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Skladová a logistická řešení 2020

Správná organizace je nezbytnou 
součástí pro zajištění plynulého 
provozu ve skladu nebo logistickém centru.

Pro optimalizaci činností v těchto provozech je nezbytné, jak 
zřetelné podlahové značení oblasti, kde se pohybuje manipulační 
technika, tak i dobře označený prostor pro umístění palet či zřetelné 
bezpečnostní informace. Správné značení pomáhá předejít chybám 
a zbytečnému časově náročnému vyhledávání.

Logistické kapsy a značící systémy umožňují flexibilní a zřetelné 
značení. Jsou uživatelsky přívětivé, dokumenty a štítky se lehce 
vkládají a jejich výměna je jednoduchá. Jsou používány k označování 
nebezpečných oblastí, poskytování informací o procesech provozu 
nebo jasnému označení produktů. DURABLE sortiment značících 
systémů pomáhá zvýšit účinnost značení a bezpečnost práce díky 
možnosti rychlého skenování.

Nabídka produktů DURABLE pro logistiku je velmi rozsáhlá. Od 
rámečků DURAFRAME® - profesionálního způsobu prezentace 
dokumentů - až po prezentační systémy VARIO®, které nabízejí 
vysoký stupeň poskytování informací. Aby byly splněné požadavky na 
ochranu zdraví a bezpečnost, výrobky, jako jsou například pásky pro 
podlahové značení DURALINE STRONG a další, vyhovují příslušným 
DIN a ISO normám.

Úvod
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Skladová a logistická řešení 2020

 DURABLE 
O nás

S více než 600 zaměstnanci a pěti výrobními závody v Německu, 
Nizozemsku a Polsku je DURABLE jedním z předních výrobců 
vybavení pro sklady a výrobní závody v Evropě.

Zejména v průmyslových oblastech, jako je výroba a logistika, 
DURABLE nadále rozšiřuje své široké a inovativní produktové 
portfolio: s produkty zlepšující vizuální komunikaci, jako jsou 
prezentační inforámečky DURAFRAME®, pásky pro podlahové 
značení DURALINE STRONG, logistické kapsy a mnoho dalších, 
poskytuje DURABLE prostředky efektivnější komunikace ve vaší 
firmě. 

Vysoké standardy kvality, které jsou kladeny na vyvinutá řešení, 
uplatňuje DURABLE zároveň v rámci vlastní organizace, například 
v ve výrobních provozech společnosti. Společnost DURABLE je 
certifikována podle současných kritérií DIN ISO 9001 systém řízení 
a také DIN ISO 14001 ochrana životního prostředí. Proto může tímto 
způsobem společnost sama poskytnout první praktické testy na 
mnoho nových řešení, ještě před tím, než je uvede na trh.
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Vedení společnosti DURABLE přijalo strategické rozhodnutí zavést 
lean management již v roce 2010. Úspěch byl přesvědčivý. Orga-
nizace získala zajímavé zkušenosti a zjistila, že správné používání 
produktů podporuje každodenní činnosti.

Po proškolení zaměstnanců, zmapování našich hodnot jsme iden-
tifikovali potenciál společnosti a zahájili několik různých projektů 
pro zlepšení celého výrobního procesu. Brzy jsme viděli zlepšení v 
dodacích lhůtách, efektivitě skladových zásob, harmonogramech, 
dodávkách a v manipulaci se zásobami, a to vše při používání našich 
vlastních řešení pro sklady a logistiku. To nám pomáhá porozumět, 
jak naši zákazníci mohou implementovat naše produkty na svém 
vlastním pracovišti.

Náš rozsáhlý sortiment vám může pomoci nejen optimalizovat 
vaše procesy a postupy, ale především snížit náklady! 

LEAN Management
příležitost pro efektivní 
skladování a výrobu

Společnost DURABLE je certifikovaná 
podle současných mezinárodních kritérií 
DIN ISO 9001 systém řízení a DIN ISO 
14001 systém ochrany životního prostředí.
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 DURAFRAME®

•  Samolepicí inforámeček
• Použití: pro zobrazení a prezentaci informací, např. 

identifikace místnosti, systém značení a reklamní nabídky
• Rychlé vložení a jednoduchá výměna dokumentů odklopením magnetického rámečku
• Lze jej připevnit na pevné a hladké povrchy a lze jej odstranit 
• Při použití na skle lze číst informace v rámečku z obou stran 
• Rámeček vypadá identicky z obou stran
• Pro formáty na výšku i na šířku 

Formát Kód Barva Balení
A6  4870 01 černá, 23 stříbrná  2ks v balení
A5  4881 01 černá, 23 stříbrná 10ks v balení
A5 4871 01 černá, 23 stříbrná 2ks v balení
A4 4882 01 černá, 02 bílá, 03 červená, 05 zelená, 07 tmavě modrá, 09 oranžová, 23 stříbrná 10ks v balení
A4 4872 01 černá, 02 bílá, 03 červená, 05 zelená, 07 tmavě modrá, 09 oranžová, 23 stříbrná, 30 zlatá 2ks v balení
A3 4883 01 černá, 03 červená, 05 zelená, 07 tmavě modrá, 09 oranžová, 23 stříbrná 6ks v balení
A3 4873 01 černá, 03 červená, 05 zelená, 07 tmavě modrá, 23 stříbrná 2ks v balení

SAMOLEPICÍ INFORÁMEČEK PRO 
INTERNÍ POUŽITÍ 

K dispozici 8 barevných variant

Magnetické zavírání

Samolepicí zadní strana

Identická barva rámečku 
po obou stranách

Antireflexní fólie

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 od A6 do 
70 × 100 cm, v 8 barvách.

Skladová a logistická řešení 2020

 DURAFRAME®
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 DURAFRAME® NOTE 
•   Samolepicí inforámeček pro zobrazení dokumentů, který umožňuje vpisování informací
• Použití: pro uklidové služby pro záznam pravidelného úklidu veřejných toalet, 

pro registraci na událost jako je hromadná lekce ve fitness centru nebo na dokumentaci 
kontrol údržby

• Rychlá a snadná výměna vložených listů pouhým odklopením magnetického panelu
• Pro přímé psaní na vložené dokumenty y inforámečku
• Samolepicí zadní strana snadno a rachle přilne na veškeré hladké povrchy
• Může být naplněn až pěti listy papíru o gramáži 80g/m2

• Univerzální držák pera
• Při aplikaci na sklo lze infromace číst z obou stran informace je čitelná z obou stran
• Rámeček vypadá identicky z obou stran
• Pro formáty na výšku i na šířku  

Formát Kód Barva Balení
A4  4993 01 černá, 23 stříbrná 1ks v balení
A5  4994 01 černá, 23 stříbrná 1ks v balení

 DURAFRAME® SECURITY 
•   Samolepicí dvojbarevný inforámeček pro zobrazení bezpečnostních značek a výstražných informací
• Použití: Bezpečnostní a výstražné informace, např. zelená/bílá: první pomoc, únikové trasy; červená/bílá: 

požární bezpečnost, různá varování; žlutá/černá: pracovní bezpečnost, upozornění na nebezpečí
• Barva rámečku odpovídá bezpečnostním barvám ISO 3864-4
• Rychlé vkládání a snadná výměna dokumentů odklopením přední strany inforámečku
• Samolepicí zadní strana pro snadno a rachle přilne na veškeré hladké povrchy
• Pokud je aplikován na sklo, informace je čitelná z obou stran
• Rámeček vypadá identicky z obou stran
• Pro formáty na výšku i na šířku  

Formát Kód Barva Balení
A4  4944  130 žlutá/černá, 131 zelená/bílá, 132 červená/bílá 2ks v balení
A4  4946 130 žlutá/černá, 131 zelená/bílá, 132 červená/bílá 10ks v balení

Odstraňte ochrannou fólii. Umístěte na vybrané místo. Odklopte přední magnetickou 
stranu inforámečku a vložte 
prezentovaný dokument.  

 Je to snadné! DURAFRAME®

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

Více informací na durable.eu

DURAFRAME® JEDNODUCHÉ POUŽITÍ



 8

 DURAFRAME® MAGNETIC 
•  Magnetický inforámeček
• Na kovové povrchy, např. bílé či černé tabule, skříňky, prezentační panely, kartotéky 

a výrobní stroje či kovové stěny ve výrobních prostorech
• Použití: pro informace, jako např. údaje o stroji a jejich využití či 

pro informování zaměstnanců
• Rychlé vkládání a snadná výměna dokumentů, stačí jen odplopit rámeček 

od kovového povrchu
• Pro formáty na výšku i na šířku 

Formát Kód Barva Balení
A6  4948 01 černá, 23 stříbrná 5ks v balení
A5  4947 01 černá, 23 stříbrná 5ks v balení

A4 4869 01 černá, 03 červená, 07 tmavě modrá, 
09 oranžová, 23 stříbrná 5ks v balení

A3 4868 01 černá, 03 červená, 07 tmavě modrá, 23 stříbrná 5ks v balení

 DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY  
•  Použití: Bezpečnostní a výstražné informace, např. zelená/bílá: první pomoc, únikové 

trasy; červená/bílá: požární bezpečnost, různá varování; žlutá/černá: pracovní 
bezpečnost, upozornění na nebezpečí.

• Bezpečnostní barva rámečku splňuje ISO 3864-4 

Formát Kód Barva Balení

A4  4945  130 žlutá/černá, 131 zelená/bílá, 
132 červená/bílá 5ks v balení

DURAFRAME® MAGNETIC PLUS 
•  Magnetický rámeček pro uložení více listů
• Na kovové povrchy, např. bílé kovové tabule, uzamykatelné skříňky, prezentační panely a 

výrobní stroje
• Tato varianta má i zadní panel pro bezpečnější držení většího počtu papírů, což je dobré 

pro dokumenty, které musí být chráněny před prachem a vlhkostí, např. ve výrobních, 
kuchyňských a sanitárních prostorech

• Rychlé vkládání a snadná výměna dokumentů prostřednictvím odklopitelné přední 
• Přilne na veškeré kovové povrchy pomocí magnetických pásků na zadní strany inforámečku 
• Lze použít vertikálně i horizontálně
Formát Kód Barva Balení
A4  4985 01 černá, 23 stříbrná 1ks v balení

Magnetické informační rámečky lze umístit na veškeré kovové povrchy 
ve výrobních halách nebo kancelářích, jako jsou např. pracovní tabule, 
skříňky, výrobní stroje, kovové stěny atd.

MAGNETICKÝ INFORÁMEČEK

Magnetické okraje

K dispozici v 5 barvách

Antireflexní plast

Skladová a logistická řešení 2020

 DURAFRAME® MAGNETIC
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  DURAFRAME® MAGNETIC TOP 
• Magnetický inforámeček pro přehledné rozvržení informací
• Na kovové povrchy jako např. bílé nástěnky pro zaměstnance
• Použití: nadpisy
• Rychlá a jednoduchá výměna prezentovaného dokumentu 

nadzvednutím magnetického rámečku 
• Možnost vytvořit si profesionální popisky pomocí online softwaru DURAPRINT®, 

který je zdarma k dispozici na www.duraprint.eu

Rozměry Formát Kód Barva Balení

210 × 40 mm Pro formát A4 na výšku
Pro formát A5 na šířku  4986 01 černá, 23 stříbrná 5ks v balení

297 × 40 mm Pro formát A3 na výšku
Pro formát A4 na šířku 4987 01 černá, 23 stříbrná 5ks v balení

 DURAFRAME MAGNETIC NOTE 
•   Magnetický inforámeček pro přímé vpisování
• Na kovové povrchy, např. bílé či černé tabule, uzamykatelné skříňky, 

prezentační panely a výrobní stroje
• Použití: sběr a dokumentace informací, pracovních postupů a servisu, 

jako je údržba nebo bezpečnostní kontrola 
• Rychlá a snadná výměna dokumentů pouhým nadzvednutím magnetického rámečku 
• Lze psát přímo na listy v rámečku 
• Může být naplněn až pěti listy papíru o gramáži 80g/m2

• Univerzální držák pera

Formát Kód Barva Balení
A4  4989 01 černá, 23 stříbrná 1ks v balení

TMAVĚ MODRÁ
RAL 5003 

ZLATÁ
RAL 1036 

ČERNÁ 
RAL 9004 

ZELENÁ 
RAL 6032 

ŽLUTÁ/ČERNÁ 
RAL 1003/9004 

STŘÍBRNÁ 
RAL 9006 

ORANŽOVÁ
RAL 2004 

 ZELENÁ/BÍLÁ 
RAL 6032/9016 

ČERVENÁ 
RAL 3001 

BÍLÁ 
RAL 9016 

ČERVENÁ/BÍLÁ 
RAL 3001/9016 

Více informací na durable.eu

PŘEHLED BAREVNÝCH VARIANT DURAFRAME®
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 VARIO® WALL 
•  Kompletní sada s prezentačními 

panely pro instalaci na zeď
• Obsahuje prezentační panely 

SHERPA® ve formátu A4
• Panely mají po stranách rozlišovací 

štítky pro lepší orientaci
• Vyrobeno z práškově lakované oceli
• Ideální pro dlouhodobé použití
• Snadná montáž

