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5 Kupni smlouva

uzavřená podle ~ 2079 a násl. zák 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů v návaznosti na ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Prodávající: Z+M Partner, spoi. s r.o.
Sídlem: Valchařská 3261/17, Ostrava 702 00
Zastoupen: David Ševčík, jednatel společnosti
iČ: 26843935
DIČ: CZ699003336
Kontaktní osoba k veřejné zakázce: Mgr. Pavel Peterek, 734 782 666
Číslo účtu: KB, 115-9759090217/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl
C, vložka 40340

(dále jen „prodávající“)

a

2. Kupující: Obec Psáry
Sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry
Zastoupen: Milan Vácha
IČ: 00241 580
Číslo účtu: 23734349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Vít Olmr
(dále také jen „kupující“)

I.
Předmět smlouvy

Účastníci se dohodli, ve smyslu ust. * 2079 a násl. zák.č. 89/20 12 Sb., Občanského
zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
na uzavření této kupní smlouvy, a to na základě a v souladu s veřejnou zakázkou:
„Dodávka vybavení odborných učeben pro novou budovu zš Amos“.

2. Prodávající se tímto zavazuje, za podmínek stanovených touto kupní smlouvou a
v souladu s předloženou nabídkou v rámci veřejné zakázky, dodat kupujícímu zboží.
Konkrétní výčet zboží, včetně jeho specifikace, je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou
součástí této smlouvy (dále jen „zboží“).

3. Kupující se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto kupní smlouvou zboží včetně
průvodních dokladů převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu podle článku III.
této kupní smlouvy.
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„.
Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle specifikace uvedené v či. 1. této
smlouvy nejpozději do 29. 8. 2019. Prodávající splní sv~ závazek předáním zboží
kupujícímu spolu s dodacím listem a doklady nezbytnými k užívání, či použití zboží, a to
v místě sídla kupujícího.

2. Předání a převzetí předmětu smlouvy bude ukončeno podpisem oprávněných osob
smluvních stran na datovaném předávacím protokolu. Za účastníky smlouvy má povinnost
podepsat předávací protokol statutární zástupce, osoba oprávněná jednat ve věcech
technických, či jakákoliv jiná osoba pověřená jednat za prodávajícího či kupujícího ve věci
předání a převzetí zboží.

3. Nebude-li zboží dodáno ve lhůtě uvedené v Čl. JI., odst. 1, je kupující oprávněn
od smlouvy odstoupit.

4. Vlastnictví k prodávanému zboží přechází na kupujícího jeho dodáním kupujícímu.

5. NebezpeČí Škody na zboží přechází na kupujícího podepsáním protokolu o převzetí zboží
ve smyslu bodu 2 tohoto článku.

6. Prodávající prohlašuje, že na zboží neváznou práva třetí osoby.

III.
Cena a platební podmínky

1. Cena za zboží byla stanovena nabídkovou cenou prodávajícího, kterou udal v nabídce
podané do výběrového řízení, a která byla kupujícím jakožto zadavatelem výběrového
řízení vybrána jako nejvýhodnější, a Činí celkem bez DPH 877 979 KČ~, ~1i% DPH je
184 375,59 K~, celkem tedy Il 062 354,59 K~ KČ. Takto sjednaná kupní cena zahrnuje
veškeré náklady prodávajícího spojených s dodávkou zboží, je cenou nejvýše přípustnou a
může být změněna jen v případě změny příslušné sazby daně z přidané hodnoty. V takovém
případě bude sjednaná kupní cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku
zdanitelného plnění.

2. Sjednaná kupní cena je splatná na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) řádně
vystaveného prodávajícím se splatností 30 dnů. Prodávající se zavazuje fakturu vystavit
Po řádném dodání zboží.

3. Faktura musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných
právních předpisů (zejména zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty). Nebude-li vystavená faktura obsahovat zákonem či touto
smlouvou stanovené náležitosti, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je kupující
oprávněn ji vrátit zpět prodávajícímu s uvedením resp. vytčením chybějících náležitostí
nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší doba splatnosti v ní uvedená a nová
lhůta splatnosti počne běžet doručením nové, opravené faktury kupujícímu.

4. Kupní cena se považuje pro účely této smlouvy za řádně uhrazenou okamžikem jejího
připsání na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
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IV.
Odpovědnost za vady a reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době dodání zboží. Kupující je oprávněn
uplatnit právo z vady, které se vyskytne u zboží v době dvanácti měsíců od jeho převzetí.

2. Prodávajícíje odpovědný zato, že po celou záruční dobu bude mít zboží vlastnosti sjednané
v této smlouvě a vlastnosti požadované právními předpisy anebo vlastnosti obvyklé
s ohledem na účel užívání anebo vlastnosti kupujícím vytýčené.

3. V případě, že má dodané zboží jakékoli vady, je kupující oprávněn požadovat:
- dodání chybějícího nmožství zboží, nebo
- neprodlenou výměnou vadného zboží za bezvadné.

4. Volba mezi nároky uvedenými v tomto článku smlouvy náleží kupujícímu, je však povinen
ji oznámit prodávajícímu v zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu Po tomto
oznámení.

5. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé obvyklým opotřebením, neodborným
použitím a zacházením se zbožím, nebo užíváním zboží kjiným účelům, než ke kterým je
určeno.

6. V případě náhradní dodávky a výměny vadného zboží za bezvadné, je zadavatel povinen
vrátit reklamované zboží prodávajícímu zásadně ve stavu a množství, v jakém je převzal.
Veškeré náklady spojené s výměnou a vrácením zboží z důvodů, za které odpovídá
prodávající, jdou na vrub prodávajícího.

7. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve lhůtě 1O~ pracovních dnů od jejího nahlášení.

8. Prodávající se zavazuje na své náklady provést opravu tiskáren, které bylo způsobeno
spotřebním tiskovým materiálem dodaným prodávajícím podle této smlouvy.

9. Kontakt pro nahlášení závad: ~(arel Slabý~ ~el. 739 247 941L
e-mail: ~carel.slaby~zmgroup.c4

V.
Závěrečná ustanovení

1. Vzhledem k tomu, že je dodávka zboží v rámci ~rojektu financována z veřejných
prostředků, zavazuje se prodávající umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly
projektu, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a dále se prodávající
zavazuje uchovat účetní záznamy, originály smluv a další dokumenty, které s projektem
souvisí po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci veřejné zakázky, pokud
český právní řád nestanovuje lhůtu delší, současně však nejméně tři roky od ukončení, nebo
částečného ukončení programu. Tyto dokumenty a účetní doklady budou uchovány
způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 sb., o účetnictví, dále se zákonem č.235/2004



sb., o dani z přidané hodnoty a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR.

2. Prodávající se zavazuje, že veškeré dokumenty k zakázce budou v souladu s povinným
minimem publicity veřejné zakázky.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Veškeré
změny smlouvy lze provádět pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků,
odsouhlasených oběma smluvními stranami, přičemž jiná než písemná forma změny
smlouvy se nepřipouští.

4. Smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopise.

5. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými
právními předpisy.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podpisem přečetly, řádně projednaly
a sjejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,
svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připoj ují
oprávněni zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 Technická a cenová specifikace předmětu
plnění.

VOstravě,dne /If- ~0f‘~ VPsárechdne 42.~~2o(9

Z + M Partner, ~&.
C rsa 1117

702 00 VA, Moravská Ostrava
tel.:+420597,, 10 x:±420597010315

zk drier zrn r.Cz
Ič.26843935OI..:CZ6 03336 0

prodávající kupující
David Ševčík Bc. Milan Vácha
jednatel starosta
Z + M Partner, spol. s r.o.

Schváleno usnesením

Obce Psáry Č ~9.l?t20

zedne..kĹj70 ‘9
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VYBAVENÍ UČEBNY PV— B.2.37

Pomůcka Popis Cena Počet kusů Celkem

Monokulární mikroskop se serniplanachromatlckými objektivy, křížovým stolem Abbe kondenzorema LED osvětlením s možností dobíjeni.

