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Moderní pracoviště  / Open Space 
 Držáky monitoru 
 Světla LUCTRA®

 Zásuvkové boxy
 Kabelový organizér
 Malý nábytek

Vstupní prostory / Recepce
 Držáky tabletu
 Prezentační zařízení
 Stojany na deštníky / Koše na papír

DURACARD ID Tiskárna karet
 Držáky ID karet a jmenovky / Textilní šňůrky

Odpadové hospodářství a správa budov
 Piktogramy
 Schránky na klíče
 Lékárničky první pomoci
 Odpadkové koše / Koše na papír 
 Cedulky na dveře 
 DURAFRAME® inforámečky 
 Dávkovače dezinfekčních prostředků
 Podlahové značení
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Moderní pracoviště / Open Space

DURABLE.EU

 Držáky monitoru 
 Flexibilní. Stabilní. 
 Vysoce kvalitní. Odolné.

VYROBENO V 
EU

Nadčasový design držáků monitoru se hodí do každého
moderního prostředí a šetří díky variabilnímu upevnění místo na 
pracovní ploše. Inovativní řešení držáku na monitor nabízí snadnou 
a efektivní instalaci. Díky standardnímu upevnění VESA a chytrému 
mechanismu zacvaknutí může monitory jednoduše nainstalovat i 
jedna osoba.

 Výhody: 

• Mimořádně flexibilní a snadné nastavení
• Jednoduché připevnění monitoru pomocí mechanismu zacvaknutí
• Bezpečné a řádné vedení kabelů prostřednictvím 

praktických kabelových svorek
• Dlouhá životnost díky vysoce kvalitnímu hliníku 

a umělým hmotám prémiové kvality
• Patentovaný upevňovací systém
• Vyrobeno v Německu
• Jedinečná 10 letá záruka

Více informací na durable.eu
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Moderní pracoviště / Open Space

DRŽÁK MONITORU S RAMENEM NA 1 OBRAZOVKU, STOLNÍ SVORKA 
•  Držák na stůl s flexibilním ramenem monitoru pro 1 obrazovku
• Rovnoměrný a příjemný pohyb obrazovky díky vnitřní, bezúdržbové tlakové pružině, snadné přizpůsobení 

na hmotnost monitoru pomocí otočného knoflíku, není potřeba žádné speciální nářadí
• Velice snadné připevnění obrazovky zaklapnutím do držáku
• Včetně 3 samostatně připojitelných kabelových svorek pro uspořádané vedení kabelů
• Výška ramene nastavitelná od 160 - 330 mm
• Otočení o 360 °, sklon: 85 ° nahoru a 25 ° dolů 
• Nastavitelné pro monitory o hmotnosti 3-8 kg bez použití nářadí
• Upevnění pomocí stolních svorek
• Rozměry: 345 × 470 × 120 mm (Š × V × H)

5083 23 stříbrná 
1 kus

 DRŽÁK MONITORU 
 ramenný pro jednu obrazovku 

Toto rameno je ideálním stolním držákem pro jeden monitor. 
Umožňuje vysoký stupeň flexibility umístění obrazovky dle 
ergonomických kritérií.

Zabudovaná tlaková pružina umožňuje snadné nastavení
obrazovky. V závislosti na hmotnosti monitoru se tato funkce 
seřizuje otočným knoflíkem. Individuálně nastavený náklon 
monitoru zůstane díky inteligentnímu systému upevnění 
stejný v každé poloze. 

Velice snadné připevnění
monitoru do držáku 
zacvakávacím mechanismem

 Snadné přizpůsobení
hmotnosti monitoru
otočným mechanismem

 Monitor lze otočit o 360 °
pro práci na výšku nebo
na šířku 
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DRŽÁK MONITORU PRO 2 OBRAZOVKY, STOLNÍ SVORKA 
•  Nastavitelný držák monitorů na stůl pro 2 obrazovky 
• Individuálně nastavitelná výška, sklon a umístění obrazovek
• Velice snadné připevnění obrazovky zacvaknutím do držáku
• Nastavení výšky bez použití nářadí, 50 - 340 mm
• Bezpečnostní systém zabraňuje sklouznutí monitorů při nastavování výšky
• Včetně 5 samostatně připevnitelných kabelových svorek pro řádné 

uspořádání vedení kabelů
• Upevnění na stůl pomocí svorky
• Rozměry: 780 × 445 × 190 mm (Š × V × H) 

5085 23 stříbrná
1 kus

 DRŽÁK MONITORU 
 pro dvě obrazovky 

Robustní hliníková konstrukce v kombinaci s vodorovným nosným 
ramenem je ideálním řešením pro pracoviště se dvěma obrazovkami. 
Inovativní bezpečnostní systém brání tomu, aby opěrné rameno 
během nastavování výšky sklouzlo. I u této verze se monitory 
upevňují pomocí zacvakávacího mechanismu.

Obrazovky se mohou variabilně posouvat podél nosného ramene, 
individuálně přizpůsobit a používat nezávisle na sobě ve formátu 
na výšku nebo na šířku.

Včetně 5 samostatně 
polohovatelných kabelových 
svorek pro organizované 
vedení kabelů

Výškově nastavitelné rameno 
monitoru od 50 do 340 mm
jednoduchým povolením 
otočného mechanismu

Více informací na durable.eu
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 VITAWORK®

 Nejlepší světlo 
do kanceláře

Světlá výška > 
2 metry

Rovnoměrné světlo pro jakoukoli velikost místnosti.
VITAWORK® je k dispozici ve třech variantách s různými světelnými 
toky v závislosti na velikosti místnosti. Teplota chromatičnosti 
4000 Kelvinů poskytuje optimální pracovní světlo s reprodukcí ba-
rev CRI> 80. Kombinace přímého a nepřímého osvětlení 
zajišťuje přirozený světelný dojem.

Nejmodernější LED diody zajišťují buď asymetrické nebo 
symetrické rozložení světla prostřednictvím světelného panelu. 
VITAWORK® je vhodný pro úplné osvětlení větších a prostornějších 
kanceláří. V závislosti na aplikaci splňuje požadavky normy EN 
12461-1 a německé ASR. Při vývoji byl kladen zvláštní důraz 
na energetickou účinnost (přibližně 135 lm / W). 