 VARIO® WALL 5 
• Sada s 5ti prezentačními panely SHERPA® ve 

formátu A4 a štítky pro popisek

 5551    03 červená, 07 tmavě modrá, 
09 oranžová

 1 sada 
 5567    00 mix barev
 1 sada

 5512    00 mix barev
 1 sada

 VARIO® MAGNET WALL  
•   Magnetický kovový nástěnný držák
• S prezentačními panely SHERPA® ve formátu A4 
• Jednoduché uchycení pomocí magnetu na kovové 

povrchy jako jsou například police nebo rámy strojů
 VARIO® MAGNET WALL 5 
• Sada s 5ti prezentačními panely SHERPA® ve 

formátu A4 
 5914   01 černá, 03 červená,

07 tmavě modrá, 09 oranžová
1 sada

 VARIO® MAGNET WALL 10 
• Sada s 10ti prezentačními panely SHERPA® ve 

formátu A4 
 5918  01 černá 
1 sada

 VARIO® WALL 10  
• Sada s 10ti prezentačními panely SHERPA® ve for-

mátu A4 (2 červené, žluté, zelené a tmavě modré 
panely), panely mají po stranách rozlišovací štítky 
pro lepší orientaci

 VARIO® WALL 20  
• Sada s 20ti prezentačními panely SHERPA® ve 

formátu A4 (5 červených, žlutých, zelených a 
tmavě modrých panelů) a panely mají po stranách 
rozlišovací štítky pro lepší orientaci

• Moduly vyrobené z ocelového plechu s práškovou úpravou 
• Obsahuje prezentační panely SHERPA® ve formátu 

A4 vyrobenými z polypropylenu 
• Rychlá a snadná výměna jednotlivých panelů díky 

důmyslnému mechanismu
• Panely mají po stranách rozlišovací štítky pro lepší orientaci
• Ideální pro použití v oblastech častého vyhledávání informací 

Skladová a logistická řešení 2020

 PREZENTAČNÍ STOJAN VARIO®

Použití:
Červená pro označení nebezpečí požáru 

Oranžová pro označování 
nebezpečných materiálů

Modrá pro pokyny ke strojům

5-LETÁ
ZÁRUKA

VYROBENO V NĚMECKU
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 SHERPA® PANEL A4  
• Vyrobeno z polypropylenu
• Okraj rámečku je barevný
• Antireflexní panely, které mohou být skenovány
• Pro informační materiály ve formátu A4
• Mohou být doplněny indexačními štítky, produkt č. 5603 nebo č. 5609

 VARIO® TABLE 10 
•   Kompletní sada s prezentačními panely pro použití na stolech
• Součástí jsou prezentační panely SHERPA® ve formátu A4
• Panely mají po stranách rozlišovací štítky pro lepší orientaci
• Vyrobeno z práškově lakované oceli
• Ideální pro dlouhodobé použití

 5570 00 mix barev, 01 černá, 02 bílá
 1 sada

 5699       00 mix barev 
 1 sada

 VARIO® TABLE 

 5606         00 mix barev, 01 černá, 03 červená, 04 žlutá, 05 zelená, 07 tmavě modrá, 
09 oranžová, 10 šedá, 37 grafitová, 44 modro-fialová

 5ks v balení 

 VARIO® TABLE 20 
• Sada s 20ti prezentačními panely SHERPA® ve formátu A4 

(5 červených, žlutých, zelených a tmavě modrých panelů) a 
prázdnými identifikačními štítky

Více informací na durable.eu

 PREZENTAČNÍ STOJAN VARIO®

Kompletní nabídku našich prezentačních systémů najdete na www.durable.eu
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PODLAHOVÁ ZNAČÍCÍ PÁSKA DURALINE® 50/07   
•  Samolepicí dvoubarevná značící páska pro vnitřní použití
• Protiskluzový povrch R10 podle DIN 51130
• Pro trvalé značení chodníků, uliček a oblastí, které nejsou určeny pro chodce ve skladech a provozovnách
• Barvy podobné RAL 1003/9004 signální žlutá/signální černá, 3001/9003 signální červená/ signální bílá, 

6032/9003 signální zelená/ signální bílá
• Odolává manipulaci vysokozdvižného vozíku*
*S výjimkou prudkého otáčení, brzdění a rotačních pohybů 

Popis Kód Barva Balení

Rozměry (Š × V × D): 50 mm × 0.7 mm × 30 m  1726  130 žlutá/černá, 131 zele-
ná/bílá, 132 červená/bílá  1 role 

PODLAHOVÁ ZNAČÍCÍ PÁSKA DURALINE® 50/12 
•    Samolepicí, extra silná značící páska pro vnitřní použití
• Protiskluzový povrch R10 podle DIN 51130
• Pro trvalé značení chodníků, uliček a prostor pro chodce v oblasti skladových prostor a provozů
• Oděruvzdorné a odolné vůči opotřebení díky vysoce kvalitnímu materiálu o tloušťce 1,2 mm 
• Vynikající přilnavost díky zkoseným hranám
• Barvy podobné RAL 9003 signální bílá, 3001 signální červená, 1003 signální žlutá, 

6032 signální zelená, 5005 signální modrá 
• Odolává manipulaci vysokozdvižného vozíku*
* S výjimkou prudkého otáčení, brzdění a rotačních pohybů

Popis Kód Barva Balení

 DURALINE STRONG 50/12
Rozměry (Š × V × D): 50 mm × 1.2 mm × 30 m  1725  02 bílá, 03 červená, 04 žlutá, 

05 zelená, 06 modrá  1 role

 PODLAHOVÁ ZNAČÍCÍ PÁSKA DURALINE® 50/05  
•    Samolepicí značící páska pro vnitřní použití
• Protiskluzový povrch R9 podle DIN 51130
• Pro trvalé značení chodníků, uliček a oblastí, které nejsou určeny pro chodce ve skladech a provozovnách
• Barvy podobné RAL 9003 signální bílá, 3001 signální červená, 1003 signální žlutá, 6032 signální zelená, 

5005 signální modrá 
• Odolává manipulaci vysokozdvižného vozíku*
*S výjimkou prudkého otáčení, brzdění a rotačních pohybů 

Popis Kód Barva Balení

 DURALINE 50/05
Rozměry (Š × V × D): 50 mm × 0.5 mm × 30 m  1021  02 bílá, 03 červená, 04 žlutá, 

05 zelená, 06 modrá  1 role

Skladová a logistická řešení 2020

Podlahové značení
pro výrobu a sklad

Lidé se do velké míry řídí tím, co vidí. Dobré značení je nezbytné pro 
zajištění správné orientace a dodržování zákonných předpisů bezpečnosti 
práce, zejména v nebezpečných zónách, ale i v oblastech určených pro pěší 
nebo na pojezdových cestách.

Vizuální komunikační prostředky se stále více používají pro efektivní a flexibilní 
organizaci pracoviště podle metod DURABLE Lean managementu, zejména 
ve výrobě a logistice. Usnadňují optimální značení i dodržování bezpečnostních 
předpisů ve skladu, výrobě a provozu. Podlahové a bezpečnostní značení odpo-
vídá normám ASR A1.3 a DIN ISO 7010.
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1728 1730 1732 1734 1729 1731 1733 1735

1700 1701

1705

1702 1703

Popis Kód Barva Balení
Rozměry (Š × V × D): 100 mm × 0.7 × 150 mm  1700 04 žlutá 10ks v balení
Rozměry (Š × V × D): 150 mm × 0.7mm × 150 mm 1701 04 žlutá 10ks v balení
Rozměry (Š × V × D): 100 mm × 0.7 mm × 100 mm 1702 04 žlutá 10ks v balení
Rozměry (Š × V × D): 50 mm × 0.7 mm × 150 mm 1703 04 žlutá 10ks v balení
Rozměry: Ø 100 mm, tloušťka: 0.7 mm 1704 04 žlutá 10ks v balení
Rozměry (Š × V × D): 100 mm × 0.7 mm × 200 mm 1705 04 žlutá 10ks v balení

 PODLAHOVÉ ZNAČENÍ TVARY 
• Samolepicí symbol pro vnitřní použití 
• Pro identifikaci nebezpečných oblastí, skladovacích prostor, chodníků atd.
• Protiskluzový povrch R9 podle DIN 51130
• Oděruvzdorné a odolné
• Barva: RAL 1003 signální žlutá 

1704

Popis Kód Barva Balení
“Kouření zakázáno” P002 podle ISO 7010  1728 03 červená 1 kus
“Používej ochranu sluchu” M003 podle ISO 7010  1729 06 modrá 1 kus
“Vstup zakázán” D-P006 podle DIN 4844-2 1730 03 červená 1 kus
„Cesta pro chodce“ M024 podle ISO 7010 1731 06 modrá 1 kus
“Zákaz vstupu” P004 podle ISO 7010 1732 03 červená 1 kus
„Používej ochrannou obuv"“ M006 podle ISO 7010 1733 06 modrá 1 kus
“Pozor vysokozdvižný vozík” W014 podle ISO 7010 1734 04 žlutá 1 kus
„Používej bezpečnostní vestu“ M015 podle ISO 7010 1735 06 modrá 1 kus

 REGISTROVANÉ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ  
•  Samolepicí bezpečnostní podlahové značení pro vnitřní použití ve skladech, distribučních centrech, výrobních závodech 
• Pro identifikaci nebezpečných oblastí, skladových prostor, zón pro pěší, atd.
• Protiskluzový povrch R9 podle DIN 51130
• V souladu s ISO 7010
• Oděruvzdorné a odolné  
• Rozměry: Ø 430 mm, tloušťka 0.4 mm. Produkt 1734: (Š × V) 430 mm × 378 mm (délka stran 430 mm), tloušťka 0.4 mm

 PODLAHOVÉ ZNAČENÍ VE TVARU “CHODIDLA”  
• Samolepicí symbol pro vnitřní použití 
• Pro identifikaci nebezpečných oblastí, skladových prostor, zón pro pěší, atd.
• Protiskluzový povrch R9 podle DIN 51130
• Oděruvzdorné a odolné
• Barva: RAL 1003 signální žlutá 

Popis Kód Barva Balení
Rozměry (Š × V × D): 90 mm × 240 mm × 0.7 mm  1727 04 žlutá 5 párů

Více informací na durable.eu
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 MAGNETICKÉ POUZDRO 
NA DOKUMENTY 
•  Se dvěma magnetickými pásky 

na zadní straně
• Použití: na kovové povrchy, jako jsou skladové police a kontejnery
• Odolná zadní strana z barevného polypropylenu a průhledné okno pro vkládání štítků na 

přední straně
• Vhodné pro skenery a bezpečné kopírování
• Rychlá a snadná výměna štítků 
• Možnost vytvořit si profesionální štítky pomocí bezplatného online softwaru 

www.duraprint.eu

Popis Kód Barva Balení

 Vnitřní rozměry: 100 × 38 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 113 × 53 mm (Š × V)  1741  04 žlutá, 

07 tmavě modrá 50ks v balení

 Vnitřní rozměry: 150 × 67 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 163 × 83 mm (Š × V)  1742  04 žlutá, 

07 tmavě modrá 50ks v balení

Vnitřní rozměry: 210 × 74 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 223 × 81,5 mm (Š × V) 1757  04 žlutá, 

07 tmavě modrá 50ks v balení

Vnitřní rozměry: 297 × 74 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 311 × 81,5 × mm (Š × V) 1758  04 žlutá, 

07 tmavě modrá 50ks v balení

Popis Kód Barva Balení

A5 na šířku
Vnitřní rozměry: 210 × 148 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 223 × 163 mm (Š × V)

 1743  04 žlutá, 
07 tmavě modrá 50ks v balení

A4 na výšku
Vnitřní rozměry: 210 × 297 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 233 × 313 mm (Š × V)

1744  04 žlutá, 
07 tmavě modrá 50ks v balení

A4 na šířku
Vnitřní rozměry: 297 × 210 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 311 × 225 mm (Š × V) 

1745  04 žlutá, 
07 tmavě modrá 50ks v balení

A6 na výšku
Vnitřní rozměry: 148 × 105 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 163 × 120 mm (Š × V)

1756  04 žlutá, 
07 tmavě modrá 50ks v balení

Skladová a logistická řešení 2020

Značení pro sklady

Samolepicí a magnetické kapsy, odolné proti 
roztržení, jsou ideální pro ochranu štítků v 
rušném skladovém prostředí. Efektivnější a 
snadnější práci při balení umožňuje i možnost 
jejich skenování.  