Specifikace:
Okulár - Širokoúhlé (DIN) WF lOx/18 mm s pevným ukazovátkem, zajištěn Šroubkem protl vyjmutí
Hlavice - monokulární otočná o 360‘, úhel vhledu 45‘
Hlava - revolverová pro 4 objektivy DIN
Objektivy- semiplanachromatické (DIN) 4:1/0,1 nap. WD=37,5 mm, 10:1/0,25 nap. WD=6,54 mm, 40:1/0,65 n.ap. (pérový) WD=0,68 mm,
60:1/0,85 nap. (pérový) WD=0,2 mm
Celkově zvětšení- 40x - 600x
stolek - křížový 130 x 130 mm, koaxiální ovládaní posuvů X-Y, rozsah posuvů 70 x 28mm, držák pro uchycení preparátu
Zaostřováni- koaxiální makro a mikro posuv stolku, dorazový systém FLC, nastavitelná tuhost makroposuvu, mikroposuv 1 dílek = 0,002mm
Kondenzor- Abbe 1,25 NA. s irisovou aperturní clonou, výškově nastavitelný, držák filtru
Osvětlení- LED s možností dobíjení (integrované baterie) a plynulou regulací lntenzityjasu

školní mikroskop Kolektor- umístěn v noze mikroskopuMonokulární mikroskop se semipianachromatickými objektivy, křížovým stolem Abbe kondenzorema LED 8500KČ 8 68000 KČ
osvětlením s mozností dobíjení.

specifikace:
Okulár- Širokoúhlé (DIN) WF lOx/lB mm s pevným ukazovátkem, zajištěn šroubkem protl vyjmutí
Hlavice - monokulární otočná o 360‘, úhel vhledu 45‘
Hlava - revolverová pro 4 objektivy DIN
Objektivy-semiplanachromatické (DIN) 4:1/0,1 nap. WD=37,5 mm, 10:1/0,25 nap. WD=6,54 mm, 40:1/0,65 nap. (pérový) WD=0,68 mm,
60:1/0,85 nap. (pérový) WD=0,2 mm
Celkové zvětšeni- 40x - 600x
Stolek- křížový 130 x 130 mm, koaxiální ovládaní posuvů X-Y, rozsah posuvů 70 x 28mm, držák pro uchycení preparátu
Zaostřováni- koaxIální makro a mikro posuv stolku, dorazový systém FLC, nastavitelná tuhost makroposuvu, mikroposuv 1 dílek = 0,002mm
Kondenzor - Abbe 1,25 NA. s irisovou aperturní clonou, výškově nastavitelný, držák filtru
Osvětleni - LED s možností dobíjení (integrované baterIe) a plynulou regulaci intenzIty jasu
Kolektor- umístěn v noze mikroskopu
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Specifikace:
Snímač obrazu: minimálněsnímač CMOS 0,3M (digitální 2M)
Rozsah přiblíženĺ: Ruční přiblížení odo 40mm
Snap Shot: Software a hardware
Rozlišeni videa: minimálně 640x480
Rozlišeni statických snímků (minimálně): 1600x1200 (2M pixel)
Rychlost snímků: Max. 30f / 600 Lux
Video formát: AVI
Formát Snap Shot:JPEG
Světelný zdroj: 8 bílých LED diod (s regulátorem svítivosti na USB kabelu)
Zvětšeni: 1000XDigitální mIkroskop Rozhranipc: min. LISB2.0 Digitální mikroskop s kamerou USB 1000X S LED + pohyblivý stojánek 1080Kč 4 4320Kč

kamerou

Specifikace:
Snímač obrazu: minimáiněsnímač CMOS 0$M (digitální 2M)
Rozsah přiblížení: Ruční přiblížení odo 40mm
Snap Shot:Software a hardware
Rozlišení videa: minimálně 640x480
Rozlišeni statických snímků (minimálně):1600x1200 (2M pixel)
Rychlost snímků: Max. 30f/ 600 Lux
Video formát: AV]
Formát Snap Shot:JPEG
Světelný zdroj: 8 bílých LED diod (s regulátorem svítivosti na USB kabelu)
Zvětšeni: 1000X



Specifikace
Okulár - širokoúhlé (DIN) WF lOx/is mm s pevným ukazovátkem, zajištěn šroubkem proti vyjmutí
Hlavice - monokulární otočná o 360°, úhel vhledu 45°, integrovaná USD kamera
Hlava - revolverová pro 4 objektivy DIN
Objektivy-semiplanachromatickě (DIN) 4:1/0,1 n.ap. WD=37,5 mm, 10:1/0,25 nap. WD=6,54 mm, 40:1/0,65 n.ap.
(pérový) WD=0,68 mm, 60:1/0,85 n.ap. (pérový) WD=0,2 mm
Celkové zvětšení- 40x- 600x
Stolek - křížový 130 x 130 mm, koaxiální ovládaní posuvů X-Y, rozsah posuvů 70 x 28 mm, držák pro uchycení preparátu
Zaostřování - koaxiální makro a mikro posuv stolku, dorazový systém FLC, nastavitelná tuhost makroposuvu, mikroposu‘
1 dílek = 0,002 mm
Kondenzor - Abbe 1,25 N.A. s irisovou aperturní clonou, výškově nastavitelný, držák filtru
Osvětlení - LED s možností dobíjení (integrované baterie) a plynulou regulaci intenzity jasu
Kolektor - umístěn v noze mikroskopu
Dodávaný SW - ImageFocus na CD (pořizováni foto, video, úpravy získávaného obrazu, měření, export naměřených
hodnot)
Kamera - snímací zařízení CMOS 1/2‘, min. rozlišení 3,2 Mpix (2048x1536 pixelů), USD 2.0, barevná hloubka 24 bits,
frekvence snímání 15 snímků/sekunda
Datový výstup -USD2.0 nebo kompatibilní
Kompatibilní s PC WinlO 64bit
Dodávané příslušenství - objektivový mikrometr lmm/100 dílkůMonokulární mikroskop se zabudovanou CMOS
kamerou min. 3,2 Mpix se SW a semiplanachromatickými DIN objektivy.

Specifikace
Okulár - širokoúhlé (DIN) WF iOx/18 mm s pevným ukazovátkem, zajištěn šroubkem proti vyjmutí
Hlavice - monokulární otočná o 360°, úhel vhledu 45°, integrovaná USD kamera
Hlava - revolverová pro 4 objektivy DIN

Digitální školní
mikroskop 18000 KČ 1 18000

Binokulární stereomikroskop, dva páry objektivů, zvětšení 20x a 40x, oboustranné zaostřování, stativ s pevným
ramenem, dopadající a procházející LED osvětlení s možností dobíjeni.

Stereoskopický Zorné pole - ~ 10 mm a ~ 5 mm 7 025 KČ 8 56 200 KČ
ml os °p Okulár - širokoúhlý WF lOx / 20 mm (2 ks)

Hlavice - binokulární, úhel vhledu 45°, nastavitelný oční rozestup 55-75 mm, dioptické doostřování levého okuláru,
očnice



Přen Displej - barevny dotflovy matny displej SW X 42v bodu pro pohodlné méteni I analyzu dat, reakce na prsti na plastové peroO$flY provoz minimálně odo ‘C do 45 °c(skladování od -30 ‘C do 60 ‘C)
datologger včetně áruka 5 let

:~~0rn:~::z Senzory- kompatibilní Se všemi senzoryVernier, l2bitový převodník, frekvence méřenĺ až 100 000 Hz, 3 analogové konektory (-BrA), ~igitálni 16 479 KČ 1 16 479 KČ

~L~‘ konektory (-aTD), USB pro připojení USB senzorů, flashdisků Čl propojeni s PC, Bluetooth 4 pro bezdrátové senzory (lze jlcľpřipojit několik~ are

Zjednodušená verze přenosného dataloggeru, kompatibilnís datalogerem výše
Lze připojit současně až 5 senzorů: 3 analogové a 2 digitální.
Vzorkovací frekvence přes USB - až 100 000 Hz

Zjednodušená verze Připojení- USa, s Windows 10 Pro 64bit, napájení je realizováno kabelem USB z portu počítačeZjednodušená verze
přenosného . . . . . . 6 773 KČ 2 13 546 KČ
dataloggeru prenosneho dataloggeru, kompatlbilni s datalogerem vyše

Lze připojit současně až 5 senzorů: 3 analogové a 2 digitální.
Vzorkovacifrekvence přes IJSB - až 100 000 Hz
Připojení - USB, 5 Windows 10 Pro G4bit, napájení je realizováno kabelem LJSB z portu počítače

Čidla_připojitelná_k_přenosnému_dataloggeru

Senzor relativní vlhkosti vzduchu vhodný pro meteorologická měření, kompatibilní s výše uvedeným datalogerem a
přenosným datalogerem. Senzor využívá k určování vlhkosti polymer, jehož elektrická kapacita se mění v závislosti na
vlhkosti vzduchu. Z proměnné kapacity je pak pomocí integrovaného obvodu určována aktuální relativní vlhkost.

Technické údaje
Provozní teplota: 0°C až 85°C
Rozsah: O % až 95 %
Citlivost: 0,04% z aktuální relativní vlhkosti

Čidla relativní Přesnost: ±10% z akutální relativní vlhkosti (pomocí pečlivé kalibrace můžete dosáhnout přesnosti ±2 %) 3 ~&3 KČ 1 3 683 KČ
vlhkosti vzduchu . . . . . -‚ ‚ ....- .

Senzor relativni vlhkosti vzduchu vhodny pro meteorologická merem, kompatibilni s vyse uvedenym datalogerem a
přenosným datalogerem. Senzor využívá k určování vlhkosti polymer, jehož elektrická kapacita se mění v závislosti na
vlhkosti vzduchu. Z proměnné kapacity je pak pomocí integrovaného obvodu určována aktuální relativní vlhkost.

Technické údaje
Provozní teplota: 0°C až 85°C
Rozsah: O % až 95 %
Citlivost: 0,04% z aktuální relativní vlhkosti
Přesnost: ±10% z akutální relativní vlhkosti (pomocí pečlivé kalibrace můžete dosáhnout přesnosti ±2 %)

--



Odolný t€piomer Z nerezove oceli vhodny na pouziti V organickych roztocich, kyselinach, hydroxidech a podobne,
kompatibilní s výše uvedeným datalogerem a přenosným datalogerem.