Sortiment doplňuje varianta biologicky účinného osvětlení 
(2 700 - 6 500 K).
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DURABLE.EU

VYROBENO V 
EU

Více informací na luctra.eu

Přímé a nepřímé světlo můžete nastavit samostatně 
podle svých individuálních potřeb
LUCTRA® VITAWORK®

• Přímá / nepřímá distribuce světla pro přírozený 
světelný dojem a rovnoměrné osvětlení

• Osvětlení jednotlivých oblastí a různých
řešení v jednom designu
  7 000 lumenů: otevřený prostor (Open Space)
12 000 lumenů: kanceláře s jedním či 
    dvěma stoly (cca 16 m2)
17 000 lumenů: velké místnosti, stropy ze 
    surového betonu, zvláštní požadavky

• Ideální pro výškově nastavitelné stoly
• Automatické ovládání pomocí intenzity světla a 

snímačů přítomnosti šetří náklady na energii

Ovládání a senzorika

Srdcem všech světel LUCTRA® je
patentovaná elektronika VITACORE®. 
Ta poskytujen nejlepší kvalitu světla a dá se 
snadno ovládat. VITAWORK® je vybaven 
příjemně uspořádaným dotykovým panelem. 
Kromě funkce zapínání a vypínání se může 
přímé i nepřímé světlo plynule regulovat.

Na vyžádání je navíc k dispozici stojací lampa, 
řízená snímačem přítomnosti a intenzity světla, 
což šetří náklady na energii.

4.000 K / 
HCL

Světelný tok Nepřímý
~ 5.000 lm
~ 10.000 lm
~ 15.000 lm

Přímý
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm
~ 2.000 lm

Celkový
~ 7.000 lm
~ 12.000 lm
~ 17.000 lm
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LUCTRA®TABLE a TABLE PRO 
poskytují tu nejlepší kvalitu 
světla, ať už je umístíte kamkoli. 

Do prostoru vnesou nejen 
vynikající design, ale poskytují 
poskytují i biologicky účinné 
osvětlení, které se přizpůsobí 
osobní potřebě každého 
člověka.
Design stolních lamp je vědomě nadčasový 
a diskrétní, aby se hodil pro všechny varianty 
různých řešení místností a stylů vybavení. 
Lampy TABLE a TABLE PRO jsou k dostupné 
buď s oválnou (RADIAL) nebo obdelníkovou 
(LINEAR) hlavicí a ve třech barevných 
variantách - černá, bílá a stříbrná. 

Každý, kdo hledá dokonalé světlo pro psací 
stůl, si může vybrat mezi TABLE a TABLE PRO. 
Technické rozdíly naleznete na našich webových 
stránkách luctra.eu.

 STOLNÍ SVÍTIDLA
 pro vizuální pohodlí
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DURABLE.EU

 Barva  Č. položky 

Více informací na luctra.eu

LUCTRA® TABLE PRO
LUCTRA® TABLE

Inovativní ovládání
LUCTRA® využívá nejnovější LED technologii, 
která poskytuje vynikající kvalitu světla. 
Barva světla a jas se dají nastavovat 
jednoduše a intuitivně.

Dotykový panel umožňuje jednoduché 
nastavení světla podle individuálních potřeb. 
Velice praktické je ovládání pomocí mobilní 
aplikace. S její pomocí lze vytvořit optimální 
24hodinový světelný profil, kdy se světlo lampy 
samostatně mění.

Důraz je kladen na člověka
Každý má svůj vlastní denní rytmus, který je do 
značné míry řízen přirozeným denním světlem. 
Díky nejnovější LED technologii a ovládání,
dokáže LUCTRA® simulovat přirozený průběh 
denního světla a zajistit tak vyvážený rytmus 
den a noc.

02 |  Nastavitelná 
teplota barev od 
2 700 do 6 500 Kelvinů

01 |  Samosvorné 
   klouby

03 | Funkce nabíjení USB pro   
   chytré telefony a tablety

06 |   Úprava teploty barev podle 
denního rytmu pomocí 
aplikace VITACORE®App. 

05 |  Řízení teploty pro dlouhou 
životnost LED diod více než 
50 000 hodin

04 |  Teplé a studené bílé 
LED diody, vysoká úroveň 
osvětlení 1000 luxů na 
povrchu stolu, vysoká  
věrnost barev

Název Design
TABLE PRO Lineární 01 černá/02 bílá/23 stříbrná 9215
TABLE PRO Radiální 01 černá/02 bílá/23 stříbrná 9216
TABLE Lineární 01 černá/02 bílá/23 stříbrná 9201
TABLE Radiální 01 černá/02 bílá/23 stříbrná 9202

VYROBENO V 
EU
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Modern Work / Open Space

 VARICOLOR® 10 
•  S 10ti barevnými zásuvkami 
• Rozměry: 280 × 292 × 356 mm (Š × V × H)

7610 27 vícebarevný
1 kus

 VARICOLOR® MIX 5 
•  S 5ti barevnými zásuvkami
• Rozměry: 280 × 292 × 356 mm (Š × V × H)

7625 27 vícebarevný 
1 kus

• Zásuvkové boxy s barevnými zásuvkami jako 
organizační a orientační pomůcka

• Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu
• Tiché vysouvání zásuvek se zarážkou proti úplnému vytažení
• Pro formáty A4, C4, stejně jako fólie a dopisní formáty
• S průhlednými popisovacími okénky a výměnnými štítky
• Stohovatelné pomocí protiskluzových, umělohmotných patek
• Je možná instalace do všech standardních kancelářských skříněk 

 VARICOLOR®

 Zasuvkové boxy 
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 CAVOLINE® BOX S 
• Pro uložení kabelů a 3-zásuvkové lišty
•  Rozměry: 246 × 128 × 116 mm (Š × V × H)

 CAVOLINE® BOX L 
• Pro uložení kabelů a 5-zásuvkové lišty
• Rozměry: 406 × 139 × 156 mm (Š × V × H)

 CAVOLINE® BOX 
• Elegantní a exkluzivní box na kabely
• Výstupní otvory pro kabely na obou stranách pro 

snadnou manipulaci a ideální cirkulaci vzduchu
• Víko s praktickým kulatým otvorem pro

nabíjecí kabel pro mobilního telefonu 
• Vysoce kvalitní nehořlavý plast 
• Velké gumové protiskluzové patky 

 CAVOLINE® CLIP MIX 
•  Samolepicí kabelové spony pro 1, 2, 3 a 4 kabely
• Vyrobeno z pružného plastu
• Lze použít na hladký a vyčištěný povrch
• Ideální pro telefonní a USB kabely do 

průměru 5 mm
• Obsah: 2 pro 1 kabel, 2 pro 2 kabely, 

2 pro 3 kabely, 1 pro 4 kabely

•  Vysoce kvalitní a funkční boxy pro správu kabelů 
• Různé varianty řešení pro zásuvkové lišty, 

síťové a USB kabely
• Mnoho možností využití a vysoká flexibilita
• Jednoduchá a pohodlná manipulace
• Individuální a variabilní použití

5035 10 šedá, 37 grafitová
1 kus

5030 10 šedá, 37 grafitová
1 kus

5041 10 šedá, 37 grafitovát
Balení po 7 kusech

Více informací na durable.eu

 CAVOLINE®
 Kabelový management
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Moderní pracoviště / Open Space