DURAPRINT.EU

ONLINOVÝ SOFTWARE 
NA TIST ŠTÍTKŮ
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  SAMOLEPICÍ POUZDRO 
NA DOKUMENTY  
• Dvě samolepicí pásky na zadní straně
• Lze připevnit na povrchy, jako jsou palety, kartóny a kontejnery 
• Odolná barevná zadní strana z polypropylenu a průhledné okno pro vkládání štítků na 

přední straně
• Vhodné pro skenery, odolné proti roztržení
• Štítky lze rychle a snadno vyměnit
• Možnost vytvořit si profesionální štítky pomocí bezplatného online softwaru 

www.duraprint.eu

Popis Kód Barva Balení

 Vnitřní rozměry: 100 × 38 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 113 × 53 mm (Š × V)  1759 07 tmavě modrá 50ks v balení

 Vnitřní rozměry: 150 × 67 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 163 × 83 mm (Š × V)) 1762 07 tmavě modrá 50ks v balení

Vnitřní rozměry: 210 × 74 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 223 × 81,5 mm (Š × V) 1794 07 tmavě modrá 50ks v balení

Vnitřní rozměry: 297 × 74 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 311 × 81,5 mm 1796 07 tmavě modrá 50ks v balení

Popis Kód Barva Balení

A6 na šířku
  Vnitřní rozměry: 148 × 105 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 163 × 120 mm (Š × V)) 

 1763 07 tmavě modrá 50ks v balení

A5 na šířku
Vnitřní rozměry: 210 × 148 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 223 × 163 mm (Š × V)

1795 07 tmavě modrá 50ks v balení

A4 na výšku
Vnitřní rozměry: 210 × 297 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 233 × 313 mm (Š × V)

1797 07 tmavě modrá 50ks v balení

A4 na šířku
Vnitřní rozměry: 297 × 210 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 311 × 225 × 1,7 mm (Š × V × H)

1798 07 tmavě modrá 50ks v balení

Více informací na durable.eu
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  NEODYMOVÉ MAGNETICKÉ 
POUZDRO NA ETIKETY  
•   Silné samoadhezivní upevnění na kovové 

povrchy pomocí zatavených magnetů
• Lze uchytit na kovové povrchy, jako jsou 

drátěné kontejnery, potrubí a 
přepravní nádoby

• Vhodné pro skenery a odolné proti roztržení
• Klopa nad oknem pro štítky je chrání 

před prachem a vlhkostí
• Možnost vytvořit si profesionální štítky pomocí 

bezplatného online softwaru www.duraprint.eu

Popis Kód Barva Balení

A5 na šířku
Vnitřní rozměry: 210 × 148 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 223 × 218 mm (Š × V)

 1746 04 žlutá, 
07 tmavě modrá 10ks v balení

A4 na výšku
Vnitřní rozměry: 210 × 297 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 223 × 368 mm (Š × V)

 1747 04 žlutá, 
07 tmavě modrá 10ks v balení

A4 na šířku
Vnitřní rozměry: 297 × 210 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 311 × 280 mm (Š × V)

1748 04 žlutá, 
07 tmavě modrá 10ks v balení

LOGISTICKÉ ZÁVĚSNÉ KAPSY  
•   Pro identifikaci palet, přepravek a kartonů
• Lze vložit mezi naskladněné kartóny nebo 

zavěsit na jednotlivé palety či přepravky 
• K opětovnému použití
• Vyrobeno z odolného barevného materiálu
• Průhledná, antireflexní kapsa pro snadné 

vložení štítků
• Vhodné pro skenery
• Možnost vytvořit si profesionální štítky pomocí bezplatného 

online softwaru www.duraprint.eu

Popis Kód Barva Balení

A6 na šířku
Vnitřní rozměry: 148 × 105 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 168 × 216 mm (Š × V)

 1721 07 tmavě modrá 50ks v balení

A5 na šířku
Vnitřní rozměry: 210 × 148 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 230 × 259 mm (Š × V)

 1722 04 žlutá, 
07 tmavě modrá 50ks v balení

A4 na šířku
Vnitřní rozměry: 297 × 210 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 317 × 321 mm (Š × V)

1723 04 žlutá, 
07 tmavě modrá 50ks v balení

 ZÁVĚSNÁ KAPSA S 
UPÍNACÍMI POPRUHY 
• S pásky pro upevnění ve tvaru šipky
• Ideální pro trvalé použití ve 

skladovacích a přepravních bednách
• Extrémně silná přilnavost na pohyblivých 

přepravních kontejnerech
• Odolná barevná zadní strana z polypropylenu a 

průhledné okno pro vkládání štítků na přední straně
• Vhodné pro skenery a odolné proti roztržení
• Klopa nad oknem pro štítky chrání dokumenty 

před prachem a vlhkostí
• Možnost vytvořit si profesionální štítky pomocí bezplatného 

online softwaru www.duraprint.eu

Popis Kód Barva Balení

A5 na šířku
Vnitřní rozměry: 210 × 148 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 223 × 380 mm (Š × V)

 1749 04 žlutá, 
07 tmavě modrá 50ks v balení

A4 na výšku
Vnitřní rozměry: 210 × 297 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 223 × 530 mm (Š × V)

 1750 04 žlutá, 
07 tmavě modrá 50ks v balení

A4 na šířku
Vnitřní rozměry: 297 × 210 mm (Š × V), 
vnější rozměry: 311 × 442 mm (Š × V)

1751 04 žlutá, 
07 tmavě modrá 50ks v balení

Skladová a logistická řešení 2020
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 ZÁVĚSNÁ KAPSA S 
DRÁTĚNÝM ÚCHYTEM 
•   Kapsa s pozinkovaným, pružným drátem pro snadné a bezpečné uchycení
• Lze použít na přepravních či drátěných kontejnerech, nosných dřevěných 

rámech a paletových kartónech
• Odolná barevná zadní strana z polypropylenu a průhledné okno pro vkládání štítků na 

přední straně
• Vhodné pro skenery a odolné proti roztržení
• Klopa nad oknem pro štítky je chrání dokumenty před prachem a vlhkostí
• Štítky lze rychle a snadno vyměnit
• Možnost vytvořit si profesionální štítky pomocí bezplatného 

online softwaru www.duraprint.eu

 LOGISTICKÝ RUKÁV NA 
SPODNÍ ČÁST PALET 145 × 75 MM  
•   Pro identifikaci palet
• Připevňuje se k paletovým nohám pomocí suchého zipu
• Všechny čtyři strany rukávu mohou být označeny štítky
• Obsahuje antireflexní kapsy na štítky
• Výřez na palec usnadňuje vkládání a výměnu štítků
• Vyrobeno z odolného barevného materiálu
• Vhodný pro scannery
• Možnost vytvořit si profesionální štítky pomocí bezplatného 

online softwaru www.duraprint.eu

Popis Kód Barva Balení

Vnitřní rozměry: 
140 × 65/90 × 65 mm (Š × V)
Vnější rozměry: 
596 × 75 × 0,8 mm (Š × V × H)

 1724  04 žlutá, 
07 tmavě modrá 50 ks v balení

Popis Kód Barva Balení

A5 na šířku, vnitřní rozměry: 210 × 148 mm (Š × V)
Vnější rozměry kapsy: 223 × 218 mm (Š × V)
Vnější rozměry s drátkem: 329 × 226 mm (Š × V)

 1752 04 žlutá, 
07 tmavě modrá 50ks v balení

A4 na výšku, vnitřní rozměry: 210 × 297 mm (Š × V)
Vnější rozměry kapsy: 223 × 368 mm (Š × V)
Vnější rozměry s drátkem: 329 × 376 mm (Š × V)

1753  04 žlutá, 
07 tmavě modrá 50ks v balení

A4 na šířku, vnitřní rozměry: 297 × 210 mm 
Vnější rozměry kapsy: 311 × 280 mm (Š × V)
Vnější rozměry s drátkem: 329 × 288 mm (Š × V)

1754  04 žlutá, 
07 tmavě modrá 50ks v balení

• Naperforované listy ve formátu A4
• Pro profesionální tisk štítků do logistických kapes
• Vhodné pro laserové a inkoustové tiskárny nebo kopírky
• Možnost vytvořit si profesionální štítky pomocí bezplatného online softwaru www.duraprint.eu 
• Barva: 02 bílá

Vhodné pro kapsy č. Rozměry štítků Kód Balení 
1741, 1759 100 × 38 mm (240 štítků)  1022  20 listů v balení
1742, 1762 150 × 67 mm (80 štítků) 1003 20 listů v balení
1757, 1794 210 × 74 mm (60 štítků)  1028  20 listů v balení
1758, 1796 297 × 74 mm (40 štítků)  1031  20 listů v balení
1724 140/90 × 65 mm (80 štítků) 1010 20 listů v balení
1756, 1763, 1721 A6 na šířku: 148 × 105 mm (20 štítků) 4851 10 listů v balení
1743, 1795, 1746, 1722, 1749, 1752 A5 na šířku: 210 × 148 mm (20 štítků) 4855 10 listů v balení
1744, 1797, 1747, 1750, 1753 A4 na výšku: 210 × 297 mm (10 štítků) 4856 10 listů v balení
1745, 1798, 1748, 1723, 1751, 1754 A4 na šířku: 297 × 210 mm (10 štítků) 4856 10 listů v balení

Více informací na durable.eu

DURAPRINT.EU

ONLINOVÝ SOFTWARE 
NA TIST ŠTÍTKŮ
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 POCKETFIX 
•   Průhledná samolepicí kapsa pro uchovávání volných dokumentů ve formátech A4 a A5
• Ideální pro šanony, kroužkové pořadače, inzertní nástěnky, atd.
• Otevírací horní část 

Š × V vnější v mm Š × V vnitřní v mm Kód Barva Balení
302 × 216 210 × 297  8096 19 transparentní 25ks v balení
302 × 216 210 × 297 8295 19 transparentní 10ks v balení
302 × 216 210 × 297 8296 19 transparentní 50ks v balení
210 × 175 148 × 210 8094 19 transparentní 10ks v balení
240 × 180 148 × 210 8294 19 transparentní 25ks v balení
94 × 63 90 × 57 8079 19 transparentní 10ks v balení
105 × 65 101 × 61 8319 19 transparentní 100ks v balení

 LABELFIX 
• Samolepicí štítek
• Ideální pro označení kartoték, poliček, šuplíků a spotřebičů, skříněk 
• Dlouhý 200 mm a lze ho uříznout na požadovanou délku 
• Otevřený na obou stranách, štítky mohou být jednoduše vloženy a vyměněny
• Možnost vytvořit si profesionální štítky pomocí bezplatného online softwaru www.duraprint.eu

Délka v mm Šířka v mm Kód Barva Balení
200 10  8010 19 transparentní 10ks v balení
200 15  8015 19 transparentní 10ks v balení
200 20 8020 19 transparentní 10ks v balení
200 30 8030 19 transparentní 5ks v balení
200 40 8040 19 transparentní 5ks v balení

Skladová a logistická řešení 2020

Pouzdra na etikety pro
značení regálů a kontejnerů

DURABLE má řešení, které vám umožní označit police, zásuvky i regály. 
Od permanentních samolepicích kapes přes lišty, které lze skenovat až po 
magnetické držáky. Prázdné štítky jsou dodávány s našimi produkty jako 
součást celého řešení značení. I vámi vytvořené štítky mohou vypadat 
profesionálně a to díky našemu online softwaru, který je uživatelům produktů 
DURABLE volně dostupný na www.duraprint.eu. 