Rozsah: -40 ‘C až 135 ‘C
Minimální teplota bez poškození: 150°C
Přesnost: +1- 0,2 ‘C při 0 ‘C, ±1- 0,5 ‘C při 100°C
Rychlost reakce max. 10 sekund ve vodě (při mícháni), 400 sekund v neproudícím vzduchu, 90 sekund v proudícím
vzduchu.
Délka: 15,5 cm (10,5cm ocelové tělo, 5 cm držadlo)
Průměr ocelového těla teploměru: 4 mm
Průměr držadla teploměru: 1,25 cm

Nerezové teplotní Odolný teploměr z nerezové oceli vhodný na použiti v organických roztocích, kyselinách, hydroxidech a podobně, 1401KČ 2 2802KČ
Ci O kompatibilní s výše uvedeným datalogerem a přenosným datalogerem.

Rozsah: -40°C až 135 ‘C

Minimální teplota bez poškozeni: 150°C
Přesnost: ÷1- 0,2 ‘C při 0°C, ÷1- 0,5 ‘C při 100 ‘C
Rychlost reakce max. 10 sekund ve vodě (při míchání), 400 sekund v neproudícím vzduchu, 90 sekund v proudícím
vzduchu.
Délka: 15,5 cm (10,5 cm ocelové tělo, 5 cm držadlo)
Průměr ocelového těla teploměru: 4mm
Průměr držadla teploměru: 1,25 cm



Čidlo kyselosti použitelné nejen v chemickych experimentech‘ kompatibilní s výše uvedeným datalogerem a přenosným datalogerem.

Technické parametry
Rozsah: 0 - 14 pH
Citlivost: 0,005 pH

pH Sensor—čidlo Provozní teplota:5 ‘C až 80 ‘C
kyselostipH Možnost uloženi kalibrace přímo do senzoru(nenítak potřeba řešit kalibrování znovu a znovu).Čidlo kyselosti použitelné nejen v chemických 3715KČ 2 7430KČ
Sensor —čidlo experimentech, kompatibilní s výše uvedeným datalogerem a přenosným datalogerem.
kyselosti

Technické parametry
Rozsah:0- 14 pH
Citlivost: 0,005 pH
Provozní tepiota:5 ‘C až 80 ‘C
Možnost uloženi kalibrace přímo do senzoru(není tak potřeba řešit kalibrování znovu a znovu).

Senzor pro měřeni koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu, kompatibilní s výše uvedeným datalogerem a přenosným datalogerem.

Technické údaje
C02 Gas

Nižší rozsah: O ažiO 000 ppm (0 až 1 %)‚ rozlišení 3 ppm
Sensor — čIdlo oxidu

Vyššl rozsah: O až 100 000 ppm (0 ažiO %)‚ rozlIšení 30 ppm5enzor pro měřeni koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu, kompatibilní s výše
uhličitého C02 Gas 12 802 KČ 1 12 802 KČ

uvedeným datalogerem a přenosným datalogerem.
Sensor — čidlo oxidu
uhličitého

Technické údaje
Nižší rozsah: 0 ažiO 000 ppm (0 až 1 %)‚ rozlišení 3 ppm
vyšší rozsah: O až 100 000 ppm (0 až 10 %)‚ rozlišeni 30 ppm

C02/ 02
Respiration
Chamber-plastová 406 KČ 4 1 624 KČ
nádoba najímání
C02/02



Senior pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu na principu difúze, kompatibilní s výše uvedeným datalogerem a přenosným datalogerem.

Rozsah: 0% až 27% kyslíku ve vzduchu
Přesnost při normálním tlaku: ±1%
Rozlišení: 0,01%
Čas potřebný k 90% přiblížení ke konečné hodnotě:cca 12 sekund
Provozní teplota: 5 ‘C až 40 ‘C
Relatlvnivlhkost, při které přistroj může pracovat:0% až 95 %Senzor pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu na principu difúze, kompatibilní
výše uvedeným datalogerem a přenosným dataiogerem.

Rozsah: 0% až 27% kyslíku ve vzduchu
Přesnost při normálním tlaku: ±1%
Rozlišeni: 0,01%
Čas potřebný k 90% přiblíženI ke konečné hodnoté:cca 12 sekund
Provozní teplota: 5 ‘C až 40 ‘C
Relativní vlhkost, při které přístroj může pracovat:0% až 95 %
Senzor síly stisku ruky, kompatibilní s výše uvedeným datalogerem a přenosným dataiogerem.

Hand Rozsah: 0- 600 N
Dynamometer — se

Citlivost: 0,21 N
nzor síly stisku Přesnost: ± 0,6 NSenzor síly stisku ruky, kompatibilní s výše uvedeným datalogerem a přenosným datalogerem. 4 946 KČ 1 4 946 KČ
rukyHand
Dynaniometer —Se

Rozsah: 0 - 600 N
nzor síly stisku ruky CitlIvost: 0,21 N

Přesnost: ± 0,6 N
PAR Sensor PAR Sensor (Photosynthetically Active Radiation) - vodotěsný senzor měřeni hustoty toku fotonů fotosynteticky aktivního záření, kompatibilní 10 621 Kč 1 10 621 KČ(Photosynthetically

výše uvedeným datalogerem a přenosným datalogerem.
Active Radiation)

Senzor středněvlnného ultrafialového záření (označovaného jako UVB) v rozsahu vlnových délek cca 290 nm — 320 nm, je nejcitlivější na vlnové
UVB Sensor — Čidlo délky v okolí 315 nm, kompatibilní s výše uvedeným datalogerem a přenosným datalogerem.
UVB zóřeníuVg Senzor středněvlnného ultrafialového záření (označovanéhojako UVB) v rozsahu vlnových délek cca 290 nm — 320 nm, je nejcitlivější na vlnové 5 064 Kč 1 5 064 KČ
Sensor — ČIdlo Ut/B délky v okolí 315 nm, kompatibilní s výše uvedeným datalogerem a přenosným datalogerem.
zářeni

Senzor dlouhovlnného ultrafialového záření (označovaného jako uVA). Pracuje v rozsahu vlnových délek Cca 320- 390 nm, je nejcitlivější na vlnovt
UVA Sensor—Čidio délky v okolí 340 nm., kompatiblini s výše uvedeným datalogerem a přenosným datalogerem. 5 064 KČ 1 5 064 Kč
UVA záření

02 Gas
Sensor — ČIdlo
plynného kysIíkuO2
Gas Sensor — Čidlo
plynného kyslíku

9360 Kč 9360Kč



Senzor pro měření systollckého a diastolického krevního tlaku, kompatibilní s výše uvedeným datalogerem a přenosným datalogerern.

Rozsah a citlivost:
Blood Pressure Rozsah: O až 250mm Hg
Sensor—senzor Přesnost: ±3 mm Hg 5 604 Kč 1 5 604 KČ
tlaku krve Maximální tlak, který ještě nezpůsobí trvalé poškozeni senzoru:1030 mm Hg

Rozsah teplot, ve kterém funguje korekce na teplotu:0 ‘C až 50 ‘C

Součástí balení musí být standardní nastavitelná manžeta pro dospělé (27-39 cm) a balónková pumpa.

Motion
Detector—sonar - Sonar- čidlo polohy a pohybu, kompatibilnis výše uvedeným dataiogerem a přenosným dotalogerem. Čidlo má zabudovaný teploměr, pomoci

5783KČ 1 5783KČ
čidlo polohy a kterého automaticky provádí korekci na změnu rychlosti zvuku ve vzduchu v závislosti no teplotě. Rozsah měření: 15cm až 6 m.
pohybu

Hlukoměr kompatibilní s výše uvedeným datalogerem a přenosným datalogerem.
Rozsahy a citlivost
Rozsahy: 35-90 dB

Sound Level
75-130dB 3683KČ 1 3683KČ

Meter — hlukoměr
Frekvenční rozsah, ve kterém senzor pracuje:31,5 Hz až 8000 Hz
Citlivost: 0,1 dB
Přesnost: 1,5 dB
Barometr kompatibilní s výše uvedeným datalogerem a přenosným datalogerem.

Barometer — barom Rozsah a citlivost
3789KČ 1 3789KČ

etr Rozsah: přibližně 80 kPa až 120 kPa
Citlivost: přibližně 10 Pa
Půdní vlhkoměr kompatibilní s výše uvedeným datalogerem a přenosným datalogerem.