 MULTIFUNKČNÍ VOZÍK 74/53 
UZAVŘENÝ 
•  Uzavřený křídlovými dvířky
• 2 nastavitelné police
• Nosnost až 30 kg na jednu polici
• Rozměry: 528 × 748 × 400 mm (Š × V × H) 

3115 10 šedá, 47 buk
1 kus

SYSTÉM MULTI TROLLEY 48 
(MULTIFUNKČNÍ VOZÍK)  
•  Se dvěma pevnými policemi
• Rozměry: 600 × 477 × 432 mm (B × H × T)

3710   10 šedá, 
124 stříbrná metalíza/buk

1 kus

 SYSTEM OVERHEAD/
BEAMER TROLLEY 
•  Pro projektory nebo zpětné projektory
• Horní deska má nastavitelný úhel sklonu 
• Při používání OHP projektorů, lze horní desku 

sklopit do strany o 180 °
• Střední polici lze nastavit v odstupech 32 mm
• Rozměry 508 × 882 × 432 mm (Š × V × H) 

3701 10 šedá 
1 kus

Portfólio mobilního kancelářského nábytku DURABLE 
poskytuje pro každé prostředí odpovídající řešení, 
které zapadne do každého kancelářského prostředí. 
Série doplňkového nábytku zahrnuje různé produkty, 
jako jsou počítačové pracovní stolky, vozíky na závěsné 
pořadače či multifunkční vozíky. Tyto doplňující varianty 
nabízejí alternativní řešení dle vašich požadavků.

 Kancelářský nábytek
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 QUADRO®

 Multifunkční vozík

• Multifunkční vozík v moderním designu
• Vysoká pevnost a zvýšená odolnost proti 

vlhkosti díky zhutněným dřevovláknitým deskám
• Ideální pro kancelářské a konferenční místnosti, 

oblasti služeb nebo komunikační oblasti
• Dva otvory na kabely usnadňují používání 

elektrických zařízení
• Se zásuvkami s měkkým 

uzavíráním
• 4 kolečka, z nichž 2 mají brzdy
• Dodává se v rozloženém stavu

 QUADRO® MULTI TROLLEY 
BASIC 
• Otevřený vozík 
• 1 nastavitelná police 
• Rozměry: 450 × 1000 × 450 mm (Š × V × H)

3132 06 modrá, 29 světle hnědá
1 kus

 QUADRO® MULTI TROLLEY 
ADVANCED 
• Uzavřený - 1 dvířka 
• 1 nastavitelná police 
• 2 rukojeti pro snadnou manipulaci 
• Rozměry: 450 × 1000 × 450 mm (Š × V × H) 
• Rozměry včetně rukojetí: 

530 × 1000 × 450 mm (Š × V × H) 
3131 04 žlutá, 29 světle hnědá
1 kus

Více informací na durable.eu
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Welcome Desk / Access Control

 Vstupní prostory /
 Recepce
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 TABLET HOLDER 

 TABLET HOLDER TABLE 
•  Stolní držák tabletu vyrobený 

z vysoce kvalitních materiálů
• Hliník, ocel a prvotřídní plast 
• Jasné linie s elegantními 

matnými a lesklými povrchy
• Nabízí širokou variabilitu od 0 ° do 88 °
• Dodatečná ochrana proti krádeži pomocí 

kabelového zámku
• Rozměry: 155 × 242 × 183 mm (Š × V × H) 

8930 23 stříbrná 
1 kus

Flexibilita, mobilita a dynamika udávají směr v moderní komunikaci. 
Mobilní zařízení, jako jsou tablety, se stávají našimi stálými společníky. 
Umožňují nezávislé umístění, vysoce flexibilní formy práce, jako jsou 
prezentace informací, kontrola dat a prezentace produktů. Navrhli 
jsme atraktivní a moderní řešení, která umožňují flexibilní umístění 
tabletů pro jejich optimální využití.

Více informací na durable.eu

Vstupní prostory / Recepce
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Vstupní prostory / Recepce

•  Variabilní uložení všech velikostí tabletů od 7“do 13“
• Symetrické otevírání držáku
• Snadné vložení a vyjmutí tabletu
• Otočné: 360 ° pro formát na výšku a na šířku -

s uzamykacími body po 90 °
• Ochrana proti krádeži (účinná ochrana 

proti vytažení tabletu do strany) 
• Vedení kabelů (otvor v držáku slouží jako 

průchod pro nabíjecí kabel tabletu)  

 TABLET HOLDER 

 TABLET HOLDER WALL 
• Robustní nástěnný držák na tablet
• Stabilní připevnění na zeď
• Univerzálně a flexibilně použitelný
• Snadná instalace
• Rozměry: 85 × 50 × 180 mm (Š × V × H)

8933 23 stříbrná
1 kus
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 TABLET HOLDER FLOOR 
•  Flexibilně použitelný podlahový stojan na tablet 
• Vyrobeno z hliníku, oceli a vysoce kvalitních plastů
•  Vysoká stabilita
• Vícestupňová ochrana proti krádeži pomocí zámku
• Má plynulou variabilitu úhlu od 0 ° do 88 °
• Drážka pro vedení kabelů s výškově 

nastavitelným pouzdrem 
• Součástí je propojovací USB kabel 
• Rozměry: 270 × 1215 × 270 mm (Š × V × H) 

8932 23 stříbrná
1 kus

Více informací na durable.eu
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Vstupní prostory / Recepce

 PRESENTER

 DESK PRESENTER DE LUXE 
•  Vysoce kvalitní tabulkové jmenovky 
• Vyrobeno z čirého akrylu a hliníku 
• Upínací systém zajišťuje bezpečné 

upevnění akrylové cedule 
• Snadné vyjmutí a výměna sdělení 
• Pro konference, recepce a přepážky stejně jako 

pro označování cen ve výlohách prodejen
• 61/122 × 210 mm 

8202 19 transparentní 
Balení po 2 kusech

 CRYSTAL SIGN STAND A4 
• Hliníkový stojan se stojnou z těžké litiny 
• Křišťálově čirá akrylová tabulka CRYSTAL SIGN 

pro informace ve formátu A4
• Včetně 2 poloprůhledných EDP popisovatelných fólií
• Použití ve formátu na výšku i na šířku
• Jednoduchá montáž pomocí montážního návodu 
•  Možnost doobjednat fólie formátu A4 (produkt č .: 4835) 
• Výška A4 na výšku: 1,18 m / 1,11 m 
• Výška A4 na šířku: 1,13 m / 1,06 m

4818 23 stříbrná
1 kus

 INFO SIGN STAND A3 
• Hliníkový stojan se stojnou z těžké litiny
• Křišťálově čirá akrylová cedule INFO SIGN s 

hliníkovým profilem pro informace ve formátu A3
• Použití ve formátu na výšku i na šířku
• Software pro přípravu šablon/sdělení zdarma 

na www.duraprint.eu
• Jednoduchá montáž pomocí montážního návodu
• Výška A3 na výšku: 1,25 m / 1,18 m
• Výška A3 na šířku: 1,20 m / 1,13 m

4813 23 stříbrná 
1 kus

DURABLE.EU

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING

Poskytujeme šablony pro 
vložení do stojanů. Připravili 

jsme více než 20 různých 
informačních cedulí 

ve 24různých jazycích.
Najdete je na duraprint.eu.

