 5 999 Kč
 cena s DPH

Čtvercový sedák Relax  
šedo-zelený 
• rozm. 65 x 65 x 40 cm 
•  výška sedáku 40 cm

•  čtvercové nožky
096637  5 999 Kč

•  kulaté nožky
096683 5 999 Kč
 cena s DPH

Sedák Relax čtvercový modrý
• rozm. 65 x 65 x 40 cm 
•  výška sedáku 40 cm

•  čtvercové nožky
096641  5 599 Kč

•  kulaté nožky
096687 5 599 Kč
 cena s DPH

Pohovka Relax šedo-zelená 
• rozm. 145 x 76 x 92 cm
•  výška sedáku 47 cm 
•  hloubka sedáku 52 cm

•  čtvercové nožky
096632 15 999 Kč

•  kulaté nožky
096680  15 999 Kč
 cena s DPH

Pohovka Relax modrá
• rozm. 145 x 76 x 92 cm
•  výška sedáku 47 cm 
•  hloubka sedáku 52 cm

•  čtvercové nožky
096638  15 999 Kč

•  kulaté nožky
096684  15 999 Kč
 cena s DPH

Sedáky Relax

Sedáky Club

3 999 Kč

Pohodlné a odolné molitanové sedáky 
s dřevěným rámem a stříbrnými nožkami. 
Potaženo estetickou a příjemnou látkou. od 5 599 Kč

Re
ha

bi
lit

ac
e,

 
po

hy
bo

vé
 a

kt
iv

it
y

Ro
zp

oz
ná

va
cí

 a
kt

iv
it

y
Sp

ol
eč

en
sk

é 
re

la
ce

A
rt

et
er

ap
ie

Te
ra

pe
ut

ic
ký

 st
ůl

M
ul

ti
m

éd
ia

V
yb

av
en

í i
nt

er
ié

ru
V

yb
av

en
í i

nt
er

ié
ru

Vybavení interiéru  Recepce, kanceláře

265SENIOR  telefon: 844 001 001     www.nas-senior.cz

U
ve

de
né

 c
en

y 
js

ou
 v

če
tn

ě 
21

%
 D

PH



Kobereček Jaro zelený 0,8 x 1,5 m
Složení rouna 100% PP heat-set frise, jednoduchý uzlík. Certifiko-
váno – opatřeno hygienickým atestem. •  rozm. 0,8 x 1,5 m
056151 329 Kč
 cena s DPH

Kobereček Hodiny béžový 0,6 x 1,1 m
Složení rouna 100% PP heat-set frise, jednoduchý uzlík. Certifiko-
váno – opatřeno hygienickým atestem. •  rozm. 0,6 x 1,1 m
056149 399 Kč
 cena s DPH

Kobereček Sépie hnědý 0,6 x 1,1 m
Složení rouna 100% PP heat-set frise, jednoduchý uzlík. Certifiko-
váno – opatřeno hygienickým atestem. •  rozm. 0,6 x 1,1 m
056145 399 Kč
 cena s DPH

Kobereček Louka vínový 0,8 x 1,5 m
Složení rouna 100% PP heat-set frise, jednoduchý uzlík. Certifiko-
váno – opatřeno hygienickým atestem. •  rozm. 0,8 x 1,5 m
056152 759 Kč
 cena s DPH

Kobereček Neli zelený 0,6 x 1,1 m
Složení rouna 100% PP heat-set frise, jednoduchý uzlík. Certifiko-
váno – opatřeno hygienickým atestem. •  rozm. 0,6 x 1,1 m
056148 399 Kč
 cena s DPH

Stolek s pořadačem 
Pevný a odolný stolek z lakované překližky tloušťky 18 mm je vybaven objem-
nými komorami (dvěma o rozměrech 9 x 9 cm a dvěma o rozměrech 24 x 9 cm), 
určenými pro uskladnění psacích potřeb a dalších drobných pomůcek. Stolek 
oceníte především v malých místnostech – lze jej lehce složit a uskladnit. 
•  rozm. po rozložení 80 x 58 cm •  rozm. pracovní desky 80 x 40 cm
092190 5 999 Kč
 cena s DPH

5 999 Kč
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Skleněné magnetické tabule 
Velmi estetické skleněné tabule s magnetickým barev-
ným povrchem. Tabule se skládá ze skleněné tabulky 
(bezpečnostní tvrzené sklo ESG s pružností a mecha-
nickou i termickou odolností vyšší než u klasického 
skla. V případě rozbití se roztříští na malé, neohrožující 
kousky.) a plechové pozinkované konstrukce. Rohy jsou 
zaoblené. Tabule je určená pro popis fixy. Jednoduchá 
a rychlá montáž. Povrch tabule je magnetický, určený 
pro použití výhradně neodýmových magnetů. Záruka: 
2 roky •  fix •  6 magnetů •  rozm. 45 x 45 cm 
146180 červená  1 199 Kč
146181 bílá 1 199 Kč
146182 zelená  1 199 Kč
146183 černá  1 199 Kč
 cena s DPH

143180
143181

146182
146183

Šatní věšák 
Věšák z laminované dřevotřísky v odstínu bříza 
se 6 barevnými plastovými věšáky. Věšák lze doplnit 
barevnými aplikacemi ve tvaru květinek (100966 
– 100970, prodávané zvlášť). •  rozm. 100 x 32 cm
100175 1 499 Kč
 cena s DPH

Duhový věšák na oblečení 
Věšák z laminované dřevotřísky odstínu bříza, 
s 5 plastovými věšáky. 
099620 899 Kč
 cena s DPH

Nástěnný věšák 
Vyrobeno z laminované dřevotřísky odstínu bříza, 
ukončené ABS hranou v provedení multiplex. 
•  3 háčky •  rozm. 60 x 30 cm
096221 999 Kč
 cena s DPH

Kovový šatní věšák 
Šatní věšák z kulatého pro-
filu o prům. 25 a 15 mm, 
stříbrný. Vybaveno 5 háčky 
a objímkou pro uskladnění 
deštníků. 
•  výška 185 cm 
•  prům. 60 cm 
092630 1 199 Kč
 cena s DPH

Textilní informační tabule malá tmavomodrá 
Informační tabule tmavomodré barvy. Rám zhotoven z vysoce 
kvalitního hliníkového profilu je opatřen plastovými bezpečnost-
ními rohy. Doporučujeme pro prezentaci výtvarných projektů 
i k informačním účelům. 
515036 rozm. 120 x 90 cm 899 Kč
515037 rozm. 120 x 90 cm 1 299 Kč
 cena s DPH