Soil Moisture
Rozsah a citlivost

Sensor—púdní 5236KČ 1 5236KČ
Rozsah:0-45%

vlhkoměr
Citlivost: 0,1%
Přesnost: ± 4%
Magnetická mlchačka pro vytvoteni točivého magnetického pole, rychlost mícháni je možné plynule regulovat. Míchaný vzorek lze osvětlit

Stir zabudovaným zdrojem světla.
Statlon—magnetick 7 152 KČ 1 7 152 KČ
á míchačka Maximálna kapacita míchání min. (ml): 800

Rnnnh ntáčpk (nt.Imlni:qfl. 1 2~O
VYBAVENÍ UČEBNY PV — B.2.3

Pomůcka Popis Cena Počet kusů Celkem

Pružinový siloměr iN / O,02N s barevným k6dováním, ochranou proti přetaženi a šroubem pro korekci nulového bodu, s
siloměr iN 476 KČ 5 2 380 KČháčky na obou stranách. Přesnost měření ± 2% z rozsahu, celková délka 290 mm, délka stupnice: 100 mm



Pružinový siloměr 2N / 0,04N s barevným kódováním, ochranou proti přetažení a šroubem pro korekci nulového bodu, s
siloměr 2 N 476 Kč 5 2 380 Kč

háčky na obou stranách. Přesnost měřenĺ ± 2% z rozsahu, celková délka 290 mm, délka stupnice: 100 mm
Pružinový siloměr SN / 0,1N s barevným kódováním, ochranou proti přetažení a šroubem pro korekci nulového bodu, s

Siloměr 5 N 476 Kč 5 2 380 Kč
háčky na obou stranách. Přesnost měřeni ± 2% z rozsahu, celková délka 290 mm, délka stupnice: 100 mm
Pružinový siloměr iON J 0,2N s barevným kódováním, ochranou proti přetažení a šroubem pro korekci nulového bodu, s

siloměr 10 N 476 Kč 5 2 380 Kč
háčky na obou stranách. Přesnost měření ± 2% z rozsahu, celková délka 290 mm, délka stupnice: 100 mm
Pákové rovnoramenné váhy 700 g/b mg s tuhým vahadlem a miskami z nerez oceli o ~ 75 mm. Se 3 nožičkami pro
nastavení do vodorovné polohy. Váživost: 700g. Rozlišeni 10 mg.

Rozsah dodávky:
pákové váhy Váhy, sada závaží od 10 mg do 100 g.Pákové rovnoramenné váhy 700 g/iQ mg s tuhým vahadlem a miskami z nerez ocel 5 383 Kč 4 21 532 Kč

o ~ 75 mm. Se 3 nožičkami pro nastaveni do vodorovné polohy. Váživost: 700 g, Rozlišení 10 mg.

Rozsah dodávky:
Váhy, sada závaží od 10 mg do 100g.
Sada přesných závaží 500 g. Složení: 1 g - 2 g - 2 g - 5 g - 10 g - 10 g - 20 g - 50 g - 100 g - 100 g - 200 g. Třída přesnosti

sada závaží 1 647 Kč 4 6 588 Kč
M3.
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kladkostrojů a pák na jakékoli vhodné ocelové tabuli.

Rozsah dodávky:
Kladky pro kladkostroj
Upevňovací magnety s držákem a hákem
Nakloněná rovina, s magnetickým uchycením
Páka, skládací měřítko
Sada závaží s háčkem
Momentový kotouč, kruhová stupnice
Siloměr
Vozíky a třecí tělesa
Spirálová pružina

sada na Provázek
mechaniku Úložný kufřík Sada přístrojů pro demonstraci základních zákonů mechaniky tuhých těles a jednoduchých strojů jako 1 24 758 Kc

kladek, kladkostrojů a pák na jakékoli vhodné ocelové tabuli.

Rozsah dodávky:
Kladky pro kladkostroj
Upevňovací magnety s držákem a hákem
Nakloněná rovina, s magnetickým uchycením
Páka, skládací měřítko
Sada závaží s háčkem
Momentový kotouč, kruhová stupnice
Siloměr
Vozíky a třecí tělesa
Spirálová pružina



Sada pro pokusy s vakuem
Rozsah dodávky:
Dvoustupňová kompaktní rotační vakuová vývěva kat. č. 203.0042
Talíř vakuové vývěvy s elektrickými přípojkami kat. č. 200.3763, ® 250 mm, se 2 jednocestnými kohouty a gumovým
těsněním
Vakuový zvon kat. č. 119.2067, vnitřní ~ 185 mm

vývěva 2m vakuová hadice pro spojení vakuové vývěvy a talíře Sada pro pokusy s vakuem 3. 17 777 Kč
Rozsah dodávky:
Dvoustupňová kompaktní rotační vakuová vývěva kat. č. 203.0042
Talíř vakuové vývěvy s elektrickými přípojkami kat. č. 200.3763, ~t 250 mm, se 2 jednocestnými kohouty a gumovým
těsněním
Vakuový zvon kat. č. 119.2067, vnitřní ® 185 mm
2m vakuová hadice pro spoiení vakuové vývěvy a talíře
Mechanická vakuová vývěva pro žákovské pokusy‘ Rozměry: výška nádoby 130 mm, max. průměr 100 mm, objem: cca

žákovská vývěva 1 188 Kč 4 4 752 Kč
650 ml
Magdeburské polokoule - Dvě hliníkové polokoule se vzduchotěsnými styčnými plochami. Z koule lze odčerpat vzduch

magdeburské
pomocí vakuové pumpy. Uzavíracím kohoutem lze kouli po použití jednoduše zavzdušnit a rozpojit na polokoule. ~ kouh 2 688 Kč 1 2 688 Kč

polokoule
80mm

Kapalinový baroskop s tlakoměrem s vodní náplní - Manometrická krabička o ® 50 mm. Krabička se nachází na ohnuté
baroskop tyči z nerezové oceli a může se volně otáčet. Tlak kapaliny je přenášen gumovou hadičkou na manometr ve tvaru U. 1 917 Kč 1 1 917 Kč

Kapalinový baroskop 50 x 20 mm, zahnutá trubka 320 X 60 mm, manometr cca 270 X 75 mm

Sada pro studium hydrostatického paradoxu - Hydrostatický tlak v nádobě působí na gumovou membránu. Deformace
membrány je pomoci mechaniky ručkového měřicího ústrojĺ přenášena a zobrazena na stupnici. Rozměry: cca. 260mm:

hydrost. paradox 6 049 Kč 1 6 049 Kč
100 mm x 350 mm, Rozsah dodávky: Základní jednotka s různě tvarovanými nádobami, stativovou tyčí s ukazatelem pro
označení stavu hladiny vody, závaží



Válce o stejné hmotnosti, $ ks
Válce stejná m 5 válců o ® 20 mm, hmotnost 25g. Materiál: Dřevo (buk), ocel, mosaz, PVC, hliník, válce o stejné hmotnosti, 5 ks 1 076 Kč 4 4 304 Kč

5 válců o ~ 20 mm, hmotnost 25g. Materiál: Dřevo (buk), ocel, mosaz, PVC, hliník.

Válce stejný V Válce o stejném objemu, 5 válců o ® 20 mm, výška 30 mm. Materiál: Dřevo, ocel, mosaz, PVC, hliník. 712 Kč 4 2 848 Kč

Tlak sloupce Transparentní plastový válec se 3 výtokovými otvory v různých výškách pro stanovení hustoty, pokusy s tlakem a vakuen 1 629 K~ 1 1 629 K~
vody a optické pokusy. Výtokové otvory lze jednotlivě uzavřít přibalenými zátkami. Rozměry: výška 330 mm, průměr 60 mm c c

.. Pro demonstraci rezonance a disonance. Rozsah dodávky: 2 ladičky, 2 jezdci pro změnu frekvence, 2 rezonanční skříňky, .

Ladicky . . .. 2 569 Kč 2 5 138 Kc
1 kladivko - frekvence: 440 Hz (al) - delka ladicky: 170mm - rezonancní skrinka: 175mm x 100mm x 55 mm.

Ruční zařízeni pro demonstraci a názornou ukázku šíření, odrazu a lomu transverzálních vln. Pomocí posuvných závaží In

Vlnostro‘ měnit setrvačný moment dvojitého kyvadla. Rozsah dodávky: 36 dvojitých kyvadel 300 x 8 mm (délka x průměr), 72 3 379 Kč 1 3 379 K“~ červených a modrých posuvných závaží, 70 plastových distančních držáků (délka = 25 mm), 1 pravítko, 2 dřevěné c

rukojeti spojené nylonovými nitěmi.

Levný kalorimetr pro určení měrné tepelné kapacity pevných a kapalných látek, tepelných účinků elektrického proudu a
tepla potřebného k tání a vypařování. Dvojitá hliníková nádoba s polystyrenovou izolační výplní, průhledné plastové víko
s míchačkou, otvor pro teploměr a gumová zátka s otvorem o průměru 5 mm pro tepelné čidlo, volitelně použitelná
topná spirála s držákem a dvěma 4mm připojovacími zdířkami, vnější víko (použitelné jen při nepoužívánítopné spirály).

Kalorimetr .‚‚. 783 Kč 8 6 264 Kč
Technicke udaje;
Obsah vnitřní nádoby: max. 200 mI
Napájecí napětí topní spirály: 6 V DC
Odpor topné spirály: 2 Q až 3 ()
Rozměry; ~ 105 mm, výška 150 mm

—



Model klasického parního stroje - Poniklovaný mosazný kotel, s průhledným sklem pro sledování stavu vody. Pevně
zabudovaný dvojčinný mosazný válec se setrvačníkem, který se pohybuje v obou směrech, o ~ 80 mm, s hnacím

Parní stroj g 845 Kč 1 8 845 Kč
kotoučem a masivními litinovými tyčemi. Pružinový pojistný ventil, parní píšťala s řetězovým ovládáním, parní uzavírací
ventil, odstředivý regulátor, maznice a tyč, lakovaný kovový podstavec. Vytápění zajišťuje suchý líh (Esbit).