VYROBENO V 
EU



21→

 Stojany na deštníky
 a odpadkové koše

KOVOVÝ OVÁLNÝ STOJAN 
NA DEŠTNÍKY 28,5  
•  Elegantní a kvalitní stojany na deštníky s 

ozdobným perforovaným designem
• Ideální pro vstupní prostory v kanceláři, 

v obchodě nebo doma
• Kapacita 28,5 litrů 
• Rozměry: 620 × 260 mm (V × Ø) 
•  Vyrobeno z kovu s vrstvou epoxidové pryskyřice

3350   01 černá, 23 stříbrná , 
58 antracitová

1 kus

NEREZOVÝ OVÁLNÝ STOJAN 
NA DEŠTNÍKY 28,5  
•  Elegantní a vysoce kvalitní stojan na 

deštníky se zdobnými perforovanými pásy
• Ideální pro vstupní prostory v kanceláři, 

v obchodě nebo pro doma
• Kapacita 28,5 litrů
• Rozměry: 620 × 260 mm (V × Ø)
•  Vyrobeno z kartáčované nerezové oceli

3371 23 stříbrná
1 kus

OVÁLNÝ NEREZOVÝ KOŠ S 
POPELNÍKEM 
•  17ti litrový kovový koš z kartáčované nerezové 

oceli se zabudovaným 2 litrovým popelníkem
• Vyjímatelná vnitřní a drátěná vložka pro 

snadné čištění
• Včetně 1,5 kg pískové náplně pro popelník
• Rozměry vyjímatelného popelníku: 

60 × 240 mm (V × Ø)
• Rozměry otvoru pro papír: 190 × 125 mm (Š × V)
• Vnitřní rozměry nádoby: 380 × 220 mm (V × Ø)
• Rozměry výrobku: 620 × 260 mm (V × Ø) 

HRANATÝ KOŠ S POPELNÍKEM 
•  17ti litrový kovový koš se zabudovaným 

2 litrovým popelníkem
• Se 2 otvory na přední a zadní straně
• Vyjímatelná vnitřní nádoba a popelník
• Popelník s drátěnou vložkou a včetně 

1,5 kg pískové náplně
• Rozměry vyjímatelného popelníku: 

240 × 50 × 240 mm (Š × V × H) 
• Rozměry otvoru pro papír: 180 × 130 mm (Š × V)
• Vnitřní rozměry nádoby: 380 × 220 mm (V × Ø)
• Rozměry výrobku: 250 × 620 × 250 mm (Š × V × H) 

3331   01 černá, 23 stříbrná, 
       58 antracitová

1 kus
3373 23 stříbrná
1 kus

Více informací na durable.eu



 22

 DURAPRINT® Video  DURAPRINT

++++

Vstupní prostory / Recepce

 DURACARD ID 300 
 a příslušenství 

 DURACARD ID 300 
•  Tiskárna pro jednostranný potisk 

plastových karet ve formátu 
53,98 × 85,60 mm (ISO 7810, CR80)

• Sublimační tisk (vícebarevný), 
termotransferový tisk (jednobarevný černý)

• Tisk ve fotografické kvalitě díky 
rozlišení 260 × 300 dpi

• 16 MB paměti (RAM) 
• Bezokrajový, vodě odolný tisk
• USB 2.0 (kompatibilní s USB 1.1 a 3.0)

8910   00 mix barev, 
       65 angličtina neutrální

1 kus

 DURACARD PRINTING SET 
(BAREVNÁ PÁSKA A KARTY) 
• Sada s barevnou páskou YMCKO a 100 

plastovými kartami (0,76 mm) pro tisk 
karet ve fotografické kvalitě

• Průhledná ochranná vrstva 
utěsní a chrání karty 

• RFID kódování pro rychlou 
identifikaci barevných pásek 
tiskárnou DURACARD ID 300 

8913   00 mix barev 
1 sada

Tiskárna pro rychlé a snadné vytvoření (ID) karet. 
Sada obsahuje barevné YMCKO pásky a
100 prázdných karet. 

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING

 Systémové požadavky
Mac: Mac OS X 10.6 nebo vyšší, pouze Intel Processor, 512MB of RAM, 
rozlišení monitoru 1024 x 768 pixelů, 1 USB port

PC: Windows™ XP SP3, Vista, 7 a 8 (32 & 64 bit), 512MB of RAM, 
rozlišení monitoru 1024 x 768 pixelů, 1 USB port

Perfektně kompatabilní 
s DURAPRINT®

online software pro 
přípravu grafického 
vzhledu karet
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POUZDRO NA KARTY PUSHBOX 
•  Samostatné přihrádky na ochranu karet
• Posuvník pro snadné vyjmutí karty
• Odolný upevňovací držák
• Používá se na výšku nebo na šířku
• Průhledný plast pro snadnou čitelnost
• Lze kombinovat se sponou, textilní šňůrkou nebo 

pružným uchycením rolo systémem (jojo)
• Vnitřní rozměry: 54 × 87 mm 

 Pouzdro na 
ID karty

Mnoho z nás má přístup do 
různých oblastí, které jsou 
zabezpečeny vstupními kartami, 
které mají magnetické pásky 
nebo identifikační čipy. 
DURABLE nabízí širokou škálu
pouzder na karty pro jejich 
ochranu.