Bezrámové tabule 
Tabule pro popis fixy, s magnetickým 
povrchem a pevnou policí na psací potřeby. 
Díky své tloušťce – pouhých 10 mm – je velmi 
kompaktní. Tabule není vybavená rámem, 
hliníkovým profilem ani plastovými rohy. 
Díky tomu lze více tabulí zavěsit těsně vedle 
sebe, bez spár. Tabule jsou dostupné ve dvou 
rozměrech (75 x 115 cm a 100 x 150 cm) 
a třech barvách (bílá, zelená, modrá). 
146209 bílá 75x115 2 999 Kč
146210 zelená 75x115 3 999 Kč
146211 modrá 75x115 3 999 Kč
146212 bílá 100x150 4 599 Kč
146213 zelená 100x150 5 599 Kč
146214 modrá 100x150 5 599 Kč
 cena s DPH

bílá zelená modrá

75 x 115

100 x 150

integrovaná polička 
na psací potřeby magnetický povrch

Informační tabule
Informační tabule z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm 
ukončené hranou. Posuvná dvířka z plexi skla tloušťky 
4 mm. Uzamykatelná. •  rozm. 120 x 10 x 100 cm
D078206–08 4 199 Kč
 cena s DPH
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Plakáty – senior
199146CZ Jak si užívat života? 129 Kč
199147CZ Jak být aktivní? 129 Kč
199148CZ Jak zlepšit svou paměť? 129 Kč
199149CZ O co můžeme požádat naše dospělé děti? 129 Kč
199150CZ Jak se vypořádat s úzkostí? 129 Kč
199151CZ Jak se vyrovnat s vrácejícími se myšlenkami? 129 Kč
199152CZ Jak žít v rodině?  129 Kč
199153CZ Oč žádají naše dospělé děti? 129 Kč
 cena s DPH

199152199150 199153199151

199149199148199147199146

Plakáty – senior
Série motivačních plakátů pro seniory a jejich nejbližší. Obsah a hesla usnadňují a zpříjemňují senio-
rům každodenní život. Plakát doporučujeme umístit na viditelném místě. •  rozm. 48 x 68 cm

Vitríny interiérové vertikální 
Vitríny vyrobené z hliníkového profilu GTO jsou určené do interiérů. Plexi 
dvířka jsou opatřena imbusovým zámkem. Zádní stěna je zpevněna pomocí 
pozinkovaného plechu. Korkový, textilní nebo magnetický povrch pro popis 
fixy. Elegantní a moderní provedení rámu doplňují šedé rohy. Vitrínu lze umístit 
vodorovně nebo vertikálně. Součásti sady jsou: montážní prvky, imbusový klíc. 
Záruky: 10 let na lakovaný povrch, 2 roky na výrobek. 
•  rozm. 90 x 120 cm •  jedno dveřní křídlo otevírané do boku 
146129 korková  4 299 Kč
146131 pro popis fixy 6 099 Kč
146134 textilní 5 399 Kč
 cena s DPH

Vitríny interiérové s posuvnými dvířky 
Vitríny z hliníkového profilu, pro použití v interiérech. Posuvná dvířka jsou vyro-
bena z ESG skla, uzamykatelná na klíč. Zadní stěnu zpevňuje pozinkovaná ocel. 
Textilní, korkový nebo magnetický povrch pro popis fixy. Elegantní rám stříbrné 
barvy doplňují šedé rohy. Součásti sady jsou: montážní prvky, 2 klíče. Záruky: 
10 let na lakovaný povrch, 2 roky na výrobek. •  rozm. 141 x 70 cm
146137 korková  7 699 Kč
146140 pro popis fixy  7 999 Kč
 cena s DPH

146131

146129 146134

146137

146140
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0 

cm

200 cm

Korkové tabule 60 x 90 cm
•  rozm. 60 x 90 cm
044100 zelená 499 Kč
044101 zelenkavá 499 Kč
044102 růžová 499 Kč
044103 bleděmodrá 499 Kč
044104 tmavomodrá 499 Kč
 cena s DPH

Korkové tabule 90 x 120 cm
•  rozm. 90 x 120 cm
044105 zelená 799 Kč
044106 zelenkavá 799 Kč
044107 růžová 799 Kč
044108 bleděmodrá 799 Kč
044109 tmavomodrá 799 Kč
 cena s DPH

Korkové tabule 100 x 150 cm
•  rozm. 100 x 150 cm
044110 zelená 1 199 Kč
044111 zelenkavá 1 199 Kč
044112 růžová 1 199 Kč
044113 bleděmodrá 1 199 Kč
044114 tmavomodrá 1 199 Kč
 cena s DPH

Korkové tabule 100 x 200 cm
•  rozm. 100 x 200 cm
044115 zelená 1 799 Kč
044116 zelenkavá 1 799 Kč
044117 růžová 1 799 Kč
044118 bleděmodrá 1 799 Kč
044119 tmavomodrá 1 799 Kč
 cena s DPH

10
0 

cm

150 cm

90
 c

m

120 cm

60
 c

m

90 cm

Tabule s barevným korkem v dřevěném rámu. Vhodná pro 
prezentaci výtvarných projektů i k informačním účelům. 

Korkové tabule 
Korková tabule v dřevěném rámu, pro prezentaci výtvarných projektů i k in-
formačním účelům. 
044004 30 x 40 cm 129 Kč
044005 50 x 80 cm 259 Kč
044001 60 x 120 cm 399 Kč
044002 90 x 150 cm 799 Kč
044003 100 x 200 cm 1 099 Kč
 cena s DPH

044003

044002

044005

044001

044004

Korková tabule 35 x 160 cm – béžová
Tabule s barevným korkem v dřevěném rámu. Vhodná pro prezentaci výtvar-
ných projektů i k informačním účelům 
•  rozm. 35 x 160 cm
044120 349 Kč
 cena s DPH

Korkové tabule v hliníkovém rámu 
Korková tabule v hliníkovém rámu. Vhodná pro prezentaci výtvarných 
projektů i k informačním účelům. 
515038 30 x 45 cm 189 Kč
515039 45 x 60 cm 249 Kč
515040 60 x 90 cm 459 Kč
515041 90 x 120 cm 859 Kč
 cena s DPH

515041

515040

515039

515038

044106 044100
044113

044119

Korkové nástěnky

499 Kč

1 799 Kč1 199 Kč799 Kč
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NOVINKA

Kancelářská skartovačka 
EKOLOGICKÁ – v modu STAND-BY 
nulová spotřeba energie 
S NÍZKOU SPOTŘEBOU – vybavená 
tichým indukčním motorem 
BEZPEČNÁ – blokáda proti přetížení 
Lišta pro papír: 220 mm
Systém střihu: pásky-dílky (cross cut)
Rozměry pásků: 4 x 40 mm
Maximální počet skartovaných listů: 
6 (80 g/m²)
Objem odpadkového koše: 18 litrů