Koule a prstenec, pro názornou ukázku tepelné dilatace. S tepelně izolujícími rukojeťmi pro bezpečné přovedení pokusu.
402 Kč 1 402 KčTep. roztažnost ~ koule 25 mm, délka držadla 230 mm Rozsah dodávky: Prstenec s rukojetí, koule na řetízku s rukojetí

Přípravek pro názornou ukázku různé tepelné vodivosti kovů - vždy 1 tyčka z hliníku, ze železa, z mědi a ze zinku jsou
Tep. vodivost spojeny do kříže. Parafín umístěný na konci tyček taje při zahřívání kovového kříže Po různé době. S tepelně izolační 381 Kč 1 381 Kč

plastovou rukojetí. Rozměry: délka ramene 100 mm, celková délka 390 mm



Kompletní magnetická optická sada s magnetickou tabulí a diodovým laserem

Technické údaje:
Diodový laser (s 5 paprsky), 635 nm, 1 mW, se síťovým adaptérem,
optické komponenty s magnetickým uchycením,
magnetické fólie s modely, ‚

kovová tabule se stojanem (tabuli lze také namontovat na zeď).

Rozměry:
laser: 60 mm x 125 mm x 25 mm,
tabule: 600mm x 450mm

Optika sada ‘ 13 694 Kč
Rozsah dodavky:
Sti paprskový diodový laser,
síťový adaptér,
kovová tabule,
14 optických těles,
fólie se sítotiskem:
* model lidského oka,
* fotoaparát,
* Galileiův dalekohled,
* Keplerův dalekohled,
* sférická aberace a její korekce,
* názorná ukázka odrazu a lomu.
Sada vybavení pro provádění četných pokusů v oboru optiky, jako například odraz - lom - ohniskovou vzdálenost čoček -

rozklad barev atd.

. Rozsah dodávky:

O tická sada Zdroj světla 12 V/30 Ws posuvným kondenzoren, pro nastavení konvergence světelného paprsku, se dvěma 4 240 Kč 4 16 960 Kčp postranními zrcátky pro studium barev a s držákem pro filtry, clony atd. - Sada clon se štěrbinou (1-3-4 a široká štěrbina)

3 zrcátka (1 ploché zrcátko -2 parabolická zrcátka) - bikonvexní čočky (f = 75 mm a 37,5 mm) -1 bikonkávní čočka (f = 7!
mm) -1 půlkruhová deska (076 mm) -1 planparalelní kvádr (50mm x 76 mm) -1 pravoúhlý hranol -1 rovnostranný
hranol 60~ (65mm x 65mm x 65 mm) -1 pravoúhlý hranol 450, 90° (přepona 90 mm) -1 pravoúhlý hranol 30°, 60°, 90°
(přepona 90 mm) -8 barevných filtrů-S barevných karet.



Optické lavice s trojhranným profilem, Kompletní sada pro názorně předvedené pokusy se silným BW LED
kondenzorovým světlem a s 3hranným profilem z eloxovaného hliníku

Rozměry: 1950 mm (délka opt. lavice)

Optická lavice . 1 18 120 KČ
Rozsah dodavky: -

1 prizmatická opt. lavice z černě eloxovaného hliníku, 1 LED zdroj světla (Bw) s kondenzorem se síťovým adaptérem, 3
jezdce 50 mm, 1 jezdec 100 mm, 2 držáky Čoček pro 40mm ČoČky, 1 držák na diarámeček, 1 držák na prizma, 1 průsvitná
matnice s mřížkou (200 X 200 mm), 5 Čoček s objímkou d=40 mm (f=-200/-100/÷50/÷100/÷200 mm), 1 úložný kufřík s
vložkou z pěnovky

~ . Držák se snímacími svorkami pro upnutí vzorků materiálů, zapojení 4 mm bezpečnostními zdířkami. Max. napětí 24V, 538 KČ 8 4 304 K~P nac max. proud 3 A. Rozměry: 90 x 90 x 35 mm c

Objímka Držák s objímkou žárovky ElO, zapojení 4 mm bezpečnostními zdířkami. Maximální vstupní napětí 12 V. Rozměry: 90 X 365 KČ 16 5 840 KČ
90x35 mm

Přepínač Přepínač, jednopólový 3 A. Připojení se 4mm bezpeČnostními zdířkami. Max. vstupní napětí 30V, max. proud 3 A. 473 KČ 8 3 784 KČ
Rozměry: 90 X 90 X 35 mm

Střelka Magnetická střelka, s hrotovým uložením, Ložisko z mosazi, střelka z nerezové oceli 110 mm, s kovovým stojanem. 479 Kč 8 3 832 Kč
(Výška 110 mm).
Magnety, 30 kusů v kufříku. Obsah: 10 podkovovitých magnetů 42 mm x 38 mm x7 mm, vzdálenost pólů 22 mm, 10
pravoúhlých tyčových magnetů 50mm x 15mm x 6 mm, 1 podkovovitý magnet 80mm x60 mm x 17mm AINiCo,
vzdálenost pólů 46 mm, 1 podkovovitý magnet 100 mm x 62 mm x 18 mm AINiCo, vzdálenost pólů 50 mm, 1 pravoúhlý . .

Sada mag. tyčový magnet 100 mm x 15 mm x 10 mm AINiCo, 1 pravoúhlý tyčový magnet 150 mm x 20 mm x 6 mm AINiCo, 5 4 891 Kc 2 9 782 Kc

kompasů (~=40 mm, v=10 mm), 100 g železné piliny, všechny magnety jsou červené/zelené. Dodáváme v plastovém
kufru 280 mm x 220 mm x 100 mm, hmotnost 1,7 kg.
Silné magnety, tvarválce, ® 6 mm, 1 dvojice

Magnety Délka: 60 mm 538 Kč 8 4 304 Kč
Průměr: 6 mm
Severní pól vyznačen



Sada pro pozorování magnetického pole ke znázornění prostorového průběhu magnetických siločar ve dvou a ve třech
rozměrech. Souprava obsahuje kvádr s otvorem pro vložení tyčového magnetu a desku, na které jsou vidět ve 2
rozměrech siločáry magnetického pole podkovovitého nebo tyčového magnetu. Obě tělesa jsou naplněna kapalinou,
která obsahuje volně se vznášející železné piliny.

Mg. pole 2214Kč 1 2214Kč
Rozsah dodávky:
1 těleso pro zobrazování magnetických siločar s otvorem: 76 mm x 76 mm x 76 mm
1 deska pro zobrazování magnetických siločar 91 mm x 157 mm x 9 mm
2 tyčové magnety (velký/malý)

Van de Graaffův generátor s motorem pro generování velmi vysokého stejnosměrného napětí s nízkým proudem pro
pokusy v elektrostatice. Délka jisker: cca 100 mm. Na masivním podstavci je zabudován elektromotor (s elektrickou
regulací) a PE zdířka. Přehozením hnacího řemene lze tento motorový generátor poháněti ručně. Vedení pásu s
izolačními výztuhami z plexiskla, snímatelné, poniklovaná vodivá koule o 0220mm se 4mm zdířkou.

VdG 1 20 485 Kč
Výstupní napětí; cca 150 kV,
Zkratový proud: cca 7 pA,
Provozní napětí motoru: 230 V
Hmotnost: cca 4 kg.

Citlivý ručičkový přístroj k určování elektrických nábojů a napětí. Přední a zadní strana jsou vyrobeny ze skla. Přístroj je
vhodný pro stínovou projekci.
Technické údaje: Ručička uložena v hrotových ložiscích, rozsah měření 0-4 kV, se zdířkami 4 mm.

elektroskop . . ‚ . 2 599 Kc 2 5 198 Kč
Rozmery: 170 mm X 100 mm x 121 mm Cs x h x v), delky ručičky cca. 50 mm
Rozsah dodávky; Elektroskop s kondenzátorovou destičkou (~ = 39 mm) a konduktorovou koulí Ce = 25,5 mm) se
zdířkami 4 mm.



Sady na provádění experimentů zkoumajících elektrostatické jevy. Jednotlivé díly jsou vybaveny 4mm kolíky, Jež zaručují
rychlou a snadnou vzájemnou výměnu a sestavení na izolovaném stojanu. Pro připojení nabíjecího zdroje lze použít
kabel se 4mm banánky nebo přiložené spojovací řetízky. Jako nabíjecí zdroj pro pokusy doporučujeme influenční
(Wimshurstův) přístroj nebo pásový generátor.

elektrostatika Rozsah dodávky: 1 15 474 Kč
Základna stojanu - stativová tyč, izolovaná, s upevňovací a připojovací objímkou - vodivá koule, ~ 30 mm, s kolíkem -

dráha pro kouli - dvojité kyvadlo z bezového dřívka s ohnutým stojanem - bezová dřívka v krabičce (10 ks) - krychle s
kulovou elektrodou - krychle s hrotovou elektrodou - triskelion na jehlovém ložisku - svazek proužků hedvábného papíru
na stojanu - bleskový panel - zvonkohra - tyč na třeni, plastová, s 4mm zdířkou - spojovací řetízky (2 ks).
Dodáváme v kufru s návodem k provádění pokusů.