POUZDRO NA KARTY 
PUSHBOX TRIO
•  Držák pro 3 karty

8920 19 transparentní
Balení po 10 kusech

POUZDRO NA KARTY 
PUSHBOX DUO 
•  Držák pro 2 karty

8921 19 transparentní 
Balení po 10 kusech

POUZDRO NA KARTY 
PUSHBOX MONO 
•  Držák pro 1 kartu

8922 19 transparentní
Balení po 10 kusech

Více informací na durable.eu
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Vstupní prostory / Recepce

TVRDÝ BOX S KLIPEM PRO 1 ID / 
BEZPEČNOSTNÍ KARTU
•  S otočnou upevňovací sponou 
• S prohlubní pro snadné vyjmutí a výměnu karty
• Lze použít na výšku nebo na šířku
• S textilní šňůrkou nebo rolo systémem (jo jo) 
• Vnitřní rozměry: 54 × 87 mm (V × Š)

8005 19 transparentní
Balení po 25 kusech

DVOJITÉ POUZDRO S KLIPEM 
PRO 2 ID/ BEZPEČNOSTNÍ KARTY  
•  S otočnou upevňovací sponou
• S prohlubní pro snadné vyjmutí a výměnu karty
• Lze použít na výšku nebo na šířku
• Lze kombinovat s řetízkem, textilní

šňůrkou nebo rolo systémem (jo-jo)
• Vnitřní rozměry: 54 × 87 mm (V × Š) 

8013 19 transparentní 
Balení po 25 kusech

 POUZDRO S KLIPEM PRO 1 ID /
BEZPEČNOSTNÍ KARTU 
•  Lze použít na výšku nebo na šířku
• S otočným upevněním sponou
• Vnitřní rozměry: 54 × 87 mm (V × Š) 

8118   01 černá, 03 červená, 06 modrá, 
19 transparentní 

Balení po 25 kusech

POUZDRO S KLIPEM PRO 2 ID /
BEZPEČNOSTNÍ KARTY  
•  Lze použít na výšku nebo na šířku
• S otočným upevněním sponou
• Vnitřní rozměry: 54 × 87 mm (V × Š) 

8218   01 černá, 06 modrá, 
19 transparentní

Balení po 25 kusech

K dispozici jsou i dalši 
upevňovací prvky pouzdra
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TEXTILNÍ ŠŇŮRKY  
•  Lze kombinovat se všemi produkty DURABLE
• Výběr různých upevňovacích prvků
• Široká škála barev

 TEXTILNÍ ŠŇŮRKA 20 „VISITOR“ 
• 20 mm široká textilní šňůrka 
• S bezpečnostní pojistkou, která se 

otevírá při zatížení tahem 
• S potiskem „VISITOR““
• Karabina umožňuje kombinaci se všemi 

DURABLE jmenovkami a pouzdry na karty, 
které mají odpovídající výřez

8238 03 červená
Balení po 10 kusech

TEXTILNÍ ŠŇŮRKA 20 "STAFF"
•  20 mm široká textilní šňůrka 
� S bezpečnostním uzávěrem, který se 

otevírá při zatížení tahem 
• S potiskem „STAFF“
• Karabina umožňuje kombinaci se všemi 

DURABLE jmenovkami a pouzdry na karty, 
které mají odpovídající výřez

8239 01 černá
Balení po 10 kusech

 Textilní šňůrky 
k pouzdrům na ID 
karty 

TEXTILNÍ ŠŇŮRKA 10 
S BEZPEČNOSTNÍ POJISTKOU  
• 10 mm široká textilní šňůrka 
• Svorka umožňuje kombinaci se všemi 

jmenovkami DURABLE, které mají 
výřez na sponu nebo špendlík 

• Délka pásku: 44 cm
8119   01 černá, 03 červená, 07 tmavě 

modrá, 10 šedá
Balení po 10 kusech

 TEXTILNÍ ŠŇŮRKA S ROLO 
SYSTÉMEM A KARABINOU 
•  10 mm široká textilní šňůrka 
• S bezpečnostní pojistkou
• V kombinaci s rolo systémem s 

pružinovým háčkem na konci 
• Lze použít se všemi DURABLE visačkami, 

které mají výřez pro klip nebo špendlík 
• Délka pásku: 44 cm
• Délka rolo systému: 80 cm 

8223 01 černá
Balení po 10 kusech

 TEXTILNÍ ŠŇŮRKA SOFT COLOUR  
• Textilní šňůrka s bezpečnostní pojistkou
• Hedvábně měkká textilní šňůrka
• Extra široká kovová karabina
• Vhodné všechna pouzdra na karty DURABLE
•  Šířka: 15 mm
• Délka: 440 mm 
• Šířka karabiny: 12 mm 

8127   01 černá, 28 noční modř, 
32 petrolejová/tmavě zelená, 
135 okrová, 136 korálová

Balení po 10 kusech

Více informací na durable.eu
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Odpadové hospodářství a správa budov

 Odpadové 
 hospodářství a 
 správa budov
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 PIKTOGRAMY 

PICTO 
•  Vyrobeno z vysoce kvalitní 

kartáčované nerezové oceli 
• Odolný proti poškrábání 
• S přiloženou lepicí podložkou pro 

připevnění k široké škále povrchů 

PICTO ČTVERCOVÝ 
• Motiv: WC ženy a muži

4958   23 stříbrná 
1 kus

PICTO ČTVERCOVÝ 
•  Vyrobeno z vysoce kvalitní 

kartáčované nerezové oceli 
• Velký čtvercový formát pro čitelnost 

i z větší vzdálenosti
• Odolný proti poškrábání
• S lepicími podložkami pro 

připevnění na různé povrchy 

 PICTO 
• Motiv: WiFi
• Velikost: Ø 83 mm 

4785   23 stříbrná
1 kus

 PICTO 
• Motiv: „Push“
• Velikost: Ø 65 mm 

4900   61 němčina, 
65 angličtina

1 kus

 PICTO 
• Motiv: „Pull“
• Velikost: Ø 65 mm

4901   61 němčina, 
65 angličtina

1 kus

 PICTO 
• Motiv: „WC“
• Velikost: Ø 83 m 

4907   23 stříbrná
1 kus

Více informací na durable.eu
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Odpadové hospodářství a správa budov

 Schránky na klíče

 Výhody profesionální správy klíčů jsou zřejmé, přehledné, 
bezpečné a vždy po ruce. DURABLE nabízí inovativní řadu 
pro vhodné řešení správy klíčů v různých oblastech použití.

 KEY BOX 48 
•  Schránka na klíče s cylindrickým zámkem
• Pro 48 přívěsků na klíče KEY CLIP 
• Přední panel opatřený lištami na klíče

na jedné straně
• Včetně 6 barevných klíčenek (KEY CLIP)
• Rozměry: 302 × 400 × 118 mm (Š × V × H) 

 KEY BOX 54 PLUS 
• Skříňka na klíče se zámkem na číselný kód
• Pro 54 přívěsků na klíče KEY CLIP
• Možnost rychlého vrácení klíčů 

prostřednictvím otvoru v horní části skříňky 
• Vnitřní výklopná přihrádka pro snadné 

vyndání vrácených klíčů
• Individuálně nastavitelný kód
• Přední panel opatřený lištami s 

na klíče na obou stranách
• 6 barevných klíčenek (KEY CLIP)
• Rozměry: 302 × 400 × 118 mm (Š × V × H) 

1968   23 stříbrná 
1 kus

 KEY BOX
•  Designové hliníkové schránky na klíče s cylindrickým 

zámkem nebo zámkem na číselný kód
• K dispozici v různých velikostech
• Speciální lišty na klíče pro bezpečné zavěšení a rychlý přístup 
• Variabilní nastavení výšky
• Včetně 6 ppřívěsků na klíče KEY CLIP s trvale viditelným 

popisem a montážní sadou
• Přehledný rejstřík obsažených klíčů, který lze vytisknout na PC
• Šablony na vytvoření štítků pro KEY CLIP a rejstříků jsou k 

dispozici zdarma na www.durable.eu 

1954   23 stříbrná
1 kus
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 LÉKÁRNIČKY 
 PRVNÍ POMOCI

Lékárnička z našeho sortimentu je rozhodně dobrá volba. 
Riziko úrazu, ať doma, v práci nebo ve škole vyžaduje, abyste 
byli připraveni a měli vždy po ruce vhodné a spolehlivé prostředky 
první pomoci. Můžete se přitom spolehnout na DURABLE. 