DURAPRINT.EU

ONLINOVÝ SOFTWARE 
NA TIST ŠTÍTKŮ
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 SCANFIX® 1000 × 20 MM  
•   Další štítky o rozměrech 200 mm × 20 mm jsou 

k dispozici samostatně: položka č. 8000-02 

 SCANFIX® 1000 × 30 MM  
•   Další štítky o rozměrech 200 mm × 30 mm jsou k 

dispozici zvlášť: položka č. 8041-02 

 SCANFIX® 1000 × 40 MM  
•   Další štítky o rozměrech 200 mm × 40 mm jsou 

k dispozici zvlášť: položka č. 8099-02 

 SCANFIX® 20 BIG PACK  
•   Obsahuje 10 listů A5 s 50ti štítky 
• 20 dodatečných listů je k dispozici zvlášť: 

položka č. 8000-02 

 SCANFIX® 30 BIG PACK  
• Obsahuje 13 listů A5 s 52 štítky 
• 20 dodatečných listů je k dispozici zvlášť: 

položka č. 8041-02  

 SCANFIX® 40 BIG PACK 
•  Obsahuje 17 listů A5 s 51 štítky 
• 20 dodatečných listů je k dispozici zvlášť: 

položka č. 8099-02 

 SCANFIX®

• Samolepicí držáky štítků, které lze skenovat
• Vhodné pro značení zboží, např. cenovek v maloobchodech, prodejnách a skladech
• Pásky mají otevírání ze zhora nebo ze strany a mohou být stříhány na požadovanou délku
• Dodávané s listy A5 s perforovanými štítky připravenými k okamžitému použití pro DURABLE produkty: 

SCANFIX, C-profily a LABELFIX
• Listy jsou vhodné pro kopírky, laserové a inkoustové tiskárny
• Možnost vytvořit si profesionální štítky pomocí bezplatného online softwaru www.duraprint.eu

Délka v mm Šířka v mm Kód Barva Balení
200 20  8044 19 transparentní 5ks v balení
200 30  8045 19 transparentní 5ks v balení
200 40 8046 19 transparentní 5ks v balení

Produkt Délka v mm Šířka v mm Kód Barva Balení
  SCANFIX® 20 big pack 200 20  8023  19 transparentní 50ks v balení
  SCANFIX® 30 big pack 200 30 8024 19 transparentní 50ks v balení
  SCANFIX® 40 big pack 200 40 8025  19 transparentní 50ks v balení

Produkt Délka v mm Šířka v mm Kód Barva Balení
  SCANFIX® 1000 × 20 MM 1000 20  8026 19 transparentní 25ks v balení
  SCANFIX® 1000 × 30 MM 1000 30  8027 19 transparentní 25ks v balení
  SCANFIX® 1000 × 40 MM 1000 40 8039 19 transparentní 25ks v balení

Více informací na durable.eu

Pouzdra na etikety pro
značení regálů a kontejnerů

Štítky pro tyto produkty naleznete 
na straně 20.

 SCANFIX® BIG PACK 
• 50ks v balení

 SCANFIX® 1000 
• Obsahuje popisovatelné štítky 
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MAGNETICKÝ C-PROFIL   
•   Magnetický štítek s možností vsunout etikety ze stran 
• Průhledný pásek chránící štítek
• Přilne ke všem kovovým povrchům, např. uzamykatelným skříňkám, kovovým poličkám, skříním a šuplíkům
• Včetně listů A5 s 5ti perforovanými štítky pro okamžité použití 
• Dodatečné listy jsou k dispozici zvlášť
• Možnost vytvořit si profesionální štítky pomocí bezplatného online softwaru 

www.duraprint.eu 

MAGNETICKÝ C-PROFIL 20  
• Délka 200 mm × šířka 20 mm
• Obsahuje 1 list A5 s 5 štítky
• 20 dodatečných štítků je k dispozici zvlášť: 

položka č. 8000-02
 1710   58 grafitová 
 5 ks v balení

MAGNETICKÝ C-PROFIL 30  
• Délka 200 mm × šířka 30 mm
• Obsahuje 2 listy A5 se 8 štítky 
• 20 dodatečných štítků je k dispozici zvlášť: 

položka č. 8041-02
 1711     58 grafitová 
 5 ks v balení

MAGNETICKÝ C-PROFIL 40  
• Délka 200 mm × šířka 40 mm
• Obsahuje 2 listy A5 se 6 štítky 
• 20 dodatečných štítků je k dispozici zvlášť: 

položka č. 8099-02
 1712     58 grafitová 
 5 ks v balení 

MAGNETICKÝ C-PROFIL 20 
BIG PACK  
• Délka 200 mm × šířka 20 mm
• Obsahuje 10 listů A5 se 50 štítky 
• 20 dodatečných štítků je k dispozici zvlášť: 

položka č. 8000-02
• 50 ks v balení

 1713     58 grafitová 
  50 ks v balení

MAGNETICKÝ C-PROFIL 30 
BIG PACK  
• Délka 200 mm × šířka 30 mm
• Obsahuje 13 listy A5 se 52 štítky 
• 20 dodatečných štítků je k dispozici zvlášť: 

položka č. 8041-02
• 50 ks v balení  

 1714     58 grafitová 
50 ks v balení

MAGNETICKÝ C-PROFIL 40 
BIG PACK   
• Délka 200 mm × šířka 40 mm
• Obsahuje 17 listů A5 se 51 štítky 
• 20 dodatečných štítků je k dispozici zvlášť: 

položka č. 8099-02
• 50 ks v balení

 1719     58 grafitová 
50 ks v balení

NÁHRADNÍ ŠTÍTKY 
•  Náhradní štítky pro DURABLE označovací produkty, které lze potisknout z PC
• Listy A5 s perforovanými štítky připravenými k použití pro DURABLE produkty: 

SCANFIX, C-profily a LABELFIX
• Vhodné pro kopírky, laserové a inkoustové tiskárny
• Možnost si vytisknout profesionální štítky pro sklady a výrobu
• Možnost vytvořit si profesionální štítky pomocí bezplatného online softwaru www.duraprint.eu

NÁHRADNÍ ŠTÍTKY PRO 200 × 20 MM  
•  Formát: délka 200 mm × šířka 17 mm 
• Obsahuje 20 listů se 100 štítky  

 8000   02 bílá 
  20ks v balení 

NÁHRADNÍ ŠTÍTKY PRO 200 × 30 MM 
• Formát: délka 200 mm × šířka 27 mm 
• Obsahuje 20 listů s 80 štítky

 8041   02 bílá 
  20ks v balení 

NÁHRADNÍ ŠTÍTKY PRO 200 × 40 MM  
• Formát: délka 200 mm × šířka 37 mm
• Obsahuj 20 listů s 60 štítky  

 8099   02 bílá 
  20ks v balení 

Skladová a logistická řešení 2020

Vhodné pro naše produkty na 
stranách 18, 19 a 20
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 MAGNETICKÁ ZNAČÍCÍ PÁSKA 20 
• Délka 5000 mm × šířka 20 mm 

 1707   02 bílá
  1 kus 

  MAGNETICKÁ ZNAČÍCÍ PÁSKA 30 
• Délka 5000 mm × šířka 30 mm   

 1708   02 bílá 
   1 kus 

  MAGNETICKÁ ZNAČÍCÍ PÁSKA 40 
• Délka 5000 mm × šířka 40 mm   

 1709   02 bílá
  1 kus 

 8099   02 bílá 
  20ks v balení 

 MAGNETICKÁ ZNAČÍCÍ PÁSKA   
•   Role magnetické pásky
• Může být stříhána na požadovanou délku
• Přilne ke všem kovovým povrchům, např. uzamykatelným skříňkám, 

kovovým poličkám, skříním a šuplíkům
• Flexibilní, elastická a silná
• Popisovatelná permanentními popisovači 

 KOVOVÁ PÁSKA
 4715   02 bílá
  1 kus

 SAMOLEPICÍ KOVOVÁ PÁSKA   
•   Kovová páska pro magnety 
• Samolepicí. Lze ji stříhat na požadovanou délku.
• Přilne ke všem rovným povrchům
• Rozměry: 5 m dlouhá, 35 mm široká 

  KOVOVÁ PÁSKA S 10TI MAGNETY  
•   Včetně 10ti magnetů
• Průměr magnetu: 30 mm
• Magnet udrží až 5 listů papíru 

 1717   02 bílá
  1 kus

Více informací na durable.eu
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 DURAFIX®

• DURAFIX® přilne k hladkým povrchům jako jsou například skříňky, sklo nebo bílé tabule
• Papír lze snadno sevřít mezi dva magnety bez ohledu na jeho formát
• Připevnění je možné ze strany nebo shora dle dostupného prostoru
• Rychlé a jednoduché použití
• Lze snadno odstranit z hladkých povrchů
• Portfolio DURAFIX® se skládá ze tří variant: DURAFIX® CLIP, samolepicí klip pro menší formáty jako 

například psané poznámky. DURAFIX® RAIL lišta pro DIN formáty A5, A4 a A3, a také DURAFIX® ROLL, 
5ti metrová role, kterou lze nastříhat na požadovanou délku

• Tímto způsobem lze jednoduše přilepit dokonce i velké plakáty a speciální formáty

 DURAFIX® CLIP 60 MM  
•   Magnetický klip na poznámky, upozornění, 

schůzky, atd.
• Magnetický klip se samolepicí zadní stranou lze 

připevnit na hladké povrchy, jako například skříňky, 
lednice, skleněné dveře nebo bílé tabule

• Rozměry: 60 × 17 mm (Š × V)
 4705   01 černá, 07 tmavě modrá, 

23 stříbrná 
 5ks v balení 

 DURAFIX® CLIP 60 MM BIG PACK   
 4709   00 mix barev, 23 stříbrná  

 10ks v balení 

 DURAFIX® RAIL 210 MM  
•   Magnetická lišta pro zobrazování informací a 

plakátů ve formátu A5 na šířku a A4 na výšku
• Magnetickou lištu se samolepicí zadní stranou lze 

připevnit na hladké povrchy, jako například skříňky, 
lednice, skleněné dveře nebo bílé tabule

• Rozměry: 210 × 17 mm (Š × V)  
 4706     01 černá, 07 tmavě modrá, 

23 stříbrná   
 5ks v balení 

 DURAFIX® RAIL 297 MM  
•   Magnetická lišta pro zobrazování informací a 

plakátů ve formátu A4 na šířku a A3 na výšku
• Rozměry: 297 × 17 mm (Š × V)  

 4707   01 černá, 07 tmavě modrá, 
23 stříbrná   

 5ks v balení

 DURAFIX® ROLL 5 M  
•   Maximálně flexibilní, protože magnetickou roli lze 

stříhat nůžkami na požadovanou délku
• Nízké nároky na prostor díky svinutí v roli 

(průměr asi 14 cm)
• Samolepicí zadní strana umožňuje umístění na 

hladké povrchy jako například skříňky, skleněné 
dveře, výlohy nebo bílé tabule, atd.

• Rozměry: 5000 × 17 mm (Š × V)
 4708   01 černá, 07 tmavě modrá, 

23 stříbrná   
 1 kus

Skladová a logistická řešení 2020

 DURAFIX® - Samolepicí 
magnetická páska

Perfektní pro rychlé umístění papírových poznámek, dokumentů nebo 
plakátů všech velikostí. DURAFIX® se přilepí k hladkým povrchům jako jsou 
dveře, skříňky, bílé tabule a sklo. Lze jej odstranit bez zanechání stop. Snadné 
použití. Stačí jen přilepit a dokument uchytit mezi magnety.
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 PRŮHLEDNÉ KAPSY 
•   Vyztužené otvory
• Pro upozornění
• Ve formátu na výšku
• Otevírají se v horní části úzké strany
• Vyrobeny z extra silného, odolného plastu
• S ochrannou klapkou
• Odolné proti roztržení 

  TRANSPARENTNÍ KAPSA A4    
 2307   19 transparentní 
 10ks v balení 

  TRANSPARENTNÍ KAPSA A5    
 2306   19 transparentní  
 10 ks v balení  

  TRANSPARENTNÍ KAPSA A6
 2302   19 transparentní  
 10ks v balení 

Více informací na durable.eu

DURAPRINT.EU

ONLINOVÝ SOFTWARE 
NA TISK ŠTÍTKŮ

DURAPRINT® software pro tisk

Neexistuje jednodušší způsob! Vyzkoušejte perfektně navržené a profesionálně vytištěné štítky 
s bezplatným DURAPRINT® softwarem. V rekordně krátkém čase v něm lze navrhnout vlastní 
vzhled, vytisknout a následně uložit štítek pro opakovaný tisk. S praktickou databází, jmen, obrázků, 
atd. můžete několika málo kliky štítek upravit do vzhledu připravenému k okamžitému použití.
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321

+ DURACARD ID 300  
• Tiskárna pro tisk plastových karet o velikosti 

53,98 × 85,60 mm (ISO 7810, CR80)
• Barevný tisk: sublimace, černobílá: termotisk
• Tisk ve fotografické kvalitě díky rozlišení 260 × 300 dpi
• 16 MB paměť (RAM)
• Barevný tisk až do krajů s ochranným lakem
• USB 2.0 (USB 1.1 a kompatibilní s 3.0)

 8910   00 mix barev, 
65 neutrální

 1 kus

DURACARD SADA PRO TISK 
(BAREVNÁ NÁPLŇ + KARTY)
•  Sada jedné YMCKO plnobarevné náplně s 

plastovými kartami (0,76 mm) k vytisknutí 
100 karet ve foto kvalitě

• Průhledná ochranná vrstva neprodyšně 
uzavírá kartu

• Barevný „ribbon“ s RFID kódem pro rychlé 
rozeznání karet tiskárnou DURACARD ID 300

 8913   00 mix barev
 1 sada 

Mnoho společností a institucí, včetně knihoven, fitness klubů a organizací s 
bezpečnostními požadavky, potřebuje identifikační karty. Tyto parkovací nebo 
přístupové karty musí být náležitě označeny a chráněny.
 Pro splnění těchto požadavků nabízí DURABLE řadu tiskáren, držáků karet nebo různých 
druhů šňůrek, takže si můžete snadno vytisknout vlastní karty ve vaší korporátní identitě 
a zkompletovat je během chvilky přímo u vás ve firmě. 