Wimshurstova indukční elektrika pro generování vysokého stejnosměrného napětí. Na podstavci, s ruční klikou a
ind, elektrika řemenovým pohonem, s izolačními kouřově zabarvenými disky z plexiskla, 2 leidenské lahve a jiskřiště. Napětí: cca 80- 7 264 Kč 1 7 264 Kč

100 kV, délka jisker: cca 80 mm, průměr disků: 300 mm.
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Funkce:
Napětĺ DC: 400mV -i--0,5%
4V/40V/400V +-0,5%
1000v ÷-1%

Napětí AC: 400mV -‘--1,6%
4V140v/400/750v +-1.0%

Proud DC: 400uA/4000uA/4OmA/400mA 4—1,0-1,2%
1OA +-1,2%

Proud AC: 400uA/4000uA/4OmA/400mA -4—1,5%
multimetry 657 Kc 8 5 256 Kc

1OA 4—2,0%

Odpor: 4000hm/4kOhm/4OkOhm/400k0hm/4MOhm/40MOhm/2OMOhm ±-O,8-1,2%

Kapacita: lOnF/l0OnF/luF/lOuF/lOOuF ÷-5,0-3,5%
lmF/lOmF/lOOmF -‘--5,0%

Teplota: -20..1000°C +-1,0 1,5%

Frekvence: lOOHz/l000Hz/lOkHz/lOOkI-Iz/1MHZ/3OMHZ ÷-0,5%

hFE test: 0-1000



II VOLIOj I bA. —~U‘J ~ VI ‘~1‘~t UIW

Max. váživost -0.5 kg
Napájení- 9v/Dc (bloková baterie 9V)
Hmotnost -500 g
Rozlišení -0.1 g
Vnější délka -244 mm
Vážící deska (~) - 150 mmStolní váha, max. 500g. 9v/DC, bílá

Max. váživost -0.5 kg
Napájení- 9V/Dc (bloková baterie 9V)
Hmotnost -500 g
Rozlišení -0.1 g

. . ‚ Vnější délka -244mmdigivahy Vážící deska (Q) - 150 mmStolní váha, max. 500 g, 9v/DC, bílá 2 045 Kč 5 10 225 Kč

Max. váživost -0.5 kg
Napájeni -9 V/Dc (bloková baterie 9V)
Hmotnost - 500 g
Rozlišení -0.1 g
Vnější délka -244 mm
Vážící deska (~) - 150 mmstolní váha, max. 500g. 9V/Dc, bílá

Max. váživost - 0.5 kg
Napájení-9 v/Dc (bloková baterie 9 V)
Hmotnost - 500 g
Rozlišení- 0.1 g
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výraznou indikací velikosti výstupního napětí dvěma trojmístnými displej! výšky 25 mm. Všechny napěťové výstupy jsou
chráněny proti přetížení a zkratu automatickými tepelněproudovými chrániči umístěnými na zadní stěně přístroje.
Výstupy:

střídavé 6V: max. zatížení 6A
střídavé 12V: max. zatížení GA
regulovatelné jednosměrné stabilizované 0-15V: proud. ohranič. IA (displej)
regulovatelné střídavé 0-25V: max. zatížení GA (displej)
regulovatelné dvojcestné usměrněné 0-20V: max. zatížení GA (displej)

Parametry:
Napájení: 220V/50 Hz, 273 VA
Rozměry : 260x150x210 mm

dr Váha :8,3 kgsíťový zdroj určený pro napájení usměrněným, střídavým a stabilizovaným napětím s proudovým 1 26 266 Kčz OJ zatížením až do GA, s výraznou indikací velikosti výstupního napětí dvěma trojmístnými displeji výšky 25 mm. Všechny

napěťové výstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu automatickými tepelněproudovými chrániči umístěnými na
zadní stěně přístroje.
Výstupy:

střídavé 6V: max. zatížení GA
střídavé 12V : max. zatížení GA
regulovatelné jednosměrné stabilizované 0-15V: proud. ohranič. 1A (displej)
regulovatelné střídavé 0-25V: max. zatíženi GA (displej)
regulovatelné dvojcestné usměrněné 0-20 V : max. zatížení GA (displej)

Parametry:
Napájení: 220V/50 Hz, 273 VA
Rozměry : 260x150x210 mm
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Rozlišení hladiny zvuku - 0.1 dB
Frekvence (max.) -8 KHz
Frekvence (min.) - 31.5 Hz
Vnější výška - cca 210 mm
Vnější šířka - cca 55 mm
Vnější délka 32 mmDigitální hlukoměr, 31,5 Hz -8 kHz, reakční doba: 125 ms, splňuje normu IEC 61672:2013 třída 3

Rozlišení hladiny zvuku - 0.1 dB
Frekvence (max.) -8 KHz
Frekvence (min.) -31.5 Hz
Vnější výška - cca 210 mm
Vnější šířka - cca 55 mm

měric zvuku Vnější délka 32 mmDigit~lní hlukoměr, 31,5 Hz-S kHz, reakční doba: 125 ms, splňuje normu WC 61672:2013 třída 3 1086 Kc 2 2172Kč

Rozlišeni hladiny zvuku -0.1 dB
Frekvence (max.) -8 KHz
Frekvence (min.) -31.5 Hz
Vnější výška - cca 210 mm
Vnější šířka - cca 55 mm
Vnější délka 32 mmDigitální hlukoměr, 31,5 Hz -8 kHz, reakční doba: 125 ms, splňuje normu JEC 61672:2013 třída 3

Rozlišení hladiny zvuku -0.1 dB
Frekvence (max.) -8 KHz
Frekvence (min.) - 31.5 Hz
Vnější výška - cca 210 mm

I Dílna ± cvičná kuchyňka - B.01 a 3.02



Parametry:
Vstupní napětí: 230V 50Hz
Příkon: 125VA
Osvětlení: LED
Uchycení hrotů: šroubek
Transformátorová pistolová páječka 125W

Parametry:
Vstupní napětí: 230V 50Hz
Příkon: 12SVA
Osvětlení: LED
Uchycení hrotů: šroubek

Transformátorov . . . . .

Transformátorova pistolova pajecka 125W 445 Kč 3 1335
a pajecka 125W

Parametry:
Vstupní napětí: 230V 50Hz
Příkon: 125VA
Osvětleni: LED
Uchycení hrotů: šroubek
Transformátorová pistolová páječka 125W

Parametry:
Vstupní napětí: 230V 50Hz
Příkon: 125VA
Osvětlení: LED
Uchycení hrotů: šroubek



se dvěma režimy nahřívání. V udržovacím režimu 30W, Po stisknutí spouště přepla na příkon 70W.

Parametry:

Příkon: 30W (30 -70W max.)
Napájení: AC 220-240V, 50 Hz
Délka: 175 mm
Hrot: průměr 4mm, délka 71 mmUniverzální pistolová odporová páječka s topným tělískem s výměnným pájecím

hrotem o průměru 4mm, délka 71 mm se dvěma režimy nahřívání. V udržovacím režimu 30W, Po stisknutí spouště
přepla na příkon 70W.

Parametry:

Příkon: 30W (30 -70W max.)
Napájení: AC 220-240 V, 50 Hz
Délka: 175 mm
Hrot: průměr 4mm, délka 71 mmUniverzální pistolová odporová páječka s topným tělískem s výměnným pájecím

hrotem o průměru 4 mm, délka 71 mm se dvěma režimy nahřívání. V udržovacím režimu 30W, Po stisknutí spouště

Pájka Cínová pájka PBF, Sn99Cul, ® 1,5 mm, 100 g, Stannol HS1O 2510 260 Kč 3 780
Tavné pistole Lepicí tavná pistole SOW, napětí 220-240V, Tavných tyčinek 11 mm 118 Kč 4 472
Tavné tyčinky Lepicí tyčinky k tavné pistoli 2 Kč 100 200

Ochranne Pracovní rukavice, polyuretan na dlani a prstech, vel. 10 15 Kč 16 240
rukavice

Ochranné brýle Ochranné brýle černé, nemlživé, proti poškrábání, nastavitelné straničky, čirá 240 Kč 16 3840

Ruční pistolová
odporová
páječka

Příkon: 30 W (30 -70W max.)
Napájeni: AC 220-240V, 50 Hz
Délka: 175 mm
Hrot: průměr 4mm, délka 71 mmUniverzální pistolová odporová páječka s topným tělískem s výměnným pájecím

hrotem o průměru 4 mm, délka 71 mm se dvěma režimy nahřívání. V udržovacím režimu 30W, Po stisknutí spouště
přepla na příkon 70W.

Parametry;

145 Kč 3 435



. . Ochranný štít O velikosti 220 x 290mm z čirého PMMA tI. 2mm s náhlavním nosičem. Umožňuje současné použít s . .Ochranny štit . ‚. 195 Kc 4 780,00 Mc
dioptrickymi brylemi. štit vyhovuje norme EN 166.