 FIRST AID BOX 
• Lékárničky první pomoci jsou vyrobené z hliníku
• Různé velikosti
• Naplněné nebo prázdné, které lze vybavit individuálně
• V závislosti na velikosti náplně obvazového materiálu podle

DIN 13157 (pro administrativní a obchodní společnosti do 50 
zaměstnanců, výrobní a zpracovatelské společnosti do 20 
zaměstnanců nebo staveniště do 10 zaměstnanců) nebo 
DIN 13164 (pro soukromé použití)

• Včetně samolepicího kříže první pomoci v zelené a bílé barvě, 
cylindrického zámku se dvěma klíči a montážní sadou

 FIRST AID SET M 
•  Se 2 otočnými vnitřními přihrádkami
• Včetně sady obvazů podle DIN 13164
• Rozměry: 302 × 280 × 118 mm (Š × V × H)

1971   23 stříbrná
1 sada

 FIRST AID SET L 
• Se 3 otočnými vnitřními přihrádkami 
• Včetně sady obvazů podle DIN 13157 
• Rozměry: 302 × 400 × 118 mm (Š × V × H) 

1974   23 stříbrná 
1 sada

Více informací na durable.eu
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 DURABIN 60 
•   V obdélníkovém tvaru
• Kapacita 60 litrů
• S robustními držadly pro snadnou přepravu 
• Prohlubeň pro držení na spodní straně pro 

bezpečné vyprazdňování
• S upínacími otvory pro pytle na odpadky
• Bezpečné pro potraviny ve všech barvách 

(podle nařízení EU 1935/2004 / ES), 
s výjimkou černé barvy 

• Rozměry: 590 × 600 × 282 mm (Š × V × H) 
1800496050 šedá
1 kus

 DURABIN SKLOPNÉ VÍKO 60
•  Sklopné víko pro DURABIN 60
• Upevňovací příchytky do horního okraje nádoby
• Snadná manipulace díky nastavitelnému 

úhlu otevření víka
• Bezpečné pro potraviny 

(podle nařízení EU 1935/2004 / EG)
• Rozměry: 510 × 285 × 73 mm (Š × V × H) 

1800500050 šedá
1 kus

 DURABIN SKLOPNÉ 
VÍKO 60 S DRÁŽKOU 
• Výklopné víko pro DURABIN 60 
• S otvorem pro papír a lepenku
• Upevnění příchytkami do horního okraje nádoby
• Snadná manipulace díky nastavitelnému 

úhlu otevření víka 
• Bezpečné pro potraviny 

(podle nařízení EU 1935/2004 / EG)
• Rozměry: 510 × 285 × 73 mm (Š × V × H) 

DRÁŽKA 60 
1800502040 modrá
1 kus

 Odpadkové koše a
 koše na papír

Odpadové hospodářství a správa budov
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Systémy nádob DURABLE jsou všestrannými pomocníky při nakládání s odpady i při 
přepravě a skladování surovin v obchodě a průmyslu. Při zpracování se používají pouze 
vysoce kvalitní materiály, jako jsou odolné plasty a robustní ocelový plech. Variabilní 
v barvě, tvaru a velikosti jsou proto ideálním řešením nádob pro širokou škálu aplikací.

OVÁLNÝ KOVOVÝ KOŠ 
NA PAPÍR 15 D
• Oválný koš na papír
• S ozdobným prstenem
• Vyrobeno z oceli odolné proti poškrábání 

s epoxidovou vrstvou
• Kapacita: 15 litrů
• Rozměry: 315 × 260 mm (H × Ø) 

3304 01 černá
1 kus

OVÁLNÝ KOŠ NA PAPÍR Z 
UŠLECHTILÉ OCELI 15/P 165 
• Oválný koš na papír 
• Vysoce kvalitní kartáčovaná nerezová ocel
• Se 165 mm širokým, 

ozdobným perforovaným kroužkem
• Kapacita: 15 litrů
• Rozměry: 315 × 260 mm (H × Ø) 

3381 23 stříbrná
1 kus

OVÁLNÝ KOŠ NA PAPÍR 
"SAFE ROUND 15" 
•  Oválný koš na papír z hliníku nebo ocelového 

plechu se samo hasicím řešením
• S povrchovou úpravou z epoxidové pryskyřice 

odolné proti poškrábání nebo z nerezové oceli
• Samo hasicí řešení víka přeruší přívod 

kyslíku a tím uhasí vznikající plameny
• Certifikace TÜV 
• Kapacita: 15 litrů
• Rozměry: 357 × 260 mm (V × Ø)

3305   01 černá, 10 šedá, 
23 stříbrná 

1 kus

 Odpadkové koše a
 koše na papír

OVÁLNÝ PEDÁLOVÝ KOŠ Z 
UŠLECHTILÉ OCELI 5  
• 5-litrová vnitřní nádoba
• Povrchová úprava odolná proti 

zanechání otisku prstů 
• Rozměry: 260 × 290 mm (H × V); Ø 205 mm 

3400 23 stříbrná
1 kus

PEDÁLOVÝ KOŠ Z UŠLECHTILÉ 
OCELI KULATÝ 12
• 12-litrová vnitřní nádoba 
• Povrchová úprava odolná proti 

zanechání otisku prstů 
• Rozměry: 310 × 400 mm (H × H); Ø 250 mm 

3401 23 stříbrná
1 kus

OVÁLNÝ PEDÁLOVÝ KOŠ Z 
UŠLECHTILÉ OCELI 20  
• 20-litrová vnitřní nádoba 
• Povrchová úprava odolná proti zanechání otisku prstů 
• Rozměry: 360 × 455 mm (T × H); Ø 292 mm

3402 23 stříbrná
1 kus

 PEDÁLOVÝ KOŠ  
•  V různých verzích (5, 12 nebo 20 litrů)
• Provedení v práškově lakovaném kovu 

nebo v nerezu
• Vyjímatelná vnitřní nádoba s rukojetí
• Upevnění vaku pomocí gumového kroužku
• Tiché zavírání víka
• Bezpečné uložení a ochrana proti korozi díky 

umělohmotnému podstavci
• Zabudované držadlo

Více informací na durable.eu
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Dostat návštěvníky a zákazníky na správné místo je důležité. Orientační systémy 
nabízejí širokou škálu dveřních značek a směrovek, které zaujmou svou rozmanitostí 
tvarů, materiálů a variant provedení. 