Bezpečnost (dle nové normy DIN 66399):
•  kategorie P: P-4 •  kategorie F: F-1 
•  likvidace včetně drátků do kancelářských sešívaček •  automatický START/STOP 
•  ochrana proti přehřátí •  nulová spotřeba energie (během přestávky v práci) 
•  automatické vypnutí v případě zaseknutí papíru 
•  ruční a automatický revers •  rozm. 33 x 19,5 x 40 cm •  váha 5,6 kg 
085112 5 599 Kč
 cena s DPH

Profesionální skartovačka 
Moderní skartovačka se systémem 
cross-cut (pásky a dílky). Určená k li-
kvidaci citlivých a tajných dokladů. Vy-
bavená speciální lištou pro likvidaci CD 
a kreditních karet. Vybavená speciálním 
zásobníkem na CD, s objemem 3 litry
Lišta podávače papíru: 220 mm, pro 
CD: 122 mm
Systém likvidace: (cross cut)
Rozměry pásků: 2 x 12 mm
Maximální počet skartovaných listů: 
8 (80 g/m²)
Objem koše na papír: 22 litrů 

Úroveň bezpečnosti (nová norma DIN 66399):
•  kategorie P: P-5 •  kategorie Tx: Tx-5 •  kategorie Ex: Ex-4 •  kategorie O: O-2 
•  likvidace CD a kreditních karet 
•  likvidace kancelářských sponek a drátků do sešívaček 
•  automatický START/STOP •  ochrana před přehřátím •  automatické vypnutí 
•  kolečka •  automatický revers •  rozm. 35 x 26 x 56,5 cm •  váha 11,2 kg 
085113 8 999 Kč
 cena s DPH

Čistič bílých tabulí 
Spolehlivě odstraňuje zbytky fixů z psa-
cích povrchů bílých tabulí. Současně 
na povrchu vytváří ochrannou vrstvu. 
Baleno v lahvičce s rozprašovačem. 
Výrobek má atest nehořlavosti a jem-
nou vůni. Zcela bezpečný. Používejte 
v souladu s návodem. 
•  objem 500 ml
146164 89 Kč
 cena s DPH

Tabule samostatná
Křídová tabule na psaní, zelená. Povrch ta-
bule je magnetický. Hliníkový rám. Zahrnuje 
polici na houbu a křídu. 
•  rozm. 170 x 100 cm 
015003 lakovaná 2 199 Kč
146028 keramická 5 499 Kč
 cena s DPH

Magnetické tabule bílé
Bílé tabule pro prezentací výtvarných prací nebo pro psaní. 
Tabule v hliníkovém rámu. Upevnění pomocí úchytů. 
Na tabulích lze psát pouze kvalitními suchými fixy. Tabule 
je nutno pravidelně čistit speciálním čističem bílých tabulí 
(146164, dodáváno zvlášť). Čistič je rovněž součásti starto-
vací sady pro bílé tabule (146113). 
515034 malá, 120 x 90 cm 859 Kč
515033 velká, 150 x 100 cm 1 299 Kč
 cena s DPH

Bílá magnetická tabule 60 x 90 cm 
Tabuli je nutno pravidelně čistit speciálním čističem 
bílých tabulí (146164, dodáváno zvlášť). Čistič je rov-
něž součásti startovací sady pro bílé tabule (146113). 
•  rozm. 60 x 90 cm
515043 599 Kč
 cena s DPH

Startovací sada  
k bílým tabulím 
Sada doplňků k bílým magnetic-
kým tabulím. Sada obsahuje: 
•  4 fixy •  magnetickou stěrku 
•  magnetický úchyt na fixy 
•  čistič bílých tabulí – 200 ml 
•  náhradní filcové vložky k mag-

netické stěrce 10 ks 
•  magnety o rozm. 10 x 20 mm 

10 ks
146113 659 Kč
 cena s DPH

Magnetická stěrka 
Stěrka k bílým tabulím. 
146109 259 Kč
 cena s DPH

Fixy Starboard k bílým tabulím 
Fixy pro popis bílých tabulí. 
•  4 ks •  4 barvy
146111 189 Kč
 cena s DPH
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1. Úvodní ustanovení
1.1 �Společnost� INSGRAF  s.r.o.� je  právnickou� osobou,� jejíž� oborem� činnosti�
je mimo�jiné:�zprostředkování�obchodu�a služeb,�velkoobchod�a maloobchod.�
Společnost�INSGRAF s.r.o.�dodává�především�školní�nábytek�a�vybavení�pro�
školství�a�instituce�poskytující�služby�seniorům.

1.2 �Tyto�obchodní�podmínky�(dále�jen�„OP“)�se vztahují�na smluvní�vztahy�vzni-
kající�mezi�společností� INSGRAF s.r.o.,�v postavení�prodávajícího�(dále�také�
jako�„prodávající“),�a třetími�subjekty�při�výkonu�podnikatelské�činnosti�pro-
dávajícího,�a to na základě�kupní�smlouvy,�v níž�došlo�k odkazu�na tyto�OP�
(dále� jen� jako� „kupní� smlouva“).� Tyto�OP� jsou�nedílnou� součástí� uzavřené�
kupní�smlouvy.��

1.3 �Uzavřením�kupní�smlouvy�kupující�stvrzuje,�že�se s uvedenými�OP�seznámil�
a s jejich�obsahem�souhlasí.

1.4 �Prodávající� uzavírá� kupní� smlouvu� a  zboží� dodává� výhradně� podnikatelům�
(tj.� právnickým� osobám,� školským� zařízením� a  podobným� zařízením� jako�
jsou�mateřské�školy,�základní�školy,�sportovní�kluby,�dětské�koutky�,�domovy�
důchodců,�penziony�pro�seniory�apod.).�Prodávající�nedodává�zboží�fyzickým�
osobám�nepodnikajícím,�tj.�spotřebitelům�ani�fyzickým�osobám�podnikajícím.�

1.5 �Odchylná� písemná� ujednání,� uvedená� v  kupní� smlouvě� nebo� jejich� přílo-
hách�mají�přednost�před�ustanoveními�těchto�OP.�Pokud�však�není�v kupní�
smlouvě�nebo� jejich�přílohách�výslovně�uvedeno�odchylné�ujednání�nebo�
pokud�platnost�některých�ustanovení�OP�není�kupní�smlouvou�nebo�jejími�
přílohami�vyloučena�nebo�jinak�modifikována,�pak�platí�pro�ostatní�vzájem-
né�vztahy�smluvních�stran�tyto�OP.