Vyberte pouzdroVytiskněte Navrhněte karty

Skladová a logistická řešení 2020

IDENTIFIKAČNÍ KARTY A JMENOVKY 
 Bezpečné a na míru 

Včetně startovací sady
(Barevný „ribbon“ + 100 karet)

DURAPRINT.EU

ONLINOVÝ SOFTWARE 
NA TISK ŠTÍTKŮ

MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
Mac: Mac OS x 10.6 nebo vyšší, pouze Intel procesor, 
paměť 512MB RAM, rozlišení monitoru 1024 × 768 pixelů, 
1 USB port
PC: Windows™ XP SP3, Vista, 7 a 8 (32 & 64 bit) nebo vyšší, 
paměť 512MB RAM, rozlišení monitoru 1024 × 768 pixelů, 
1 USB port
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1

2
3

# 8920

 8913   00 mix barev
 1 sada 

 POUZDRO NA KARTY PUSHBOX   
•   Spolehlivá ochrana před poškozením
• Uchování až tří karet (TRIO)
• Variabilní vyjímání jednotlivých karet pomocí posuvníku 

  POUZDRO NA IDENTIFIKAČNÍ 
KARTU OUTDOOR SECURE
•   Pouzdro na identifikační kartu s páskou 

pro připevnění na paži
• Vhodné pro venkovní použití
• Nastavitelná páska kolem paže (smyčka) 

se zapínáním na suchý zip
• Vyrobené z odolného plastu s pevným neprodyšným 

uzávěrem pro ochranu karty před nečistotami a 
vlhkostí

• Voděodolné a vydrží teploty až do -20°C
• Pojme jednu kartu do velikosti 97mm × 61mm

 8414   19 transparentní 
 10ks v balení

POUZDRO NA KARTY PUSHBOX  
•   Oddělené přihrádky pro ochranu karet
• Výsuvný mechanismus pro snadné vyjmutí jednotlivých karet
• Úchyt odolný proti zlomení
• Lze použít ve formátu na výšku nebo na šířku
• Čirý plast pro snadnou čitelnost
• Ideální pro ochranu magnetických a čipových karet
• Lze jej kombinovat se sponou, textilní šňůrkou nebo 

navijákem na visačky
• Vnitřní rozměry: 54 × 87 mm  

Kód Barva Balení
Pouzdro na karty PUSHBOX TRIO
  Pouzdro na 3 karty  8920 19 transparentní 10ks v balení

POUZDRO NA KARTY PUSHBOX TRIO S TEXTILNÍ ŠŇŮRKOU
Pouzdro na 3 karty 8925 01 černá 10ks v balení

Pouzdro na karty PUSHBOX DUO
Pouzdro na 2 karty 8921 19 transparentní 10ks v balení

POUZDRO NA KARTY PUSHBOX DUO S TEXTILNÍ ŠŇŮRKOU
Pouzdro na 2 karty 8926 01 černá  10ks v balení

Pouzdro na karty PUSHBOX MONO
Pouzdro na 1 kartu 8922 19 transparentní  10ks v balení

POUZDRO NA KARTY PUSHBOX MONO S TEXTILNÍ ŠŇŮRKOU
Pouzdro na 1 kartu 8927 01 černá 10ks v balení

VYUŽITÍ
•   Obzvláště užitečné v případě několikaúrovňového zabezpečení, 

jako např. na letištích, ve veřejných budovách 
nebo inovativním vývoji.  

Pro speciální ochranu citlivých karet.
Pouzdro na karty PUSHBOX uchová 
bezpečně až tři karty a zajišťuje flexibilní 
vyjmutí jednotlivých identifikačních karet.

Více informací na durable.eu

IDENTIFIKAČNÍ KARTY A JMENOVKY 
 Bezpečné a na míru 

Pouzdro na karty PUSHBOX s textilní šňůrkou 
•  Hedvábně měkká textilní šňůra
• Extra široká karabina vyrobená z kovu
• Šířka šňůrky: 15 mm, délka: 440 mm 
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# 8012

# 8005/8698# 8005/8698

# 8218

# 8219

 UZAVŘENÁ TVRDÁ POUZDRA NA KARTY    
•   Čirý povrch umožňuje snadné čtení a skenování karet
• Uzavřená konstrukce pouzdra poskytuje ochranu karet s magnetickými proužky a čipy
• Atraktivní zaoblený design  

 POUZDRA NA IDENTIFIKAČNÍ KARTY - OTEVŘENÁ POUZDRA
• Otevřené pouzdro na karty vhodné pro jednu nebo dvě karty
• Lze použít ve formátu na výšku nebo na šířku
• Lze kombinovat s řetízkem, textilní šňůrkou nebo navijákem na visačky 

UZAVŘENÁ TVRDÁ POUZDRA NA KARTY S NAVIJÁKEM
•   Otvor na palec na zadní straně pro snadné vyjmutí a výměnu karty
• Lze použít ve formátu na výšku nebo na šířku
• Lze kombinovat s řetízkem, textilní šňůrkou nebo navijákem na 

visačky s kovovou sponou pro uchycení na opasek 
• Délka: 80 cm
• Vnitřní rozměry: 54 × 87 mm (V × Š)

Kód Barva Balení
 UZAVŘENÉ POUZDRO NA 1 IDENTIFIKAČNÍ/
BEZPEČNOSTNÍ KARTU S NAVIJÁKEM  8012 19 transparentní 10ks v balení

UZAVŘENÉ POUZDRO NA 2 IDENTIFIKAČNÍ/
BEZPEČNOSTNÍ KARTY S NAVIJÁKEM 8224 19 transparentní 10ks v balení

UZAVŘENÁ TVRDÁ POUZDRA NA KARTY SE SPONOU
•   S otočnou sponou
• Otvor na palec pro snadné vyjmutí a výměnu karty
• Lze použít ve formátu na výšku nebo na šířku
• Vnitřní rozměry: 54 × 87 mm 

Kód Barva Balení
   UZAVŘENÉ POUZDRO NA 1 IDENTIFIKAČNÍ/
BEZPEČNOSTNÍ KARTU SE SPONOU  8005 19 transparentní 25ks v balení

BEZPEČNOSTNÍ POUZDRO NA 2 IDENTIFIKAČNÍ 
KARTY SE SPONOU 8013 19 transparentní 25ks v balení

  TVRDÉ POUZDRO / DVOJITÉ BEZPEČNOSTNÍ POUZDRO 
•    Otvor na palec na zadní straně pro jednoduché vyjmutí a výměnu karty
• Lze použít ve formátu na výšku nebo na šířku
• Lze jej kombinovat s řetízkem, textilní šňůrkou nebo navijákem na visačky
• Vnitřní rozměry: 54 × 87 mm (V × Š)

Kód Barva Balení
UZAVŘENÉ POUZDRO NA 1 IDENTIFIKAČNÍ/BEZPEČNOSTNÍ KARTU  8905 19 transparentní 10ks v balení
DVOJITÉ BEZPEČNOSTNÍ POUZDRO NA 2 IDENTIFIKAČNÍ/
BEZPEČNOSTNÍ KARTY 8924 19 transparentní 10ks v balení

POUZDRA NA IDENTIFIKAČNÍ KARTY SE SPONOU  
•   Lze použít ve formátu na výšku nebo na šířku
• S otočnou sponou
• Vnitřní rozměry: 54 × 87 mm (V × Š)

Kód Barva Balení
 POUZDRO NA 1 IDENTIFIKAČNÍ/BEZPEČNOSTNÍ 
KARTU SE SPONOU  8118  01 černá, 03 červená, 

06 modrá, 19 transparentní 25ks v balení

POUZDRO NA 2 IDENTIFIKAČNÍ/BEZPEČNOSTNÍ 
KARTY SE SPONOU 8218  01 černá, 

06 modrá, 19 transparentní 25ks v balení

POUZDRO NA IDENTIFIKAČNÍ KARTU S NAVIJÁKEM 
•  Lze použít ve formátu na výšku nebo na šířku
• Naviják s kovovou sponou na zadní straně a páskem s drukem
• Délka: 80 cm
• Vnitřní rozměry: 54 × 87 mm (V × Š) 

Kód Barva Balení
 POUZDRO NA 1 IDENTIFIKAČNÍ/BEZPEČNOSTNÍ 
KARTU S NAVIJÁKEM   8011 19 transparentní 10ks v balení

POUZDRO NA 2 IDENTIFIKAČNÍ/BEZPEČNOSTNÍ 
KARTY S NAVIJÁKEM 8219 19 transparentní 10ks v balení

  OTEVŘENÁ POUZDRA NA KARTY  
•   Lze použít ve formátu na výšku nebo na šířku
• Lze kombinovat s řetízkem, te×tilní šňůrkou nebo navijákem na vysačky
• Vnitřní rozměry: 54 × 87 mm (V × Š)

Kód Barva Balení

 POUZDRO NA 1 IDENTIFIKAČNÍ/BEZPEČNOSTNÍ KARTU  8918 01 černá, 
19 transparentní 10ks v balení

POUZDRO NA 2 I KARTY 8919 01 černá, 
19 transparentní 10ks v balení

Otevřená barevná pouzdra na identifikační 
karty, jsou dokonalým řešením pro ucho-
vávání a každodenní používání všech typů 
bezpečnostních karet.

Skladová a logistická řešení 2020
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EXTRA SILNÝ NAVIJÁK   
•   Naviják pro těžká pouzdra na karty nebo svazky klíčů
• Magnetický zámek unese až 300g
• S kovovým klipem 
• S malým kroužkem na klíče a zesíleným páskem s drukem
• Upozornění: integrovaný magnet může narušit čitelnost 

karet s magnetickými proužky 
• Délka: 60 cm

 8329    01 černá, 02 bílá, 07 tmavě modrá, 10 šedá 
 1 kus 

STYLOVÝ NAVIJÁK 
•   Oválný naviják ve stylovém designu
• S kovovým klipem 
• Lze kombinovat se všemi DURABLE jmenovkami 

nebo bezpečnostními pouzdry na karty, 
které mají otvor pro klip 

•   Délka: 80 cm
• S pružinovým háčkem

 8327    01 černá, 03 červená, 04 žlutá, 
05 zelená, 07 tmavě modrá, 
10 šedá, 12 světle fialová 

 1 kus 

BAREVNÁ TEXTILNÍ 
ŠŇŮRKA
• Textilní šňůrka s bezpečnostní pojistkou
• Hedvábně zpracovaný textil
• Extra široká kovová karabina
• Lze použít se všemi pouzdry na karty DURABLE  
•  Šířka: 15 mm
• Délka: 440 mm
• Šířka (karabina): 12 mm  

 8127    01 černá, 28 půlnoční modř, 
       32 tmavě zelená, 135 okrová, 
       136 korálová  

 10ks v balení 

  TEXTILNÍ 
ŠŇŮRKA S EXTRA 
SILNÝM NAVIJÁKEM   
• Šňůrka s navijákem pro těžká 

pouzdra na karty / sady klíčů
• S bezpečnostním zámkem
• Magnetický zámek unese až 300g
• S malým kroužkem na klíče a zesíleným 

páskem s drukem
• Upozornění: integrovaný magnet může narušit 

čitelnost karet s magnetickými proužky
•  Rozměr šňůrky: Délka: 80 cm Šířka: 15 mm
• Rozměr navijáku: Délka: 60 cm

 8330    01 černá 
 1 kus

  REFLEXNÍ 
TEXTILNÍ ŠŇŮRKA  
•  20 mm široká textilní šňůrka s 

bezpečnostní pojistkou pro rozepnutí
• Velká reflexní část
• Jasná bezpečnostní barva
• Vysoce kvalitní textilní materiál
• Odnímatelný pásek prostřednictvím dělící karabiny 
• Délka: asi 53 cm

 8692    09 oranžová
 1 kus 

Vysoký komfort v kombinaci s osvědčenou technologií 
dělá z navijáků a spon ideální společníky pro všechny 
typy identifikačních karet a jmenovek.

Více informací na durable.eu

DURAPRINT® – pro tvorbu vlastních vstupních a identifikačních karet

Pomocí našeho bezplatného softwaru DURAPRINT® vytvoříte profesionální štítky a jmenovky během 
několika minut. Díky praktické funkci pro nahrání celé databáze lze jména, obrázky atd. importovat 
do hotových designů, které lze opakovaně použít. 