 CLICK SIGN A5 
• Pro štítky ve formátu A5 

4866   02 bílá, 03 červená, 07 tmavě 
modrá, 37 grafitová

1 kus

 CLICK SIGN 149 × 105,5 
•  Pro štítky o rozměru 149 × 105,5 mm 

4861   02 bílá, 03 červená, 07 tmavě 
modrá, 37 grafitová

1 kus

 CLICK SIGN 
• CLICK SIGN sortiment dveřních 

cedulí z umělé hmoty v 5ti formátech 
• Barevné rozlišení oblastí a pater 

ve 3 různých barvách
• Snadná výměna papírových štítků 

jednoduchým odklopením přední části 
• Vhodné pro použití ve velkém měřítku, např. 

ve vzdělávacích institucích, nemocnicích, 
restauracích atd.

• Obsahuje montážní sadu a instalační instrukce 
• Odpovídající mikro perforované stránky pro tisk 

štítků z PC lze objednat samostatně
• Online software pro tvorbu štítků zdarma na 

www.duraprint.eu 

 Dveřní cedule 
Odpadové hospodářství a správa budov

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING
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 CRYSTAL SIGN 
• CRYSTAL SIGN sortiment dveřních značek (cedulí) z akrylu / hliníku v 7 formátech
• Snadná výměna štítků oddělením obou akrylových tabulí
• Vhodné pro použití v kancelářích, konferenčních místnostech, 

lobby a mnoha dalších reprezentativních místnostech 
• Instaluje se našroubováním
• Obsahuje montážní sadu a instalační instrukce
• Součástí balení jsou mikro perforované stránky pro tisk štítků z PC. 

Další balení těchto stránek lze objednat samostatně.
• Online software pro tvorbu štítků zdarma na www.duraprint.eu

 INFO SIGN 
•  Sortiment dveřních značek (cedulí) INFO SIGN z akrylu / 

hliníku v 8 formátech
• Snadná výměna papírových štítků jednoduchým vysunutím přední akrylové části 
• Vhodné pro použití v kancelářích, konferenčních místnostech, lobby 

a mnoha dalších reprezentativních místnostech
• Instaluje se našroubováním
• Obsahuje montážní sadu a instalační instrukce 
• Odpovídající EDV popisovatelné listy jako dodatečná položka 
• Online software pro tvorbu štítků 

zdarma na www.duraprint.eu

 INFO SIGN 149 × 105,5 
• Pro štítky o rozměru 149 × 105,5 mm

4801 23 stříbrná
1 kus

 NFO SIGN A4 PORTRÉT  
•  Pro štítky ve formátu A4 na výšku (210 × 297 mm)

4806 23 stříbrná
1 kus

 CRYSTAL SIGN 210 × 148 
• Pro štítky o rozměru 210 × 148 mm 

4823 19 transparentní 
1 kus

 CRYSTAL SIGN A4 PORTRÉT 
• Pro štítky ve formátu (210 × 297 mm)

4825 19 transparentní  
1 kus

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING

Více informací na durable.eu
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1 2 3 4

 DURAFRAME®

 Informační rámeček
DURAFRAME je samolepicí inforámeček pro profesionální prezentaci dokumentů,
které můžete rychle a jednoduše vyměnit. Při umístění rámečku na sklo jsou informace 
čitelné z obou stran.

DURAFRAME je vhodný pro veškeré hladké vnitřní povrchy, jako jsou dveře, skříně, 
skleněné výplně a stěny. Lze jej z pevného podkladu následně beze stop odstranit.
Barva rámečku je identická na obou stranách. Rámeček může být použit jak 
horizontálně, tak vertikálně. K dispozici jsou různé formáty rámečků v rozsahu 
od A6 do 70 × 100 cm, v 8 barvách.

8 barevných variant

Magnetické zavírání 

Samolepicí, zadní strana 

Identická barva rámečku 
po obou stranách

Antireflexní 
fólie

Ondstraňte ochrannou fólii.  Umístěte na vybrané místo.  Odklopte přední stranu 
inforámečku a dovnitř vložte 
prezentovaný dokument.

 Je to snadné! DURAFRAME®

zůstává pevně na svém místě.
Může byt přemístěn a 
nezanechá zbytky lepidla.

Odpadové hospodářství a správa budov
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 DURAFRAME®

• Samolepicí inforámeček na oznámení, instrukce,
• nápisy, pokyny nebo vaši reklamu.
• Na všechny pevné a hladké povrchy včetně skla
• Rychlé vložení a jednoduchá výměna 

prezentovávaných dokumentů odklopením 
magnetického rámečku 

• Snadná deinstalace z povrchu bez 
anechání zbytků lepidla

• Při použiti na skle lze číst informace 
v rámečku z obou stran

• Pro formáty na šířku i výšku

A6 4870 01 černá, 23 stříbrná 2 ks v balení 
A5 4871 01 černá, 23 stříbrná 2 ks v balení 
A4 4872 01 černá, 03 červená, 05 zelená, 07 tmavě modrá, 09 oranžová, 23 stříbrná, 30 zlatá 2 ks v balení 
A3 4873 01 černá, 03 červená, 05 zelená, 07 tmavě modrá, 3 stříbrná 2 ks v balení 

 DURAFRAME® NOTE 
•  Samolepicí informační rámeček s 

možností vpisovaní informací 
• Oblasti použití: např. plány čištění v sanitárních 

zařízeních, přihlášení k událostem nebo na 
zaznamenávání a dokumentaci informací, 
pracovních postupů a služeb, jako jsou údržba 
nebo bezpečnostní kontroly

• Rychlá a snadná výměna vložených listů 
pouhým odklopením magnetické přední strany

• Pro přímé psaní na dokumenty formátu 
A4/A5 na výšku nebo na šířku

• Integrovaný držák na pero
• Samolepicí zadní strana pro rychle a 

jednoduché upevnění na veškeré povrchy
• Pojme až 5 listů A4/A5
• Při aplikaci na sklo lze číst z obou stran
• Identické barvy rámečku na obou stranách

 DURAFRAME® NOTE A4 
• Pro informace ve formátu A4
• Celoplošná samolepicí zadní strana 

umožňuje lepení na veškeré hladké povrchy

4993   01 černá, 23 stříbrná
1 kus v balení

 DURAFRAME® NOTE A5 
• Pro informace ve formátu A5 
• Celoplošná samolepicí zadní strana 

umožňuje lepení na veškeré hladké povrchy
4994   01 černá, 23 stříbrná 
 1 kus v balení

DURAFRAME® MAGNETIC 
• Magnetický informační rámeček lze umístit na veškeré kovové 

povrchy v kancelářích nebo výrobních halách, jako jsou např. 
pracovní tabule, skříňky, výrobní stroje, kovové stěny atd.