1.6 �Každou� změnu�OP�oznámí�prodávající� kupujícímu�nejpozději� jeden�měsíc�
přede�dnem,�kdy�má�tato�změna�nabýt�účinnosti,�a to písemně�nebo�e-mai-
lem.� Kupující� je  oprávněn� nejpozději� čtrnáct� dnů� přede� dnem� účinnosti�
změny�OP�změnu�odmítnout�a kupní�smlouvu�vypovědět�s výpovědní�do-
bou�v délce�čtrnácti�dnů�ode�dne�doručení�výpovědi�prodávajícímu.�Pokud�
kupující�změnu�neodmítne�do dne�stanoveného�výše,�platí,�že�se změnou�
OP�souhlasí.�Na tento�důsledek�prodávající�kupujícího�v oznámení�o změně�
OP�zvláště�upozorní.�Ke změnám�OP�prodávající�přistoupí�vždy� jen�v odů-
vodněných�případech�a v nezbytném�rozsahu.

1.7 �Právní� vztahy� vznikající� z  kupní� smlouvy� uzavřené� mezi� společností�
INSGRAF s.r.o.�a třetím�subjektem�se řídí�českým�právem,�zejména�pak�zá-
konem�č.�89/2012�Sb.,�občanským�zákoníkem.

1.8 �Definice�a výklad�pojmů:
1.8.1 �Prodávající�– osoba,�která�se zavazuje�odevzdat�kupujícímu�věc�a umož-

nit�mu�nabýt�k této�věci�vlastnické�právo;
1.8.2 �Kupující�– osoba,�která�má�zájem�o uzavření�kupní�smlouvy�s prodávají-

cím�a která�se zavazuje�věc�převzít�a zaplatit�za ni�kupní�cenu;
1.8.3 �Kupní� smlouva� –  smlouva� uzavřená� mezi� prodávajícím� a  kupujícím,�

jejímž�předmětem�je závazek�prodávajícího�odevzdat�kupujícímu�věc,�
která� je  předmětem� koupě� a  umožnit�mu� nabytí� vlastnického� práva�
k  předmětu� koupě� a  závazek� kupujícího,� že� věc� převezme� a  zaplatí�
za věc�prodávajícímu�kupní�cenu;

2. Vznik kupní smlouvy
2.1 �Kupující�je oprávněn�doručit�prodávajícímu�objednávku�na dodání�věci�(dále�

jen�„závazná�objednávka“).�Ze závazné�objednávky�musí�být�zřejmé,�že�ku-
pující�má�úmysl�kupní�smlouvu�s prodávajícím�uzavřít�a zároveň�ze závazné�
objednávky�musí�vyplývat�vůle�kupujícího�být�kupní�smlouvou�vázán�v pří-
padě� přijetí� závazné� objednávky� ze  strany� prodávajícího.� Závazná� objed-
návka�musí�obsahovat�alespoň:�identifikaci�kupujícího�(firmu/název,�sídlo/
místo�podnikání,� IČ,�DIČ,� email,� telefon,� označení�osoby�oprávněné� jednat�
za  kupujícího),� přesné� určení� druhu� a množství� objednávané� věci,� jakost�
a provedení�věci,�požadované�místo�dodání�věci,�požadovaný�termín�dodání�
věci,�přičemž�termín�dodání�věci�se odvíjí�té�skutečnosti,�zda�je objednávaná�
věc�skladem�či�nikoli,�s tím,�že�skutečný�termín�dodání�věci�uvede�prodáva-
jící�v potvrzení�o přijetí�objednávky,�způsob�dodání�objednané�věci.�Nedílnou�
součástí�závazné�objednávky�je i doklad�o oprávnění�k podnikatelské�činnos-
ti�kupujícího,�nedohodnou-li se smluvní�strany�jinak.�Druh�objednávané�věci�
musí�odpovídat sortimentu�prodávajícího.�Při�absenci�výše�uvedených�údajů�
nemusí�být�objednávka�ze strany�prodávajícího�přijata.�Množství�objednáva-
né�věci�musí�odpovídat� jednotkám�nebo�násobkům�dané�věci,� jak� je uve-
deno�v nabídce�prodávajícího,�jenž�je dostupná�v provozovně�prodávajícího,�
u  obchodních� zástupců� prodávajícího� nebo� na  internetových� stránkách� a�
www.nas-senior.cz.�Prodávající�může�podmínit�přijetí� závazné�objednávky�
odběrem�minimálního�nebo�maximálního�množství�na jednu�objednávku.�

2.2 �Každá� závazná� objednávka� musí� být� prodávajícímu� doručena� písemně�
(poštou,� emailem,� prostřednictvím� internetového� obchodu),� telefonicky�

nebo� předána� prodávajícímu� osobně,� přičemž� prodávající� tuto� závaznou�
objednávku�potvrdí�dle�ust.�článku�2.5.�těchto�OP.�

2.3 �V  případě,� že� prodávajícímu� je  doručena� závazná� objednávka,� která�má�
všechny�náležitosti�uvedené�v čl.�2 bodě�2.1.� těchto�OP�a ze které�vyplývá�
vůle�kupujícího�být�kupní�smlouvou�vázán,�považuje�se  tato�závazná�ob-
jednávka�za návrh�na uzavření�smlouvy�ze strany�kupujícího�ve smyslu�ust.�
§�1731�a §�1732�zákona�č.�89/2012�Sb.,�občanského�zákoníku�(dále�jen�„ob-
čanský�zákoník“).

2.4 �Internetový�obchod�– ujednání�o objednávce�prostřednictvím�internetového�
obchodu:
2.4.1 �Prodávající� provozuje� na  internetových� stránkách� www.nas-senior.cz�

internetový�obchod�(e-shop).�Zboží,�které�je vystaveno�na internetových�
stránkách�www.nas-senior.cz�v internetovém�obchodě�prodávajícího,�má�
pouze�informativní�charakter�a není�nabídkou�ani�návrhem�na uzavření�
kupní�smlouvy�ve smyslu�ustanovení�§�1731�a §�1732�občanský�zákoník.

2.4.2 �Pokud�kupující�má�zájem�o zboží�nabízené�prodávajícím�v e-shopu,�pak�
jej�kliknutím�na nápis�„KOUPIT!�“�vloží�do virtuálního�nákupního�košíku�
prodávajícího.� Předtím,� než� kupující� odešle� objednávku,� má� kupující�
povinnost� celou� objednávku� a  zadané� kontaktní� údaje� zkontrolovat.�
Kupující�má�tak�především�možnost�odstranit�jednotlivé�položky�z ná-
kupního�košíku,�měnit�množství�objednaných�položek�a měnit�a kont-
rolovat�uvedené�kontaktní�údaje.

2.4.3 �Pro�potvrzení�objednávky�se musí�kupující�přihlásit�pod�svým�uživatel-
ským� jménem.�Pokud�kupující�nemá�platné�uživatelské� jméno,�musí�
se registrovat�u prodávajícího.�

2.4.4 �Před�odesláním�objednávky�se kupujícímu�vždy�zobrazí�veškeré�zbo-
ží� uložené� v  nákupním� košíku,� cena� za  jednotlivé� položky,�množství�
jednotlivých�kusů�objednaného�zboží,�celková�cena�za zboží�a náklady�
na  dopravu� objednaného� zboží.� Ceny� zboží� se  zobrazují� jednak� jako�
ceny�bez�DPH�a jednak�jako�ceny�vč.�DPH.