DURAPRINT.EU

ONLINOVÝ SOFTWARE 
NA TIST ŠTÍTKŮ

Integrované 
magnety mohou 
ovlivnit čitelnost 
karet s magnet-
ickými proužky.

Integrované 
magnety mohou 
ovlivnit čitelnost 
karet s magnet-
ickými proužky.
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4820-19 4821-19 4822-19 4823-19 4824-19 4825-19 4826-19

Dveřní cedulky
Cedulky na dveřích ukazují návštěvníkům a zákazníkům správnou cestu. 
DURABLE nabízí širokou škálu nástěnných, dveřních a směrových značek, 
které jsou k dispozici v mnoha variantácha velikostech s různou povrchovou 
úpravou.

 CRYSTAL SIGN  
• Řada akrylových dveřních cedulí CRYSTAL SIGN v 7 různých velikostech
• Snadno vyměňte štítky jen oddělením dvou akrylových destiček
• Vhodné pro použití v kancelářích, konferenčních místnostech, na recepcích a dalších místech
• Včetně montážní sady, vrtací šablony a návodu 
• Součástí jsou perforované štítky, na které si vytvoříte potisk jednoduše v počítači
• Případné další balení s prázdnými štítky lze objednat samostatně 
• Možnost vytvořit si profesionální štítky pomocí bezplatného online softwaru www.duraprint.eu

Rozměry Š × V mm Kód Barva Balení

105 × 105 mm  4820 19 transparentní 1 kus
148 × 105 mm  4821 19 transparentní 1 kus
148 × 148 mm 4822 19 transparentní 1 kus
210 × 148 mm 4823 19 transparentní 1 kus
210 × 210 mm 4824 19 transparentní 1 kus
210 × 297 mm (DIN A4 na výšku) 4825 19 transparentní 1 kus
297 × 420 mm (DIN A3 na výšku) 4826 19 transparentní 1 kus

 CLICK SIGN  
•   Řada plastových dveřních cedulí CLICK SIGN je dostupná v 5 různých velikostech
• Výběr ze 4 různých barev např. pro rozlišení různých oddělení
• Snadno vyměníte štítky pouhým zvednutím a odklopením průhledného předního panelu
• Vhodné pro rozsáhlé použití jako například ve vzdělávacích institucích, nemocnicích, restauracích, atd.
• Obsahuje montážní sadu a návod, ale lze jej také přilepit
• Prázdné štítky pro vlastní tisk lze objednat samostatně
• Možnost vytvořit si profesionální štítky pomocí bezplatného online softwaru www.duraprint.eu

Rozměry Š × V mm Kód Barva Balení
149 × 52,5 mm  4860 02 bílá, 03 červená, 07 tmavě modrá, 37 grafitová  1 kus
149 × 105,5 mm  4861 02 bílá, 03 červená, 07 tmavě modrá, 37 grafitová 1 kus
149 × 148,5 mm 4862 02 bílá, 03 červená, 07 tmavě modrá, 37 grafitová 1 kus
210 × 148,5 mm 4866 02 bílá, 03 červená, 07 tmavě modrá, 37 grafitová 1 kus
210 × 297 mm 4867 02 bílá, 03 červená, 07 tmavě modrá, 37 grafitová 1 kus

Lze jej upevnit pouze dvěma šrouby.

Skladová a logistická řešení 2020

DURAPRINT.EU

ONLINOVÝ SOFTWARE 
NA TIST ŠTÍTKŮ
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4806-234807-234803-23 4808-234801-23 4802-23 4805-23

4867 4866 4862 4861 4860

4800-23

 INFO SIGN  
•  Sortiment hliníkových dveřních cedulek INFO SIGN je dostupný v 8 velikostech
• Snadná výměna štítků vysunutím antireflexního akrylového panelu
• Vhodné pro použití v kancelářích, konferenčních místnostech, recepcích a dalších místech
• Pro přišroubování na stěny
• Včetně montážní sady, vrtací šablony a pokynů
• Prázdné štítky pro vlastní tisk lze objednat samostatně
• Možnost vytvořit si profesionální štítky pomocí bezplatného online 

softwaru www.duraprint.eu  

Rozměry Š × V mm Kód Barva Balení
149 × 52,5 mm  4800 23 stříbrná 1 kus
149 × 105,5 mm  4801 23 stříbrná 1 kus
149 × 148,5 mm 4802 23 stříbrná 1 kus
149 × 210,5 mm 4803 23 stříbrná 1 kus
210 × 148,5 mm 4805 23 stříbrná 1 kus
210 × 297 mm (DIN A4 na výšku) 4806 23 stříbrná 1 kus
297 × 210 mm (DIN A4 na šířku) 4807 23 stříbrná 1 kus
297 × 420 mm (DIN A3 na výšku) 4808 23 stříbrná 1 kus

Obsahuje lepící podložky.

Více informací na durable.eu
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 TŘÍDÍCÍ REGÁL, 3 DÍLNÝ
•   Vyrobeno z ocelového plechu s práškovou 

povrchovou úpravou
• 3 přihrádky pro efektivní třídění dokumentů
• Možná montáž na zeď
• Štítek pro označení z boku
• Pro formát A4
• Rozměry: 360 × 205 × 250 mm (Š × V × H) 

 3359   01 černá, 10 šedá 
 1 kus 

  TŘÍDÍCÍ REGÁL, 5 DÍLNÝ   
•   Vyrobeno z ocelového plechu s práškovou 

povrchovou úpravou
• 5 přihrádek pro efektivní třídění dokumentů
• Možná montáž na zeď
• Štítek pro označení z boku 
• Pro formát A4
• Rozměry: 360 × 330 × 250 mm (Š × V × H) 

 3360   01 černá, 10 šedá
 1 kus

  TŘÍDÍCÍ REGÁL, 8 DÍLNÝ   
•   Vyrobeno z ocelového plechu s práškovou 

povrchovou úpravou
• 8 přihrádek pro efektivní třídění dokumentů
• Možná montáž na zeď
• Štítek pro označení z boku
• Pro formát A4
• Rozměry: 360 × 540 × 250 mm (Š × V × H) 

 3361 01 černá, 10 šedá
 1 kus 

 IDEALBOX 
•   Praktický a flexibilní
• Pro různé použití
• Boxy jsou vhodné pro umístění na stůl, 

stěnu, tak i pro použití ve skříních a zásuvkách 

  IDEALBOX PLUS  
•  Obsahuje roztažitelný panel, 

který zakrývá přední stranu zásuvek
• Pro ukládání dokumentů do formátu C4
• 7 otevřených zásuvek
• Pro pracovní stoly či pod stůl případně 

lze instalovat i na zeď
• Rozměry: 250 × 322 × 365 mm (Š × V × H)

 1712001060 černá
 1 kus  

 1712001050  šedá
 1 kus 

Skladová a logistická řešení 2020

Třídící regály a plastové 
přihrádky na brožury

Společnost DURABLE nabízí širokou škálu úložných systémů, 
které pomáhají organizovat výrobu, logistiku a oblasti správy 
řízení dle Lean metody. Produkty jsou vyrobeny z kovu nebo 
vysoce kvalitního plastu tak, aby umožnily rychlý a přímý přístup 
k pracovním dokumentům, výkresům, návrhům a jakémukoli 
jinému typu dokumentů. 

TŘÍDÍCÍ REGÁLY
• Masivní třídící systémy pro pracoviště
• Vhodné k upevnění na perforovaných 

kovových stěnách
• Ideální pro výrobu a logistiku

Masivní a odolné

S výsuvnou čelní deskou jako 
ochranou proti prachu

ADAPTÉR PRO MONTÁŽ NA STĚNU
•  Pro montáž na perforované kovové stěny
• Vhodné pro velikosti děr: 9 × 9 mm/37 mm, 9 × 9 

mm/38 mm, 10 × 10 mm/38 mm
• Rozměry: 335 × 42 × 8 mm (Š × V × H)

999110794   10 šedá
1 kus
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 3361 01 černá, 10 šedá
 1 kus 

 FLEXIPLUS 
•  Závěsné prezentační přihrádky na brožury ve 

formátu A4 a A5 na výšku nebo na šířku
• Kapacita pro naplnění 23 mm
• Rozšiřitelný až do nosnosti cca. 6 kg
• Ideální pro zobrazování informací v oblasti recepcí, v show-

roomech, čekárnách a na veletrzích 

 FLEXIPLUS 6 A4 
• Sada závěsných přihrádek na prospekty ve formátu A4 na 

výšku 
• 6ti dílná sada  
• Rozměry: 247 × 745 × 100 mm (Š × V × H) 

 1700008061 černá
 1 sada

 1700008401 transparentní
 1 sada

   FLEXIPLUS 6 A4 
NA ŠÍŘKU  
•    Sada závěsných přihrádek na prospekty ve formátu A4 na šířku
• 6ti dílná sada
• Rozměry: 340 × 520 × 100 mm (Š × V × H) 

 1700014061  černá 
 1 sada

 1700014401  transparentní
 1 sada 

 FLEXIBOXX
•   Prezentační systém brožur pro formáty A4 

na výšku / na šířku
• Kapacita pro naplnění 24 mm
• Rozšiřitelný až do nosnosti cca. 6 kg
• Ideální pro zobrazování informací v oblasti recepcí, 

v showroomech, čekárnách a na veletrzích 

 FLEXIBOXX 6 A4   
•   Sada závěsných přihrádek na prospekty 

ve formátu A4
• Skládá se z modulu 6ti závěsných přihrádek 
• Rozměry: 240 × 690 × 135 mm (Š × V × H)

 1709760010  bílá  1 sada
 1709760060 černá 1 sada
1709760400 transparentní 1 sada

 FLEXIBOXX 12 A4 
• Sada závěsných přihrádek na 

prospekty ve formátu A4 
• Skládá se z modulu 12ti závěsných přihrádek
• Rozměry: 240 × 1115 × 135 mm (Š × V × H) 

 1709763010  bílá  1 sada
 1709763060 černá 1 sada
1709763400 transparentní 1 sada

FLEXIBOXX 12 A4 NA ŠÍŘKU
•   Sada závěsných přihrádek na prospekty 

ve formátu A4 na šířku 
• Skládá se z modulu 12ti závěsných přihrádek
• Rozměry: 348 × 1140 × 95 mm (Š × V × H)

 1709781010  bílá  1 sada 
 1709781060 černá 1 sada
1709781400 transparentní 1 sada

Více informací na durable.eu

999110794   10 šedá
1 kus
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Odpadkové koše DURABLE nabízejí celou řadu možností v oblasti nakládání 
s odpady, jakož i pro přepravu a skladování surovin. Jsou výhradně vyráběny 
z vysoce kvalitních plastů a odolného ocelového plechu s dlouhou životností. 
Odpadní nádoby DURABLE jsou k dispozici v různých barvách, velikostech, 
provedeních a povrchových úpravách, a poskytují tak ideální řešení pro širokou 
škálu použití. 