• Rychlá a snadná výměna infomateriálů pouhým odklopením 
magnetického rámečku od kovového povrchu

• Lze použít ve formátu na výšku a na šířku 

 DURAFRAME® MAGNETIC A4 
• Pro informace ve formátu A4

4869   01 černá, 03 červená, 07 tmavě 
modrá, 09 oranžová, 23 stříbrná

Balení po 5 kusech

5 barevných variant

Magnetické okraje

Antireflexní fólie

Formát Kód Barva Balení

Více informací na durable.eu
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 Dávkovač dezinfekce

5893  02 bílá
1 kus

5891  02 bílá
1 kus

Robustní výrobky z recyklovatelného ocelového plechu a hliníku 
poskytují maximální stabilitu a jsou vhodné pro různé velikosti 
dávkovacích lahví. Stojanové dávkovače dezinfekce jsou k dostání 
s informační tabulí nebo bez ní. Umožňují flexibilní umístění 
v prostoru. V případě instalace na zeď je dávkovač vhodný pro 
dezinfekční prostředky nebo tekuté mýdlo. 

Hygienická koncepce DURABLE: kombinace maximální flexibility a 
trvalé kvality.

NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ 
DEZINFEKCE
• Robustní a kvalitní dávkovač dezinfekčních 

prostředků nebo tekutého mýdla pro 
připevnění na zeď

• Snadná montáž 
• Rozměry: 82 × 246 × 207 mm (š × v × h)

PODLAHOVÝ DÁVKOVAČ DEZINFEKCE
• Robustní a kvalitní dávkovač dezinfekčních 

prostředků pro volné umístění na podlaze
• Snadná a montáž
• Rozměry: 275 × 1192 × 275 mm (š × v × h)

DÁVKOVAČ DEZINFEKCE
• Dlouhá dávkovací páčka pro hygienické ovládání 

rukou, předloktím nebo loktem 
• Flexibilní nastavení výšky láhve pro různé velikosti
• Variabilní uchycení pro všechny běžné láhve do 

objemu 500 ml 
• Včetně montážní sady a montážního návodu
• Vysoká kvalita a dlouhá životnost, materiál: ocelový 

plech s práškovým lakem 
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PODLAHOVÝ DÁVKOVAČ DEZINFEKCE 
S INFORMAČNÍ TABULÍ
• Robustní a kvalitní dávkovač dezinfekčních 

prostředků v provedení mobilního podlahového 
stojanu s hliníkovou informační tabulí 

• Flexibilní nastavení výšky lahve pro různé velikosti 
do objemu 750 ml

• Univerzální uchycení pro všechny velikosti lahví do 
rozměru 88 × 88 × 215 mm

• Snadná montáž, včetně montážní sady a návodu
• Vysoká kvalita a dlouhá životnost, materiál: hliník a 

ocelový plech s práškovým lakem 
• Snadná výměna informací v informačních tabulích 

pro pružné změny sdělení
• Informační cedule ve formátu A4 mohou být 

umístěny na výšku nebo na šířku
• Samostatně lze zakoupit prázdné štítky a předlohy 

vytvořit profesionálně pomocí bezplatného online 
softwaru DURAPRINT®

• Rozměry: 295 × 1464 × 275 mm (š × v × h)

5892  23 stříbrná
1 kus

K dispozici jsou šablony 
pro více než 20 různých 
informačních tabulek 

ve 24 jazycích.

Pro různé 
velikosti lahví
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PODLAHOVÉ ZNAČENÍ
• Odstranitelné samolepicí výstražné a zákazové značky
• Pro umístění na podlahu v interiéru, např. ve vstupní hale, recepci, 

čekárně, kanceláři, v supermarketu, atd.
• Podklad pro nalepení musí být hladký, nosný, čistý, zbavený mastnoty 

a prachu
• V souladu s předpisem ASR A1.3 a normou DIN EN ISO 7010
• Protiskluzové (R skupina) R9 v souladu s předpisem ASR A1.5/1,2 

„Podlahy“ dle normy DIN 51130

 Podlahové značení

VYROBENO V 
EU

DURABLE.EU

Označovací „kříž,“ odstranitelný. Rozměry (š × v × d): 135 mm x cca 0,2 mm x 193 mm 1049 03 červená Sáček 5 ks
Podlahová značka „chodidlo,“ odstranitelná. Rozměry (š × v × d): 90 mm × 0,2 mm × 240 mm 1047 04 žlutá 5 párů
Značka „Dodržujte odstup,“ odstranitelná. Rozměry: Ø 430 mm, tloušťka: 0,2 mm 1041 03 červená 1 kus
Značka „Dezinfikujte si ruce,“ odstranitelná. Rozměry: Ø 430 mm, tloušťka: 0,2 mm 1038 06 modrá 1 kus
Podlahová označovací páska DURALINE® 50/05, odstranitelná. Rozměry (š × v × d): 50 mm × 0,5 mm × 15 m 1043 130 žlutá/černá 1 kus

Popisek Kód Barva Balení

Mnoho dalších ochranných 
a hygienických výrobků pro 

pracoviště najdete na interne-
tových stránkách durable.de
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UK
DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
P +44 (0)1202 89 70 71
F +44 (0)1202 87 33 81
customeroperations@durable-uk.com
durable-uk.com

BE
DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
T +32 (0)9 281 26 44
F +32 (0)9 281 26 29
durable@durable.be ·durable.be

IT
DURABLE Italia S.R.L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
T +39 (0)341 807 806
info@durable.it · durable.it

RU
Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва,
ул.2-я Магистральная, д.14Г, стр.1, оф. 214
Т +7 495 601 92 13
durable_russia@mail.ru · durable-russia.com 

US
DURABLE Office Products Corp.
2475 S. Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
P +1 (0)800 273 31 18 / 847 787 01 00
F +1 (0)847 787 03 11
customerservice@durableofficeproducts.com
durable-north-america.com

INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
P +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71-662-221
durable@durable.de · durable.eu

FR
DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
T +33 (0)1 48 12 10 90
F +33 (0)1 48 55 05 09
durable@durable.fr · durable.fr

NL
DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
T +31 (0) 416 543 543
F +31 (0) 416 543 058
durable@durable.nl · durable.nl

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
bok@durable.pl · durable.pl

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
T +46 (0)8 - 630 11 50
info@durable.se
durable.se

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
T +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71 662-221
durable@durable.de · durable.de
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CZ 
DURABLE CZ
T +42 (0)770 197 599
durablecz@durable.de
durable.eu