2.4.5 �Pokud�kupující�s objednávkou�souhlasí,�pak�kliknutím�na tlačítko�„Za-
platit“�bude�jeho�objednávka�přijata�ke zpracování.�Veškeré�objednávky�
učiněné� kupujícím� jsou� závazné� a  považují� se  za  návrh� na  uzavření�
kupní�smlouvy�ve smyslu�ust.�§�1731�a §�1732�občanského�zákoníku.

2.5 �Prodávající� se  zavazuje� doručit� kupujícímu� nejpozději� do  5  pracovních�
dnů�od doručení� závazné�objednávky�písemné�potvrzení� závazné�objed-
návky� (poštou�nebo�e-mailem),�v níž�uvede�druh,�množství�objednávané�
věci,�provedení�věci,�místo�dodání�věci,�předpokládaný�termín�dodání�věci,�
způsob�dodání�objednané�věci.�Má-li kupující�zájem�o dodání�momentálně�
vyprodané� věci,� upozorní� prodávající� kupujícího� na  tu  skutečnost,� že� věc�
není�momentálně� skladem.� Nebude-li  ze  strany� prodávajícího� doručeno�
kupujícímu� potvrzení� závazné� objednávky� ve  smyslu� předchozí� věty,�má�
se za to,�že�kupní�smlouva�mezi�prodávajícím�a kupujícím�nebyla�uzavře-
na�a smluvním�stranám�tak�nevznikají�žádná�práva�a povinnosti�vyplývající�
z kupní�smlouvy.�

2.6 �Okamžikem�doručení�kupujícímu�potvrzení� závazné�objednávky�ze strany�
prodávajícího�dle�článku�2.5.�těchto�OP�je uzavřena�kupní�smlouva.�Na zákla-
dě�takto�uzavřené�kupní�smlouvy�dodá�prodávající�kupujícímu�objednanou�
věc� a  to  ve  sjednaném�množství,� jakosti,� provedení� a  za  sjednanou� cenu,�
přičemž�kupující�je povinen�poskytnout�součinnost�ke splnění�závazku�pro-
dávajícího�a uhradit�prodávajícímu�kupní�cenu.�V případě�pochybností�platí,�
že� objednávka� byla� potvrzena� a  kupní� smlouva� uzavřena,� pokud� kupující�
od prodávajícího�na základě�příslušné�závazné�objednávky�zboží�převzal.�

2.7 �V případě,�že�vyvstane�potřeba�upřesnit�závaznou�objednávku,�a to ve smy-
slu� upřesnění� technických� či� jiných� změn,� které� však� podstatně� nemění�
podmínky� nabídky,� považuje� se  toto� upřesnění� ze  strany� prodávajícího�
za přijetí�závazné�objednávky�a okamžikem�doručení�kupujícímu�potvrzení�
závazné�objednávky� s upřesněním�ze  strany�prodávajícího�byla�uzavřena�
platná�kupní�smlouva.

2.8 �V případě,�že�prodávající�nebude�schopen�závaznou�objednávku�kupující-
ho�zčásti�nebo�zcela�vykrýt,�platí,�že�kupní smlouva�je uzavřena�v rozsahu�
části�objednávky,�u níž�došlo�ke shodě.�To se  týká�především�situací,�kdy�
se objednaná�věc�již�nevyrábí�či�nedodává�nebo�je momentálně�doprodána.�

3. Práva a povinnosti stran kupní smlouvy
3.1 �Povinností�prodávajícího�je odevzdat�kupujícímu�objednanou�věc�v dohod-

nutém�místě�a čase�plnění,�jakož�i doklady,�které�se k věci�vztahují�a umožnit�
kupujícímu�nabytí�vlastnického�práva�k věci.�

3.2 �Prodávající�odevzdá�kupujícímu�věc�v ujednaném�druhu,�množství,�jakosti�
a provedení.�Nejsou-li jakost�a provedení�ujednány,�plní�prodávající�v jakosti�
a provedení�vhodných�pro�účel�patrný�ze smlouvy;�jinak�pro�účel�obvyklý.�
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3.3 �Povinností�kupujícího�je zaplatit�kupní�cenu�za objednanou�věc�a objedna-
nou�věc�řádně�a včas�převzít.�

4. Místo plnění a dodání věci
4.1 �Místem�plnění�je adresa�uvedená�v závazné�objednávce�nebo�jiné�místo�do-
hodnuté�smluvními�stranami�v kupní�smlouvě.�

4.2 �Pokud�je objednávaná�věc�skladem,�prodávající�věc�dodá�zpravidla�v rozme-
zí�7 (sedmi)�až�30�(třiceti)�pracovních�dní.�Výtvarný�materiál,�kompenzační�
pomůcky� a  dekorace� jsou� zpravidla� prodávajícím� dodávány� do  10� (dese-
ti)� pracovních� dnů.� Nábytek� pro�mateřské� školy� bývá� zpravidla� dodáván�
do 2 (dvou)�týdnů.�Školní�nábytek�bývá�zpravidla�dodáván�do 4 (čtyř)�týdnů.�
Nejprodávanější�sestavy�školního�nábytku�a skříňkových�sestav�má�prodá-
vající�zpravidla�skladem.�Přesný�termín�dodání�věci�je však�uveden�v kupní�
smlouvě.�Prodávající� je oprávněn�odevzdat�věc� i dříve,�než� jaký� je uveden�
termín�plnění�v kupní�smlouvě.

4.3 �Kupující�je povinen�převzít�věc�v místě�plnění.�Kupujícímu�bude�věc�odeslá-
na�prostřednictvím�poskytovatelů�přepravních�služeb.�Menší�položky�zasílá�
prodávající�v balíku,�nábytek�je zasílán�demontovaný�na paletě.�

4.4 �Momentálně� vyprodané� položky� jsou� z  objednávek� odstraňovány� a  toto�
zboží� již�není,�v případě,�že�celková�hodnota�nedodaného�zboží�nepřekra-
čuje�částku�500 Kč,�dodatečně�dosíláno.

