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Magnetický prúžok DURAFIX®
Samolepiaci magnetický prúžok DURAFIX® je možné pripevniť na hlad-
ké nosné povrchy. Papier sa dá ľahko upnúť medzi dva magnety bez ohľa-
du na veľkosť formátu papiera. Upevnenie na boku alebo zhora podľa 
priestoru, ktorý máte k dispozícii. Rýchle a jednoduché použitie, z hlad-
kých plôch je ľahko odstrániteľný. Rad DURAFIX® zahŕňa tri skupiny vý-
robkov: DURAFIX® CLIP, DURAFIX® RAIL a DURAFIX® ROLL. Týmto spô-
sobom dokážete upevniť aj plagáty a špeciálne formáty. Farba čierna.

Klip DURAFIX® CLIP
Samolepiaci magnetický klip pre poznámky, pripomienky, udalosti 
atď. Samolepiace pripevnenie na hladké povrchy, ako sú skrinky, chlad-
ničky, sklenené dvere alebo tabule.

Obj. kód Názov Rozmery MJ Cena €

1 DU4705 01 Samolepiaci magnetický klip 

DURAFIX® CLIP

60 × 17 mm bal. 5 ks 5,33

Koľajnička DURAFIX® RAIL
Samolepiaca koľajnička dĺžky 210 mm je vhodná na zobrazenie infor-
mácií a plagátov formátu A5 na šírku alebo A4 na výšku, koľajnička dĺž-
ky 297 mm na informácie a plagáty v šírke A4 alebo formát A3 na výšku.

Obj. kód Názov Rozmery MJ Cena €

2 DU4706 01 Samolepiaca magnet. koľajnička 

DURAFIX® RAIL 210 mm

210 × 17 mm bal. 5 ks 10,70

3 DU4707 01 Samolepiaca magnet  koľajnička 

DURAFIX® RAIL 210 mm

297 × 17 mm bal. 5 ks 13,40

Rolka DURAFIX® ROLL
Maximálna fl exibilita, navíjanie na kotúč (priemer cca 14 cm), strihateľ-
ná nožnicami. Samolepiace upevnenie umožňuje rovnomerný vzhľad 
hladkých povrchov, ako aj skríň, sklenených dverí a výkladov.

Obj. kód Názov Rozmery MJ Cena €

4 DU4708 01 Samolepiaca rolka DURAFIX® ROLL 5 000 × 17 mm bal. 1 ks 52,40

Prúžky DURAFIX®, systém katalógových panelov na stôl

Stojan na stôl SHERPA® TABLE s panelmi
Stabilný protišmykový stojan na stôl v atraktívnom dizajne na 10 ka-
talógových panelov. Dodávaný s 10 displejovými polypropylénovými 
panelmi SHERPA® a 10 plastovými indexami obj. kód DU5609 19. Stojan 
je po oboch stranách rozšíriteľný až do kapacity 200 panelov. Farby pa-
nelov: čierna / červená alebo čierna / sivá. Modul na rozšírenie (obj. kód 
DU5624 57) má kapacitu 10 panelov a je dodávaný bez panelov.

Obj. kód Názov Farba panelov Cena €

6 DU5632 00 Stojan na stôl SHERPA® TABLE s 10 panelmi čierna / červená 105,30
7 DU5632 22 Stojan na stôl SHERPA® TABLE s 10 panelmi čierna / sivá 105,30

Stojan na stôl SHERPA® MOTION s panelmi
Unikátny dizajn spojený s kreatívnosťou a funkčnosťou stojana na stôl. 
Dodávaný s 10 panelmi. Guľový kĺb zabezpečuje bezproblémové otá-
čanie panelov o 360 °, uhol na čítanie nastaviteľný medzi 25 ° až 70 °. 
Farba: kĺb lesklá grafi tová, držiak a panely matná grafi tová, resp. čierna.

Obj. kód Názov Farba Cena €

5 DU5587 01 Stojan na stôl SHERPA® MOTION s 10 panelmi čierna 146,40
DU5587 37 Stojan na stôl SHERPA® MOTION s 10 panelmi grafi tová 146,40

Stojan na stôl SHERPA® STYLE TABLE 10
Štýlový stojan na stôl dodávaný s 10 displejovými panelmi SHERPA a in-
dexami. Ideálny do  kancelárií a  na  verejne prístupné miesta. Otvor 
na hornej strane panelu zabezpečuje jednoduché vkladanie a v prípa-
de potreby rýchlu výmenu vložených materiálov. Farba panelov čierna.

Obj. kód Názov Cena €

8 DU5855 01 Stojan na stôl SHERPA® STYLE TABLE 10 75,60
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