Rouška Jednoduchá tvarovaná rouška proti hrubému prachu, upevnění gumičkou přes temeno hlavy, kovový pásek pro lepší 2 Kč 500 1 000,00 Kč
upevnění na nose

Pilníky pilníky jehlové s plastovou rukojetí, sada lOks 8801 86 Kč 5 430,00 Kč
Ruční lupínková pila na dřevo a plast 125 mm
Řezná délka - 110 mm
Délka plátku - 125 mm
Výška pily (klenutí rámu) - 265 mmRuční lupínková pila na dřevo a plast 125mm
Řezná délka - 110 mm
Délka plátku - 125 mm

Lupénková pilka Výška pily (klenutí rámu) - 265 mmRučni lupínková pila na dřevo a plast 125mm 127 Kč 6 762,00 Kč
Řezná délka - 110 mm
Délka plátku - 125 mm
Výška pily (klenutí rámu) - 265 mmRuční lupínková pila na dřevo a plast 125mm
Řezná délka - 110 mm
Délka plátku - 125 mm
Výška pily (klenutí rámu) - 265 mm

Plátek pilky Plátek 125 mm lupínkové pilky na kov rozteč 0,3mm . 10 Kč 100 1 000,00 Kč
Plátek pilky Plátek 125 mm do dřeva do lupínkové pilky 6 Kč 100 600,00 Kč
Pila ocaska Pila ocaska, zuby tvrzené-SS HRC 128 Kč 5 640,00 Kč

Sada přesných šroubováků ze 6 dílů v plastovém boxu, Sada obsahuje tyto šroubováčky:
Křížové: PH 00x24, 0x27, 1x30 mm

. . Ploché: 2x24, 2.4x27, 3x30 mmSada přesných šroubováků ze 6 dílů v plastovém boxu, Sada obsahuje tyto šroubováčky:Sada presnych Křížové: PH 00x24, 0x27, 1x30 mm 123 Kč 5 615,00 Kč
sroubováku Ploché: 2x24, 2.4x27, 3x30 mmsada přesných šroubováků ze 6 dílů v plastovém boxu, Sada obsahuje tyto šroubováčky:

Křížové: PH 00x24, 0x27, 1x30 mm
Ploché: 2x24, 2.4x27, 3x30 mm



Součást dodávky:

šroubovák o rozměrech:
Sx plochý šroubovák (6 mm x 38 mm / 3 mm x 75 mm J 5 mm x 75 mm /6 mm x 100 mm J 6 mm x 150 mm)
4x šroubovák pro šrouby s PH-drážkou (0 mm x 75 mm / 1 mm x 75 mm / 2 mm x 38 mm / 2 mm x 100 mm)
3x šroubovák pro fl-šrouby (fl 10 / fl 15 / fl 20)

lx teleskopický šroubovák s bity:
2x plochý (5 mm / 6 mm)
2x pro šrouby s PH-drážkou (PHi / PH2)
2x pro vnitřní šestihrany (3mm / 4mm)

Sada ‚ 5x přesný šroubovák: 330 Kč 2 660,00 Kč
sroubováku ..

3x plochy sroubovak (2 mm J 2,5 mm / 3 mm)
2x pro šrouby s PH-drážkou (PHOO / PHO)

2x úhlový šroubovák:
lx plochý šroubovák (5 mm / 6 mm)
lx šroubovák pro šrouby s PH-drážkou (PHi / PH2)

30 bitů o rozměrech:
6x bit plochých šroubováků (2 mm / 3 mm / 4 mm / 5mm / 6 mm / 7 mm)
5x bit pro šrouby s PH-drážkou (PHO / PHi / 2 x PH2 / P113)
5x bit pro šrouby sPZ-drážkou (PZO / PZ1 / 2 X PZ2 / PZ3)
6x bit na vnitřní šestihrany (2 mm / 2,5 mm / 3 mm / 4 mm/S mm / 6 mm)
Sx bit pro fl-šrouby (fib / fis / fl20 / fl25 / fl27 / fl30 / fl35 / fl40)Sada šroubováku se skládá z 55 dílů a



Napětí 230- 240V/5OHz
Příkon 135 W
Rychlost při chodu naprázdno 14000 min-l
Brusný kmit 1,5 mm
Velikost brusné desky 90 X 187 mm
Velikost brusného papíru 93 x 230 mm
Hmotnost 1,2 kg

VLASTNOSTI:
Upnutí na svorku
Měkčené držadlo
Aretační tlačítko
Odsávací adaptér k napojení na vysavačVibrační bruska 135 W

Vibrační bruska Napětí 230- 240V / 50Hz
Příkon 135 W
Rychlost při chodu naprázdno 14000 min-l
Brusný kmit 1,5 mm
Velikost brusné desky 90 X 187 mm
Velikost brusného papíru 93 x 230 mm
Hmotnost 1,2 kg

VLASTNOSTI:
Upnutí na svorku
Měkčené držadlo
Aretační tlačítko
Odsávací adaptér k napojení na vysavačVibrační bruska 135 W

____________ Napětí 230-240V/5OHz
_____________ Nýtovací kleště pro trhací nýty 2,4 mm - 4,8 mm
_____________ Rýsovací jehla rovná na ocel

Ocelové klempířské kružítko s kaleným hrotem. Kružidlo je opatřeno pružinou a stavěcím šroubem, délka 300mm,
_____________ rýsovací průměr 10- 450 mm, norma ČSN 25 5170

Svěrák s šířkou čelistí 100mm, vysoce kvalitní ocel, velká kovadlina, integrovaná otočná deska 4-I- 35° 5 polohovacími
_______________ šrouby, hdélka upnutí 105mm
______________ Čelist náhradní pro dílenský svěrák

536Kč 2 1 072,00 Kč

Nýtovací kleště
Rýsovací jehla

Kružídlo s
pružinou

Dílenský svěrák

~Čelist náhradní

175 KČ 2 350,00 Kč
14 Kč 20 280,00 Kč

8265 Kč

758 Kč

2 120,00 Kč

3 2 274,00 Kč

309 Kč 3 927,00 Kč



Napětí: 230 V
Frekvence: 50 Hz
Příkon: 150W
Rychlost: 2950 ot. imin.
Velikost brusného kotouče: 0150 mm x 16 x 012.7 mm
Hrubost kotoučů: P36 a P60
Velikost závitu vřetena: M12
Izolace třída ochrany I
Krytí: lP20
Hmotnost: 4,7 kgStolní bruska 150mm
Napětí: 230V
Frekvence: 50 Hz
Příkon: 150W

Stolní bruska Rychlost: 2950 ot. Imin. 983 Kč 1 983,00 Kč
Velikost brusného kotouče: 0150 mm x 16 X 012.7 mm
Hrubost kotoučů: P36 a P60
Velikost závitu vřetena: M12
Izolace třída ochrany I
Krytí: 1P20
Hmotnost: 4,7 kgStolni bruska 150mm
Napětí: 230V
Frekvence: 50 Hz
Příkon: 150W
Rychlost: 2950 ot. /mm.
Velikost brusného kotouče: 0150 mm x 16 X 012.7 mm
Hrubost kotoučů: P36 a P60
Velikost závitu vřetena: M12



MInloruska-min. 2kb pilu s prodluzovaci oneunou hrideii, projemne dobrusovani a gravlrovani.

Parametry:
Příkon: 170W
Napětí: 220—240 V, 50 Hz
Regulace otáček: 8000-35000/min
Kleštinové sklíčidlo s vyměnitelnými kleštinami průměr 2,3 a 3,2 mm
Hmotnost: 550 g
V příslušenství flexibilní prodlužovací hřídel a bohatá sada brusných a řezných nástrojůMinibruska min. 218 dílů s
prodlužovací ohebnou hřídelí, pro jemné dobrušování a gravírováni.

Parametry:
Příkon: 170W
Napětí: 220—240V, 50 Hz
Regulace otáček: 2000-35000/min
Kleštinové sklíčidlo s vyměnitelnými kleštinami průměr 2,3 a 3,2 mm
Hmotnost: 550 g
V příslušenství flexibilní prodlužovací hřídel a bohatá sada brusných a řezných nástrojůMinibruska min. 218 dílů s
prodlužovací ohebnou hřídelí, pro jemné dobrušování a gravírování.