4.5 �Má-li prodávající� věc�odeslat,�odevzdá�věc�kupujícímu�předáním�prvnímu�
dopravci� k  přepravě� pro� kupujícího� a  umožní� kupujícímu� uplatnit� práva�
z přepravní�smlouvy�vůči�dopravci.�

4.6 �Při� odeslání� nastanou� účinky� odevzdání� věci� kupujícímu� jejím� předáním�
dopravci,� označí-li  prodávající� věc� zjevně� a  dostatečně� jako� zásilku� pro�
kupujícího.�Neoznačí-li prodávající�věc,�nastanou�účinky�odevzdání,�ozná-
mí-li  prodávající� kupujícímu�bez� zbytečného�odkladu,� že�mu�věc�odeslal,�
a určí-li ji�dostatečně�v oznámení.�Bez�tohoto�oznámení�je věc�kupujícímu�
odevzdána,�až�předá-li mu�ji�dopravce.�

4.7 �Kupující�je povinen�převzít�i dílčí�dodávky�objednané�věci.�V případě,�že�ku-
pující�odmítne�převzít�řádně�dodanou�věc,�je povinen�uhradit�prodávajícímu�
veškeré�náklady�mu�vzniklé�s daným�obchodním�případem�(tj.�především�
poštovné,�balné,�náklady�na vrácení�věci�apod.).�

4.8 �Během�převzetí�zásilky�provede�kupující�kontrolu�zásilky�a neporušenosti�
jejich�obalů.�Balíkové�zásilky� jsou�zabezpečeny�barevnou�páskou�s  logem�
prodávajícího,� tj.� společnosti� INSGRAF  s.r.o.� Zboží� na  paletách� je  baleno�
v  kartónových� obalech� a  zabezpečeno� fólií.� Jakékoliv� zjištěné� poškození�
obalů�je nutno�uvést�do přepravního�listu.�Bez�záznamu�v přepravním�listu�
není�možno�reklamaci�poškození�zboží�během�přepravy�uplatnit.�Za poško-
zení�zásilky�během�přepravy�odpovídá�přepravce.�Podpisem�dodacího�listu�
kupující�potvrzuje�přepravci�převzetí�nepoškozené�zásilky.

4.9 �Požadavek� kupujícího� na  rozdílné� fakturační� a  dodací� adresy� je  povinen�
uvést�v závazné�objednávce.�Pozdějším�požadavkům�na změny�doručovací�
adresy�prodávající�vyhoví�pouze�v případě,�kdy�to bude�vzhledem�k organi-
začním,�technickým�a legislativním�podmínkám�možné.

4.10��Je-li  kupující� v  prodlení� s  plněním� svých� závazků� vůči� prodávajícímu,�
zejména� s  placením�kupní� ceny,� je  prodávající� oprávněn�pozastavit� další�
dodávky�věcí�až�do úplného�vyrovnání�závazků�kupujícím,�a to i v případě�
již�dříve�přijatých�objednávek.�Po tuto�dobu�není�prodávající�v prodlení�s pl-
něním�svých�závazků.�O dobu�prodlení�kupujícího�s placením�kupní�ceny�
se termín�dodání�pozastavených�dodávek�prodlužuje.�

4.11��Prodávající�si�vyhrazuje�možnost�dodání�zboží�s mírnou�odchylkou�v barvě�
zboží.�Dodání�zboží�v jiné�barvě,�než�jaká�je uvedena�v nabídce�prodávajícího�
(ať�už�v katalogu�prodávajícího�nebo�na internetových�stránkách�prodáva-
jícího)�se nepovažuje�za vadu�zboží�a kupující�v tomto�případě�nemá�nárok�
na dodání�jiného�zboží�v rámci�odpovědnosti�za vady.�

5. Kupní cena
5.1 �Kupní�cena�věci�dodávané�prodávajícím�kupujícímu�je stanovena�na základě�

ceníku�prodávajícího�platného�v době�doručení�závazné�objednávky.�Kupující�
je povinen�se před�odesláním�závazné�objednávky�prodávajícímu�seznámit�
s platným�ceníkem�prodávajícího,�jenž�je dostupný�v provozovně�prodávají-
cího�a na www.nas-senior.cz.�

5.2 �V kupní�ceně�nejsou�zahrnuty�náklady�na dodání�věci�do místa�plnění�a bal-
né.�Cena�za takové�položky�je stanovena�individuálně�prodávajícím�dle�jeho�
ceníku,�případně�dohodou�smluvních�stran,�a  to v závislosti�na zvoleném�
typu�dodání�věci�do místa�určení.

5.3 �K objednávkám�výtvarného�materiálu�a kompenzačních�pomůcek�s hod-
notou� nepřesahující� částku� 1.500  Kč� včetně� DPH� prodávající� připočítává�
dopravné� ve  výši� 100  Kč.� Objednávky� výtvarného�materiálu� a  kompen-
začních�pomůcek�s hodnotou�nad�1.500 Kč�včetně�DPH�jsou�doručovány�
na náklady�prodávajícího.�K objednávkám�a vybavení�s hodnotou�nepře-
kračující� částku�30.000 Kč�včetně�DPH�prodávající�připočítává�dopravné�
ve výši�600 Kč,�za jakékoliv�množství�zboží�a na jakékoliv�místo�v ČR.�Ob-
jednávky�vybavení�s hodnotou�nad�30.000 Kč�včetně�DPH�jsou�doručová-
ny�na náklady�prodávajícího.

5.4 �Ceny�jednotlivého�zboží� jsou�uvedeny�bez�montáže�a vynášky�zboží.�Zbo-
ží� je  zpravidla� dodáváno� prodávajícím� v  demontovaném� stavu.� Montážní�
plánky�jsou�přiloženy�v každém�balíku.�U objednávek�přesahujících�částku�
30.000 Kč�včetně�DPH�(hodnota�objednaného�nábytku)�prodávající�zajistí�
zdarma�provedení�montáže�dodaného�nábytku.�U jídelních,�dětských�a dru-
žinových�stolů�se montáž,�s ohledem�na jednoduchost�úkonu,�nezajišťuje.�
Termín�provedení�montáže�nábytku�určuje�Prodávající.

6. Fakturace, platební podmínky kupní smlouvy
6.1 �Kupující�je povinen�zaplatit�kupní�cenu�odpovídající�ceně�věci�dle�ust.�čl.�5 OP,�

s tím,�že�bude�přihlédnuto�k případným�slevám,�pokud�byly�dohodnuty.�
6.2 �Prodávající�je oprávněn�vyžadovat�uhrazení�zálohy�na kupní�cenu,�přičemž�

záloha� na  kupní� cenu� bude� kupujícím� uhrazena� na  základě� proforma�
faktury� vystavené� prodávajícím.� Závazná� objednávka� bude� prodávajícím�
neprodleně� vyřizována� po  uhrazení� proforma� faktury.� Proforma� faktura�
je  zpravidla� vystavena� spolu� s  potvrzením� o  přijetí� závazné� objednávky.�
Do doby�zaplacení�zálohy�není�prodávající�povinen�objednávku�kupujícího�
vyřizovat�a zároveň�není�prodávající�v prodlení�s dodáním�věci.�

6.3 �Zbývající�část�kupní�ceny�nebo�celou�kupní�cenu�(není-li požadováno�za-
placení� zálohy)� bude� kupujícím� uhrazena� platbou� bankovním� převodem�
na účet�prodávajícího�na základě�daňového�dokladu�vystaveného�prodá-
vajícím�(dále�jen“�faktura“),�a to ve lhůtě�splatnosti.�Za den�splnění�peněži-
tého�závazku�v případě�bezhotovostního�převodu�se považuje�den�připsání�
částky�na účet�prodávajícího.