 DURABIN 
•   Plastové nádoby pro sběr, 

třídění a recyklaci odpadů
• Čtvercová nebo obdélníková varianta nádob
• K dispozici je celá řada barev
• Barevná víka usnadňují identifikaci různých 

kategorií odpadu

 DURABIN TROLLEY 60  
•   Bílý kovový vozík se čtyřmi kolečky 
• Pro uskladnění a odvoz jedné nádoby DURABIN 60 
• Rozměry: 470 × 180 × 260 mm (Š × V × H)

 1801666010 bílá  1 kus

 Bezpečné pro potraviny podle 
nařízení EU č. 1935/2004 /ES

Skladová a logistická řešení 2020

Odpadkové koše

Odnímatelná vrchní část usnadňuje 
vyprazdňování

  DURABIN 60  SET
•  Obdélníkový tvar
• Kapacita: 60 litrů
• S masivními madly pro snadnou manipulaci
• Zapuštěné dno usnadňuje bezpečné vyprázdnění 

koše
• Se svorkami pro upevnění odpadního pytle
• Kromě černé barvy jsou všechny další barvy 

bezpečné pro uchovávání potraviny (podle nařízení 
EU č. 1935/2004 / ES)

• Rozměry: 590 × 600 × 282 mm (Š × V × H)

  DURABIN LID 60 
•  Víko pro DURABIN 60 včetně zapuštěné rukojeti 

pro snadné odklopení
• Bezpečné i pro uchovávání potravin s výjimkou 

černé barvy (podle nařízení EU č. 1935/2004 / ES) 
• Rozměry: 501 × 58 × 272 mm (Š × V × H)

 DURABIN FLIP 40  
•   Nádoba s víkem na odpad a recyklovatelný materiál
• Výklopné víko
• Kapacita: 40 litrů 
• Rozměry: 320 × 747 × 366 (Š × V × H) 

  DURABIN FLIP LID SQUARE 40 
• Výklopné víko pro DURABIN SQUARE 40
• Rozměry: 330 × 170 × 330 mm (Š × V × H)

1800496054 šedá 1 kus

1800497020 zelená 1 kus
1800497030 žlutá 1 kus
1800497040 tmavě modrá 1 kus
1800497221 černá 1 kus

1801574011 bílá 1 kus
1801574012 zelená 1 kus
1801574013 žlutá 1 kus
1801574014 tmavě modrá 1 kus
1801574018 červená 1 kus
1801574051 šedá 1 kus

1809798010 bílá 1 kus
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 DURABIN VOZÍK 90  
•   Bílý kovový vozík se čtyřmi kolečky 
• Pro uskladnění a odvoz jedné nádoby DURABIN 90
• Rozměry: 395 × 180 × 385mm (Š × V × H)

 1801668010  bílá  1 kus

VOZÍK 
•   Úložný vozík se čtyřmi kolečky
• Pro přepravu těžkých a/nebo stohovatelných 

úložných boxů
• Kapacita nákladu až do 250 kg
• Rozměry: 400 × 160 × 600 mm (Š × V × H)

 1809693180 červená  1 kus
1809693060 černá  1 kus

Více informací na durable.eu

Pro obvyklé přepravní nádoby 
podle Eurocode 400 × 600

 DURABIN 90 
•  Čtvercový
• Kapacita 90 litrů
• S madly pro jednodušší transport
• Bezpečné pro potraviny ve všech barvách (podle 

směrnice EU 1935/2004/EU), s vyjímkou černé
• Rozměry: 520 × 610 × 490 mm (Š × V × H) 

  DURABIN LID 90 
• Víko pro DURABIN 90 s držadly pro snadné 

odklopení
• Bezpečné i pro uchovávání potravin s výjimkou 

černé barvy (podle nařízení EU č. 1935/2004 / ES)
• Rozměry: 507 × 60 × 470 mm (Š × V × H)

1800474050 šedá 1 kus

1800475020 zelená 1 kus
1800475030 žlutá 1 kus
1800475040 tmavě modrá 1 kus
1800475221 černá 1 kus
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 ODPADKOVÉ KOŠE SE 
SAMOUHAŠOVACÍM VÍKEM  
•   Oválný kovový odpadkový koš s hliníkovým nebo ocelovým víkem
• S epoxidovým pryskyřicovým nátěrem odolným proti poškrábání
• Vyrobený z nerezové oceli 
• Víko zabraňuje přísunu kyslíku a tím snižuje riziko vzniku požáru
• Certifikováno TUV

 ODPADKOVÝ KOŠ SAFE 15 
•   Kapacita: 15 litrů
• Rozměry: 357 × 260 mm (V × Ø) 

 3305   01 černá, 10 šedá, 
       23 stříbrná

1 kus 

 ODPADKOVÝ KOŠ SAFE 30 
• Kapacita: 30 litrů
• Rozměry: 492 × 315 mm (V × Ø) 

 3306   01 černá, 10 šedá
 1 kus 

  WASTE BASKET SAFE 60  
• Kapacita: 60 litrů
• Rozměry: 662 × 375 mm (V × Ø)

 3307   01 černá, 10 šedá
 1 kus 

ODPADKOVÝ KOŠ Z NEREZOVÉ OCELI 
OVÁLNÝ 15
• Oválný odpadkový koš s víkem zabraňující vzniku požáru
• Vysoce kvalitní kartáčovaná nerezová ocel
• Kapacita: 15 litrů
• Rozměry: 357 × 260 mm (V × Ø) 

 3376   23 stříbrná 
 1 kus

Skladová a logistická řešení 2020

Bezpečné řešení při nakládání s odpady pro použití ve 
výrobních a skladovacích prostorech. Víko zamezuje 
přístupu kyslíku do nádoby čímž zajišťuje vyhasnutí 

vznikajících plamenů
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 3307   01 černá, 10 šedá
 1 kus 

 ODPADKOVÝ KOŠ S POPELNÍKEM
•   Kovový odpadkový koš s integrovaným popelníkem
• Ochrana proti vzniku požáru je zajištěna pískem, který je naplněný 

v zásobníku vložky a pomocí hasicího víka
• S epoxidovým pryskyřicovým nátěrem odolným proti poškrábání
• Vyrobený z nerezové oceli. 
• Některé modely mají odnímatelnou zinkovou nádobku pro snadné 

čištění
• Ideální pro použití v kuřáckých prostorech nebo v chráněných 

vstupech 

OVÁLNÝ ODPADKOVÝ KOŠ Z 
NEREZOVÉ OCELI S POPELNÍKEM   
•  17ti litrový odpadkový koš vyrobený z kartáčované 

nerezové oceli s integrovaným 2 litrovým popelníkem
• Odnímatelná vnitřní nádoba a drátěná vložka pro 

snadné čištění
• Včetně 1,5 kg pískové náplně do popelníku
• Rozměry odnímatelného popelníku: 

60 × 240 mm (V × Ø)
• Rozměry otvoru: 190 × 125 mm (Š × V)
• Rozměry vnitřní nádoby: 380 × 220 mm (Š × Ø)
• Celkové rozměry produktu: 620 × 260 mm (Š × Ø) 

 3373   23 stříbrná 
 1 kus 

  OVÁLNÝ KOVOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ 
S POPELNÍKEM  
•   17ti litrový kovový odpadkový koš s integrovaným 2 litrovým popelníkem
• Odnímatelná vložka pro snadné vyprazdňování a čištění
• Hliníkový popelník s drátěnou vložkou, v sadě s pískovou náplní 1,5 kg
• Rozměry odnímatelného popelníku: 60 × 240 mm (V × Ø)
• Rozměry papírové štěrbiny: 190 × 125 mm (Š × V)
• Rozměry vnitřní nádoby: 380 × 220 mm (V × Ø)
• Celkové rozměry produktu: 620 × 260 mm (V × Ø) 

 3330   01 černá, 23 stříbrná, 58 grafitová 
 1 kus 

  OVÁLNÝ KOŠ S POPELNÍKEM SAFE   
•  17ti litrový kovový odpadkový koš na papír dodávaný 

s 2 litrovým popelníkem a víkem
• Hliníkové víko zamezuje přísunu kyslíku do popelníku a 

tím zamezuje vznícení
• Odnímatelná vnitřní nádoba pro snadné vyprazdňování a čištění
• Rozměry hasícího víka: 60 × 240 mm (V × Ø)
• Rozměry otvoru: 150 × 125 mm (Š × V)
• Rozměry vnitřní nádoby: 380 × 220 mm (V × Ø)
• Celkové rozměry produktu: 630 × 250 mm (V × Ø) 

 3332     01 černá, 23 stříbrná, 58 grafitová  
 1 kus 

Více informací na durable.eu
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KOVOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE  
•  Odpadkové koše vyrobené z plátů oceli 

nebo nerezové oceli
• Ideální pro použití v kancelářích, hotelech, 

prezentačních místnostech atd.
• V nebo oválné variantě
• Některé modely mají dekorativní 

povrchovou úpravu 

 KOVOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ ROUND 15  
•  Oválný odpadkový koš
• Vyrobeno z oceli potažené epoxidovou pryskyřicí
• Kapacita: 15 litrů
• Rozměry: 315 × 260 mm (V × Ø)

 3301   01 černá, 10 šedá, 23 stříbrná, 
58 grafitová 

 1 kus 

KOVOVÝ ODPADKOVÝ 
KOŠ ROUND 15/P 165
• Oválný odpadkový koš
• S dekorativním povrchem širokým 165 mm
• Vyrobeno z oceli potažené epoxidovou pryskyřicí 

odolné proti poškrábání
• Kapacita: 15 litrů
• Rozměry: 315 × 260 mm (V × Ø) 

 3310   01 černá, 10 šedá, 23 stříbrná, 
58 grafitová 

 1 kus  

 ODPADKOVÝ KOŠ Z NEREZOVÉ 
OCELI ROUND 15/P 165
•   Kulatý odpadkový koš
• Vysoce kvalitní kartáčovaná nerezová ocel
• S dekorativním povrchem širokým 165 mm  
• Kapacita: 15 litrů
• Rozměry: 315 × 260 mm (V × Ø)  

 3381  23 stříbrná
 1 kus 

KOVOVÝ POPELNÍK NA STĚNU 2,5 
•   Vyrobeno z kovu potaženého epoxidovou pryskyřicí
• Kapacita: 2,5 litru
• Rozměry: 205 × 275 × 80 mm (Š × V × H)  

 3333   01 černá
 1 kus

 KOVOVÝ POPELNÍK NA STĚNU 4  
•  Vyrobeno z kovu potaženého epoxidovou pryskyřicí
• Odnímatelná vnitřní nádoba
• Kapacita: 4 litry
• Rozměry: 310 × 450 × 107 mm (Š × V × H)

 3334   23 stříbrná 
 1 kus 

Skladová a logistická řešení 2020

ODPADKOVÝ KOŠ Z NEREZOVÉ 
OCELI ROUND 15 
•  Oválný odpadkový koš
• Vysoce kvalitní kartáčovaná nerezová ocel
• Šetrný k životnímu prostředí: vyroben až ze 70% 

z recyklovaných materiálů a může být recyklován
• Kapacita: 15 litrů
• Rozměry: 315 × 260 mm (V × Ø)

 3372    23 stříbrná
1 kus
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 3381  23 stříbrná
 1 kus 

 ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ 
•  K dispozici v různých objemech (5, 12 nebo 20 litrů)
• Vyrobeno z práškově lakovaného kovu nebo nerezové oceli
• Odnímatelná vnitřní nádoba s držadlem
• Pytel je zajištěn gumovým prstencem
• Tiché zavírání víka
• Plastová základna zajišťuje stabilitu a ochranu před korozí
• Závěs víka s integrovanou rukojetí 

 STOJANY NA DEŠTNÍKY 
•   Vysoce kvalitní stojany na deštníky 

s perforovaným dekorem
• Ideální pro vstupní prostory, kanceláře, 

maloobchody nebo domácnosti
• Kapacita 28,5 litrů
• Rozměry: 620 × 260 mm (V × Ø)

OVÁLNÝ KOVOVÝ STOJAN 
NA DEŠTNÍKY 28,5
•   Vyroben z kovu potaženého epoxidovou pryskyřicí  

 3350   01 černá, 10 šedá, 23 stříbrná, 
58 grafitová 

 1 kus 

 OVÁLNÝ STOJAN NA DEŠTNÍKY 
Z NEREZOVÉ OCELI 28,5  
•   Vyroben z nerezové oceli 

3371   23 stříbrná 
1 kus 

Popis Kód Barva Balení

 OVÁLNÝ ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ Z NEREZOVÉ OCELI 5, 5ti litrová vnitřní nádoba
Odolný proti otiskům prstů, Rozměry: 260 × 290 mm (H × V); Ø 205 mm  3400 23 stříbrná  1 kus

OVÁLNÝ ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ Z NEREZOVÉ OCELI 12, 12ti litrová vnitřní nádoba
Odolný proti poškrábání, Rozměry: 310 × 400 mm (H × V); Ø 250 mm; Ø 250 mm 3401 23 stříbrná 1 kus

OVÁLNÝ ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ Z NEREZOVÉ OCELI 20, 20ti litrová vnitřní nádoba
Odolný proti poškrábání, Rozměry: 360 × 455 mm (H × V); Ø 292 mm 3402 23 stříbrná 1 kus

OVÁLNÝ ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ Z NEREZOVÉ OCELI 30, 30ti litrová vnitřní nádoba
Odolný proti poškrábání, Rozměry: 350 × 655 mm (H × V); Ø 290 mm 3403 23 stříbrná  1 kus

OVÁLNÝ KOVOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ 5
5ti litrová vnitřní nádoba, Rozměry: 260 × 290 mm (H × V); Ø 205 mm 3410 58 grafitová 1 kus

OVÁLNÝ KOVOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ 12
12ti litrová vnitřní nádoba, Rozměry: 310 × 400 mm (H × V); Ø 250 mm 3411 58 grafitová 1 kus

OVÁLNÝ KOVOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ 20
20ti litrová vnitřní nádoba, Rozměry: 360 × 455 mm (H × V); Ø 292 mm 3412 58 grafitová 1 kus

Více informací na durable.eu
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1951-23 1953-23 1955-23