6.4 �Faktura�či�proforma�faktura�obsahuje�nejméně�označení�prodávajícího�a ku-
pujícího,� specifikaci� druhu� a množství� věci,� datum� vystavení� faktury,� výši�
kupní� ceny,� datum� splatnosti� kupní� ceny,� popřípadě� dalších� v  kupní� ceně�
nezahrnutých�položek�a podpis�osoby�oprávněné�jednat�za prodávajícího.�

6.5 �Prodávající�vystavuje�opravný�daňový�doklad�(dobropis)�jen�za níže�uvede-
ných�podmínek:�
a)��jedná-li se o prodávajícím�písemně�uznanou�reklamaci,�kdy�z důvodů�nemož-
nosti�prodávajícího�zajistit�a poskytnout�stejnou�či�adekvátní�náhradní�věc,�

b)��nesouhlasí-li fakturovaná�částka�s cenou�skutečně�dodané�věci.
6.6 �Pokud�nebude�výslovně�dohodnuto�jinak,�je faktura�prodávajícího�splatná�

do 14�dnů�ode�dne�vystavení�faktury.
6.7 �Kupující�není�oprávněn�bez�předchozího�písemného�souhlasu�prodávající-

ho�provést�jednostranné�započtení�pohledávky,�kterou�má�za prodávajícím�
z  jakéhokoli�titulu.�Takovéto�započtení�pohledávky�by bylo�vůči�prodávají-
címu�neúčinné.

6.8 �U dodávek�zboží�na základě�uhrazené�zálohy�na kupní�cenu�prodávající�sta-
novil�minimální�výši�objednávky,�která�činí�1.500 Kč�včetně�DPH.

7.  Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí 
škody na věci, odpovědnost za vady

7.1 �Kupující�nabývá�vlastnické�právo�k věci�převzetím�věci�a úplným�zaplacením�
kupní� ceny.� Až� do  úplného� zaplacení� kupní� ceny� zůstává� vlastníkem� věci�
prodávající.�

7.2 �Nebezpečí�škody�na věci�přechází�na kupujícího�převzetím�věci.�Nebezpečí�
škody�na věci�přechází�na kupujícího�také�tehdy,�nepřevezme-li kupující�věc,�
ač�mu�s ní�prodávající�umožnil�nakládat.�

7.3 �Předá-li prodávající�dopravci�věc�pro�přepravu�kupujícímu�v místě�určeném�
kupní� smlouvou,� přechází� na  kupujícího� nebezpečí� škody� předáním� věci�
dopravci� v  tomto�místě,� a  nebylo-li  místo� smluveno,� předáním� prvnímu�
dopravci�pro�přepravu�do místa�určení.

7.4 �Škoda�na věci,�vzniklá�po přechodu�nebezpečí�škody�na věci�na kupujícího,�
nemá�vliv�na  jeho�povinnost�zaplatit�kupní�cenu,� ledaže�prodávající�škodu�
způsobil�porušením�své�povinnosti.�Toto�se však�nepoužije,�uplatní-li kupu-
jící�právo�žádat�dodání�náhradní�věci�nebo�od kupní�smlouvy�odstoupil.

7.5 �Kupující�je povinen�věc�podle�možnosti�prohlédnout�co nejdříve�po přecho-
du�nebezpečí�škody�na věci�a přesvědčit�se o jejích�vlastnostech�a množství.

7.6 �Odpovědnost�za vady�dle�ust.�§�2099�a násl.�občanského�zákoníku:�
7.6.1 �Reklamace� vad� kupujícího� musí� obsahovat� zejména� tyto� náležitosti:�

identifikaci�příslušné�závazné�objednávky�nebo�číslo�příslušné�faktury�
nebo�dodacího� listu,�popis�vady,�požadavek�na způsob�vyřízení� rekla-
mace.� Zákazník� může� k  reklamaci� využít� tiskopis� „Reklamace“,� jenž�
je v elektronické�podobě�je přístupný�na internetových�stránkách�pro-
dávajícího� www.insgraf.cz.� Vyplněný� tiskopis� obsahující� požadované�
údaje�odešle�kupující�prodávajícímu�emailem�na Insgraf@insgraf.cz.

7.6.2 �Prodávající�si�vyhrazuje�právo�vyzvat�kupujícího�k pořízení�a zaslání�fo-
todokumentace�dokladující�reklamovanou�vadu�výrobku.�

7.6.3 �V  případě� vad� věci,� které� byly� kupujícím� řádně� a  včas� reklamovány,�
a které�prodávající�uznal�za oprávněné,�může�kupující�vůči�prodávající-
mu�dle�své�volby�uplatnit�kterýkoli�z níže�uvedených�nároků.
Je-li vadné�plnění�podstatným�porušením�smlouvy,�má�kupující�právo:
a)��na odstranění�vady�dodáním�nové�věci�bez�vady�nebo�dodáním�chy-
bějící�věci,



b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Podstatné je  takové porušení povinnosti, o  němž strana porušující 
smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by dru-
há strana smlouvu neuzavřela, pokud by  toto porušení předvídala; 
v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

7.6.4  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo 
bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže 
kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal‑li kupující 
opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní‑li prodáva-
jící vady v přiměřené lhůtě či oznámí‑li kupujícímu, že vady neodstra-
ní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu 
z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. 

7.6.5  Nezvolí‑li kupující své právo včas, má práva odpovídající nepodstatné-
mu porušení smlouvy. Je‑li  vadné plnění nepodstatným porušením 
smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou 
slevu z  kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na  slevu z  kupní 
ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, 
nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle 
své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupující-
mu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní‑li prodávající vadu věci 
včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu 
z  kupní ceny, anebo může od  smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.6.6  Kupující nemůže odstoupit od  smlouvy, ani požadovat dodání nové 
věci, nemůže‑li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a)  došlo‑li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil‑li kupující věc ještě před objevením vady,
c)  nezpůsobil‑li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu 

jednáním anebo opomenutím, nebo
d)  prodal‑li  kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval‑li  ji, 

anebo pozměnil‑li věc při obvyklém použití; stalo‑li se tak jen zčásti, 
vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu 
náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.6.7  Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co měl 
možnost věc prohlédnout a vadu zjistit. Veškerá přepravní poškození zá-
silek je Kupující povinen vytknout do 3 pracovní dnů od převzetí zásilky.

8. Záruka za jakost
8.1  Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a násl. 

občanského zákoníku. Zárukou za  jakost se prodávající zavazuje, že zbo-
ží bude po  určitou dobu způsobilé k  použití pro obvyklý účel nebo že si 
zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na  jednotlivou 
součást zboží. 

8.2  Na  jednotlivé položky v  nabídce prodávajícího je  ze  strany prodávajícího 
poskytována základní dvouletá záruční doba. Na  vybrané položky nábyt-
ku a vybavení je ze strany prodávajícího poskytována prodloužená pětiletá, 
případně desetiletá záruční doba. Položky s prodlouženou délkou záruční 
doby, v délce trvání pěti a deseti let, jsou v katalogu prodávajícího i na inter-
netových stránkách prodávajícího a www.nas‑senior.cz výrazně označeny.

8.3  Záruční doba běží od  odevzdání zboží kupujícímu; bylo‑li  zboží podle 
smlouvy odesláno, běží od  dojití zboží do  místa určení. Má‑li  prodávající 
provést montáž zboží, běží záruční doba až ode dne provedení montáže, 
pokud kupující objednal montáž nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží 
a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. 

8.4  Záruka se nevztahuje na mechanická poškození zboží ani na škody způso-
bené nesprávným užíváním zboží nebo jeho nesprávnou údržbou.

8.5  Kupující nemá právo ze záruky, způsobila‑li  vadu po přechodu nebezpe-
čí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil‑li vadu 
prodávající.

8.6  Pro případ uplatnění záruky za jakost se přiměřeně užijí ustanovení článku 
7.6. OP.

9. Sankce z kupní smlouvy
9.1  V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující 

povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2% z dluž-
né částky za každý, byť i započatý den prodlení.

9.2  Pro případ prodlení kupujícího s převzetím věci, je kupující povinen nahradit 
prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.

9.3  V případě prodlení kupujícího s převzetím věci, jehož následkem bude nut-
nost znovu odeslání věci do místa určení, má prodávající nárok na smluvní 
pokutu ve výši 600,‑Kč za každý případ prodlení s převzetím věci. 

10. Nesplnění závazků
10.1  Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za porušení svých povinností, 

pokud v jejich plnění brání případ vyšší moci. Smluvní strany vynaloží veš-

keré úsilí, aby minimalizovaly jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší 
moci. Vyšší mocí se  rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či 
událost mimo kontrolu smluvních stran, jež kterékoli z nich brání v plnění 
jakýchkoli jejích závazků vyplývajících ze smlouvy, nebyla zapříčiněna chy-
bou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani 
s vynaložením veškeré řádné péče. Jako případ vyšší moci nelze uplatňovat 
vady zařízení či materiálů nebo prodlení při jejich zajištění (pokud nebyly 
způsobeny případem vyšší moci), pracovní spory, stávky ani finanční obtíže.

10.2  Smluvní strana dotčená případem vyšší moci neprodleně vyrozumí písem-
ně druhou smluvní stranu a uvede povahu příslušné události, pravděpo-
dobnou délku trvání a předpokládané důsledky.

10.3  Pokud je zřejmé, že prodávající není schopen splnit objednávku nebo dodr-
žet termín dodání objednané věci, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu kupujícímu. Zároveň prodávající navrhne nový termín dodání věci. 

11. Povinnost mlčenlivosti
11.1  Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech pod-

statných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající z této smlouvy, 
a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné in-
formace. Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, oce-
nitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, 
které souvisejí se  závodem a  jejichž vlastník zajišťuje ve  svém zájmu od-
povídajícím způsobem jejich utajení. Za důvěrné informace smluvní strany 
považují zejména písemné dokumenty a podklady předané na základě této 
smlouvy a rovněž obsah této smlouvy.

11.2  Smluvní strany se dohodly, že u všech informací, které se vzájemně dozví 
při plnění svých závazků ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, se předpokládá, 
že jsou důvěrné, pokud nejsou obchodním tajemstvím. 

11.3  Smluvní strany jsou povinny seznámit s  povinností mlčenlivosti dle této 
smlouvy všechny své zaměstnance a rovněž případné subdodavatele a je-
jich zaměstnance, kteří budou mít přístup k  důvěrným informacím nebo 
do provozoven smluvní strany. 

11.4  Za porušení obchodního tajemství a důvěrných informací je kvalifikováno 
jednání, jímž jedna smluvní strana jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, 
pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství či důvěrné informa-
ce získané při své činnosti od druhé smluvní strany, pokud je to v rozporu 
se zájmy druhé smluvní strany, a učiní tak bez jejího souhlasu. Porušením 
povinnosti mlčenlivosti není jednání v souladu s touto smlouvou.

11.5  Touto povinností mlčenlivosti jsou smluvní strany vázány po  dobu trvání 
skutečností zakládajících tuto povinnost mlčenlivosti, pokud nebudou ml-
čenlivosti zproštěny nebo se nestanou dané informace veřejně dostupnými.

11.6  V  případě, že dojde k  porušení povinnosti mlčenlivosti, má strana, která 
byla porušením této povinnosti dotčena nárok na smluvní pokutu ve výši 
100.000,‑Kč za  každý jednotlivý případ. Smluvní pokuta je  splatná na  pí-
semnou výzvu dotčené smluvní strany. Uhrazením smluvní pokuty není 
dotčen nárok na náhradu škody.

12. Závěrečná ustanovení
12.1  Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí právním řádem České re-

publiky s vyloučením použitelnosti Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárod-
ní koupi zboží.

12.2  V  případě, že kterékoli ustanovení těchto OP nebo kterékoli ustanovení 
smluv, jejichž součástí tyto OP jsou, bude shledáno neplatným nebo ne-
vymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících usta-
novení OP ve smlouvách, jejichž součástí tyto OP jsou.

12.3  Není‑li v konkrétní smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedo-
ručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 
3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní 
licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost 
považuje za doručenou jejím odesláním na e‑mailovou adresu. Elektronic-
kou poštou je oprávněna doručovat pouze společnost INSGRAF s.r.o. Pí-
semnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně 
na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

12.4  Tyto OP se  použijí přednostně před smluvními podmínkami smluvních 
partnerů. Obchodní podmínky smluvního partnera – kupujícího se nepou-
žijí, a to ani tehdy, jsou‑li takové obchodní podmínky uvedeny v objednáv-
kách kupujícího nebo je na ně v objednávkách nebo požadavcích kupují-
cího odkazováno nebo které jsou kupujícím jinak navrhovány, a to i v tom 
případě, nebyly‑li  takové odchylné podmínky kupujícího společností IN-
SGRAF s r.o. odmítnuty.

Tyto OP nabyly platnosti a účinnosti dnem 19.04.2019. 
Chyby tisku vyhrazeny.
Tento katalog není závaznou nabídkou a má pouze informační charakter.
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