SKŘÍŇKA NA KLÍČE 
•   Designové skříňky na klíče vyrobené z hliníku se zámkem 

na klíč
• K dispozici jsou rozmanité úložné prostory na klíče
• Bezpečné připevnění a rychlý přístup ke klíčenkám díky speciálním lištám
• Lišty na klíčenky jsou výškově nastavitelné dle velikosti klíčů
• Včetně 6ti klíčenek KEY CLIP díky nimž jsou visačky dobře viditelné 
• Součástí je montážní sada.
• Obsah je přehledný díky seznamu, který si lze vytisknout
• Šablony štítků KEY CLIP jsou ke stažení zdarma na 

www.durable.eu 

Popis Kód Pro Rozměry Barva Balení
SKŘÍŇKA NA KLÍČE 18  1951 18 klíčenek KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm 23 stříbrná 1 kus
SKŘÍŇKA NA KLÍČE 36  1952 36 klíčenek KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm 23 stříbrná 1 kus
SKŘÍŇKA NA KLÍČE 48 1954 48 klíčenek KEY CLIP  302 × 400 × 118 mm 23 stříbrná 1 kus
SKŘÍŇKA NA KLÍČE 54 1953 54 klíčenek KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm 23 stříbrná 1 kus
SKŘÍŇKA NA KLÍČE 72 1955 72 klíčenek KEY CLIP  302 × 400 × 118 mm 23 stříbrná 1 kus

 KLÍČENKY KEY CLIP  
•   Klíčenka KEY CLIP s trvale viditelnou visačkou, klíč je umístěn za ní 
• Snadné části visačky pro popis bez nutnosti odstranit kroužek na klíče 
• Pasují do všech modelů skříněk na klíče KEY BOX a panelům KEY BOARD
• Šablony štítků KEY CLIP jsou ke stažení zdarma na www.durable.eu 

 1957   00 mix barev, 01 černá, 03 červená, 04 žlutá, 07 tmavě modrá 
  6 v balení

Včetně 6ti klíčenek KEY CLIP

Část klíčenky pro popis je 
možné snadno otevřít

Klíče jsou na plocho za klíčenkou

Trvale viditelné visačky

Skladová a logistická řešení 2020

Skříňky na klíče 
a lékárničky

Pokud máte uspořádané pracovní prostředí, ušetříte čas, když 
něco hledáte. Úložné systémy DURABLE, jako jsou skříňky na 
klíče a skříňky první pomoci, pomáhají řešit takové situace.

 1949   27 mix barev
24 v balení
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1969-23 1977-23 1967-23

 SKŘÍŇKA NA KLÍČE UZAMYKATELNÁ 
ČÍSELNÝM KÓDEM  
•   Designové skříňky na klíče vyrobené z hliníku zamykatelné 

číselným kódem
• Možnost až 1 000 kombinací
• K dispozici jsou varianty s různou kapacitou
• Bezpečné připevnění a rychlý přístup ke klíčenkám 

díky speciálním lištám
• Lišty na klíčenky jsou výškově nastavitelné dle velikosti klíčů
• Včetně 6ti klíčenek KEY CLIP díky nimž jsou visačky dobře viditelné
• Součástí je montážní sada
• Obsah je přehledný díky seznamu, který si lze vytisknout
• Šablony štítků KEY CLIP jsou ke stažení zdarma na www.durable.eu 

Popis Kód Pro Rozměry Barva Balení
SKŘÍŇKA NA 18 KLÍČŮ UZAMYKATELNÁ KÓDEM  1969 18 klíčenek KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm 23 stříbrná 1 kus
SKŘÍŇKA NA 36 KLÍČŮ UZAMYKATELNÁ KÓDEM  1966 36 klíčenek KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm 23 stříbrná 1 kus
SKŘÍŇKA NA 36 KLÍČŮ UZAMYKATELNÁ KÓDEM 1976 48 klíčenek KEY CLIP  302 × 400 × 118 mm 23 stříbrná 1 kus
SKŘÍŇKA NA 54 KLÍČŮ UZAMYKATELNÁ KÓDEM 1977 54 klíčenek KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm 23 stříbrná 1 kus
SKŘÍŇKA NA 72 KLÍČŮ UZAMYKATELNÁ KÓDEM 1967 72 klíčenek KEY CLIP  302 × 400 × 118 mm 23 stříbrná 1 kus

LÉKÁRNIČKA
•   Hliníkové lékárničky pro rychlý přístup k první pomoci
• K dispozici se střední nebo velkou úložnou kapacitou
• Dodávány s nebo bez náplně
• V závislosti na velikosti jsou vhodné pro naplnění zdravotnickým materiálem podle DIN 

13157 (pro administrativní a obchodní společnosti s max. 50ti zaměstnanci, výrobní a 
zpracovatelské závody s max. 20 zaměstnanci nebo stavby s max. 10 zaměstnanci), 
nebo DIN 13164 (pro osobní použití)

• Včetně samolepicí etikety první pomoci v zelenobílé barvě, zámek se dvěma 
klíči a montážní sadou

LÉKARNIČKA L
•   Se třemi přihrádkami
• Dodávána prázdná
• Lze ji doplnit SADOU PRVNÍ POMOCI L 

podle DIN 13157
• Rozměry: 302 × 400 × 118 mm (Š × V × H)

 1973   23 stříbrná 
 1 kus 

 SADA PRVNÍ POMOCI L   
•    Se třemi přihrádkami
• Dodávána se sadou první pomoci podle DIN 13157
• Rozměry: 302 × 400 × 118 mm (Š × V × H)

1974  23 stříbrná 
1 sada

Včetně 6ti klíčenek KEY CLIP 

Více informací na durable.eu

Skříňky jsou vybaveny vysoce kva-
litním kombinovaným zámkem.
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 DRŽÁK TABLETU   
•   Variabilní pro všechny velikosti tabletů 7”-13”
• Obrazovku lze otáčet o 360° a každých 90° má fixační body
• Snadné nastavení úhlu obrazovky
• Slot pro nabíjecí kabel
• Zamykací systém zamezující krádež tabletu
• Stylový hliníkový povrch 

 DRŽÁK TABLETU STOLNÍ   
•  Držák na tablet na pracovní stůl
• Vyroben z hliníku, oceli a vysoce kvalitního plastu 
• Nastavitelný úhel obrazovky 0° až 88° 
• Protiskluzová základna
• Zamykací systém zamezující krádež tabletu
• Rozměry: 155 × 242 × 183 mm (Š × V × H)  

 8930   23 stříbrná 
 1 sada

DRŽÁK TABLETU SE 
SVORKOU NA STŮL 
•   Stolní držák na tablety s pohyblivým ramenem
• Díky individuálnímu nastavení obrazovky tabletu 

nastavíte optimální pohledovou vzdálenost
• Výška od stolu: 295 mm
• Obrazovka může být nastavena: 

-6° až + 46°; otočný: 170°
• Poloměr ramene: 365 mm; rozsah otočení: 180°
• Upínací šířka stolní svorky: 

až do 40mm tloušťky stolu 
• Rozměry: 100 × 440 × 210 mm (Š × V × H) 

 8931   23 stříbrná
 1 sada 

Skladová a logistická řešení 2020

DRŽÁK TABLETU 
Moderní komunikace na pracovišti musí být flexibilní, dynamická a mobilní. 
Nárůst mobilních zařízení na pracovištích, jako jsou tablety, pomáhají 
rozvoji moderních technologií a komunikace.  

Tablety umožňují flexibilní a rychlou práci takže jsou ideálním nástrojem 
například pro prezentace. Proto tyto stylové držáky tabletů nabízejí bezpečné 
místo, kde tablety uchovávat. Celé portfólio držáků tabletů DURABLE nabízí 
zajímavé řešení pro jakékoli pracovní prostředí.
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 NÁSTĚNNÝ DRŽÁK TABLETU 
•   Tenký držák tabletu na zeď 
• Připevněte na stěnu pomocí montážní sady
• Univerzální a flexibilní použití
• Snadná montáž
• Rozměry: 85 × 50 × 180 mm (Š × V × H)

 8933   23 stříbrná
 1 sada 

PODLAHOVÝ DRŽÁK TABLETU   
•   Flexibilní a stabilní stojan na tablet
• Vyrobeno z hliníku, oceli a vysoce kvalitních plastů 
• Nastavitelný úhel obrazovky 0° až 88° 
• Protiskluzová základna
• Drážka pro vedení kabelu v zadní části s výškově nastavitelnou 

úchytkou (propojovací USB kabel je součástí balení)
• Štěrbina pro přídavný zámek na ochranu proti krádeži
• Rozměry: 270 × 1215 × 270 mm (Š × V × H) 

 8932   23 stříbrná 
 1 sada

    RAMENNÝ NÁSTĚNNÝ 
 DRŽÁK TABLETU  
• Tenký držák tabletu na zeď  

s pohyblivým ramenem
• Poloměr ramene: 365 mm; rozsah otočení: 18
• Obrazovka může být nastavena: 

-6° až + 46°; otočný: 170°
• Připevněte na stěnu pomocí montážní sady
• Snadná montáž
• Rozměry: 95 × 225 × 170 mm (Š × V × H)

 8934   23 stříbrná 
 1 piece 

NÁSTĚNNÝ DRŽÁK 
TABLETU WALL PRO
•  Odolný držák tabletu na zeď s možností 

nastavení různých úhlů
• Bezpečné a připevněné kolmo na stěnu
• Velice univerzální a flexibilní
• Snadná montáž
• Rozsah otáčení 0° až 88°
• Rozměry: 80 × 65 × 270 mm (Š × V × H)

 8935   23 stříbrná 
 1 sada

Více informací na durable.eu
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Obličejové štíty 
a náhradní fólie

Kód Barva Balení
Obličejový štít 3431 10 šedá 1 kus
Náhradní fólie pro obličejové štíty 3432 19 transparentní Sáček 10 ks

• Před opakovaným použitím stačí štít vydezinfikovat
• Velikost štítu se nastavuje vzadu na plastovém 

pásku
• Štít lze v případě potřeby zvednout
• Optimální proudění vzduchu zamezuje zamlžení 

štítu. Je proto vhodný i pro uživatele s brýlemi. 
• Při výměně ústenky není nutné obličejový štít 

sundavat
• Obsahuje nalepovací jmenovky pro označení 

osobního obličejového štítu

OBLIČEJOVÝ ŠTÍT
Kvalitní obličejový štít se značkou CE. Vyrobeno 
v Evropské unii. Výměnné fólie umožňují opako-
vané používání hlavového pásku.

VYROBENO V 
EU

DURABLE.EU
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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

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 láhví. Stojanové dávkovače dezinfekce jsou k dostání 
s informační tabulí nebo bez ní. Umožňují flexibilní umístění v 
prostoru. V případě instalace na zeď jsou dávkovače vhodné 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 na zeď 
• Rozměry: 82 × 246 × 207 mm (š × v × h)

PODLAHOVÝ DÁVKOVAČ DEZIN-
FEKCE
• 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 DEZIN-
FEKCE S INFORMAČNÍ TABULÍ
• Robustní a kvalitní dávkovač dezinfekčních 

prostředků v provedení mobilního podlahového 
stojanu s hliníkovou informační tabulí 

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

• Univerzální uchycení pro všechny velikosti láhví 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 cedulí ve 24 
jazycích.

Pro různé velikosti 
láhví
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MULTIFUNKČNÍ 
OTEVŘENÝ VOZÍK 74/59
• Otevřený na třech stranách
• 6 polic na složky, papírové a kancelářské 

vybavení a další přihrádka nabízející 
další úložný prostor

• Každá police unese až 25 kg, celkem max. 60 kg
• Rozměry: 528 × 748 × 592 mm (Š × V × H) 

 3113   10 šedá, 47 buk 
 1 kus

MULTIFUNKČNÍ UZAVÍRATELNÝ 
VOZÍK 74/53  
• Uzavíratelný předními křídlovými dveřmi 
• 2 nastavitelné police
• Každá police unese až 30kg
• Rozměry: 528 × 748 × 400 mm (Š x V x H)

 3115   10 šedá, 47 buk 
1 kus  

VOZÍK 75 FH NA POČÍTAČ   
•   Výškově nastavitelná polička na monitor
• Výsuvná polička na klávesnici umožňuje 

pohodlnou práci
• Dvě dodatečné poličky na tiskárnu nebo dokumenty
• Flexibilní nastavení výšky umožňuje práci v sedě 

nebo ve stoje
• Rozměry: 750 × 950-1150 × 534 mm (Š × V × H)

 3720 10 šedá
 1 kus 

MULTIFUNKČNÍ VOZÍK 48 
• Se dvěma pevnými poličkami
• Rozměry: 600 × 477 × 432 mm (Š × V × H) 

 3710   10 šedá, 
124 metalická stříbrná/buk 

 1 kus

Výsuvný

Úložnou poličku a poličku na 
klávesnici lze výškově nastavit

Skladová a logistická řešení 2020

Malý nábytek
Řada nábytku DURABLE se perfektně hodí do 
každého pracovního prostředí.
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