Parametry:
Příkon: 170W
Napětí: 220—240 V, 50 Hz
Regulace otáček: 8000-35000/min
Kleštinové sklíčidlo s vyměnitelnými kleštinami průměr 2,3 a 3,2 mm
Hmotnost: 550 g
V příslušenství flexibilní prodlužovací hřídel a bohatá sada brusných a řezných nástrojů

Minibruska 218
dílů 785 Kč 2 1 570,00 Kč

Akumulátorový Akumulátorový vrtací šroubovák, akumulátor Li-Ion 18 V 1,5 Ah. Otáčky naprázdno jsou 0- 700 ot/min a maximální i 727 Kč 2 3 454,00 Kč
vrtaci sroubova točivý moment 21 Nm, rychloupínacímu sklíčidlo, integrovaná LED svítilna.

l6dílná kazeta s vrtáky do dřeva, kamene a kovu obsahuje S standardních vrtáků na dřevo v praktickém plastovém boxu
s průměrem vrtaného otvoru: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8mm a 10 mm, S standardních vrtáků do kamene s průměrem ‚

Kazeta s vrtáky . ‚ . . . .. 110 Kc 4 440,00 Kcvrtaneho otvoru: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm a 10 mm, a 6 standardnich vrtaku do kovu s prumerem vrtaného otvoru: 2
mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm a 8 mm.



vyrezavaci zeiezo Ö mm
Průměr zářez 8mm
8mm Typ dýka
Querholz průměr 8mm
soustružení nástroj nůž špičatý 6 mm
průměr plochý sekáč 8mm a 12mm
dláta průměr 12 a 14 mm
V-vrub průměr l4mmVyřezávací železo 6 mm
Průměr zářez 8mm
8mm Typ dýka
Querholz průměr 8mm

Sada dlátek soustružení nástroj nůž špičatý 6 mm 652 Kč 2 1 304,00 Kč

průměr plochý sekáč 8mm a 12mm
dláta průměr 12 a 14 mm
V-vrub průměr l4mmVyřezávací železo 6 mm
Průměr zářez 8mm
8mm Typ dýka
Querholz průměr 8mm
soustružení nástroj nůž špičatý 6 mm
průměr plochý sekáč 8mm a 12mm
dláta průměr 12 a 14 mm
V-vrub průměr 14mm



Kít pro sestaveni jednoho ze stroju: rucni vrtacka, rucni bruska, bruska, soustruh na drevo, lupinkova pilka.

Ruční vrtačka - pro vrtáky 1 - 6 mm
Ruční bruska
Bruska - Stacionární rotující brusný kotouč pro konečnou úpravu výrobků, nebo ostření nástrojů
Soustruh na dřevo - upínací vzdálenost 135 mm, průměr 50mm
Varianty soustruhu na dřevo:

Malý soustruh na dřevo pro obrábění mylých tyčinek ze dřeva nebo měkkého kovu do průměru 6 mm, lze upnout
kleštinou

Čelní obrábění - výrobek upnete na čelní desku
Lupínková pilka - pro překližku tloušťky až 7 mm nebo balzu 20 mmKit pro sestaveni jednoho ze strojů: ruční vrtačka,

Kit 1 ruční bruska, bruska, soustruh na dřevo, lupínková pilka. 7 956 Kč 2 15 912,00 Kč

Ruční vrtačka - pro vrtáky 1-6mm
Ruční bruska
Bruska - Stacionární rotující brusný kotouč pro konečnou úpravu výrobků, nebo ostření nástrojů
Soustruh na dřevo - upínací vzdálenost 135 mm, průměr 50mm
Varianty soustruhu na dřevo:

Malý soustruh na dřevo pro obrábění mylých tyčinek ze dřeva nebo měkkého kovu do průměru 6 mm, lze upnout
kleštinou

Čelní obrábění - výrobek upnete na čelní desku
Lupínková pilka - pro překližku tloušťky až 7 mm nebo balzu 20 mm



dřevo, středicí vrtačka, lupínková pilka, bruska, ruční vrtačka, ruční bruska.

Soustruh
vzdálenost mezi středy 90 mm
oběžný průměr nad ložem 50 mm
3-čelisťové sklíčidlo obrobků s ~ až do 56 mm (vnitřní) a 65 mm (vnější)
posuv: Z-osa 145 mm, osa X 32 mm

Vertikální vrtačka
posuv vose X 145 mm, Y a Z 32 mm
kleštiny s upínacím rozsahem od 1 do 6 mm

Horizontální frézka
Kit 2 posuv vose X 145 mm, Y a Z 32 mm 2 26 740,00 Kč

kleštiny s upínacím rozsahem od 1 do 6 mm

Středicí vrtačka
s přesnými kleštinami od 1 do 6 mm, můžou být vloženy do koníku
koník umožňuje přesný zdvih 30 mm
ruční kolečko se stupnicí 0,05 mm

Bruska

Ruční vrtačka J bruska

pro vrtáky průměr 1 až 6mm a brusné kotouče 50 mmKit z celokovových částí pro sestavení jednoho ze strojů:
soustruh, horizontálnífrézka, vertikálnívrtačka, soustruh na dřevo, středicí vrtačka, lupínková pilka, bruska, ruční



5-osá frézka
Frézka pro ozubení
Rovinná frézka

Obsahuje:
Druhý vřeteník
Druhý motor
Dělicí nástavec
Otočný stůl
Hlava pro frézku na ozubení
Okružovací fréza
4ks fréz
Sks HSS soustružnických nožů

Doplněk kitu 330mm lože + 2 spojovací dílyDoplněk ke Kit2 pro sestavení druhého stroje nebo úpravu na: 8 910 Kč 2 17820,00 Kč

5-osá frézka
Frézka pro ozubení
Rovinná frézka

Obsahuje:
Druhý vřeteník
Druhý motor
Dělicí nástavec
Otočný stůl
Hlava pro frézku na ozubení
Okružovací fréza
4ks fréz

________________ Sks HSS soustružnických nožů
LEGO

8 264 Kč 3 24 792,00 KčMindstorms LEGO Mindstorms 31313 EV3 nebo obdobný produkt
Lego BOOST Lego BOOST Základní souprava nebo obdobný produkt kompatibilní s výše uvedenou stavebnicí 3 718 Kč 3 11 154,00 Kč

Stavebnice Boffin 750 nebo jiný ekvivalentní proukt pro výuku elektroniky. Podmínkou je kompletní Ikit včetně
Boffin 750 1 487 Kč 6 8 922,00 Kčpodrobných návodů na zapojeni elektronických zapojeni



Digitální IJSB mikroskop s profesionálním stativem. Zvětšení: 10-300x. Fotoaparát: 5,0 Mpx, včetně stativu a stojanu S
měřicí stupnicí (Scm podél osy x, 7cm podél osy y) a dvěma úchyty k upevnění preparátu pod fotoaparátem.

Vlastnosti:

Snímatelný digitální fotoaparát s rozlišením S megapixelů
Napájení přes kabel USB 2.0
8 vestavěných LED splynulou regulací jasu
Schopnost ukládat fotografie a pořizovat videozáznamy
Měření délkových rozměrů, ploch, úhlů a poloměrů studovaných preparátů
Široké možnosti uplatnění

. . Snadné použitíDigitalni USB Kompatibilní se systémy WindowslO PRO 64 bitDigitální IJSB mikroskop s profesionálním stativem. Zvětšení: 10-300x. 2 140 Kč 4 8 560,00 Kč
mikroskop Fotoaparát: 5,0 Mpx, včetně stativu a stojanu s měřicí stupnicí (8 cm podél osy x, 7 cm podél osy y) a dvěma úchyty k

upevnění preparátu pod fotoaparátem.

Vlastnosti:

Snímatelný digitální fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů
Napájení přes kabel USB 2.0
8 vestavěných LED splynulou regulací Jasu
Schopnost ukládat fotografie a pořizovat videozáznamy
Měření délkových rozměrů, ploch, úhlů a poloměrů studovaných preparátů
Široké možnosti uplatnění
Snadné použití

_______________ Kompatibilní se systémy Windowsl0 PRO 64 bit
Petriho misky Petriho misky plastové 9cm sada 10 ks 70 Kč 5 350,00 Kč



Plastový kelímek s víčkem s jednou pevnou čočkou (2x) a jednou odnímatelnou čočkou (2x). Ve víčku jsou otvory pro
ventilaci a je tak možné pozorovat živý hmyz.

Technické parametry: Věk: +5
Větší čočka: průměr 45mm
Menší čočka: průměr 32mm
Zvětšení: 2x a 4x

Zvetsujici Rozměr: 7x7x7,5 cmPlastový kelímek s víčkem s jednou pevnou čočkou (2x) a jednou odnímatelnou čočkou (2x). Ve 66 Kč 6 396,00 Kč
kelimek víčku jsou otvory pro ventilaci a je tak možné pozorovat živý hmyz.

Technické parametry: Věk: 4-S
Větší čočka: průměr 45 mm
Menši čočka: průměr 32mm -

Zvětšení: 2x a 4x

Rozměr: 7x7x7,5 cm
Animacni . ..‚ . . . . . ‚ 1 14 800,00 Kč
software Animacni software Animacní svet II (2 x vizualizer, 9 x licence anirnacniho programu, 4 x Kniha animace, 4 x scena)

3D tiskárna, tisková plocha 250x 210x 210mm, tloušťka vrstvy 0.05mm, tryska 0.4mm, vyhřívaná magnetická podložka,
3D tiskárna tiskový materiál: struna 1.75mm ABS, P1.4, PETr, HIPS, Laywood, Laybrick; přepracovaný extruder, nový senzor 1 16 590,00 Kč

filamentu, technologie tisku FDM; LCD displej, čtečka SD, USB 2.0
stolní lampa Stolní lampa LED, příkon min 6W, nastavitelný jas, délka přívodního kabelu 1,7 m, napájení 220/240 V 570 Kč 5 2 850,00 Kč
varná konvice varná konvice s nastavitelnou teplotou vody (černý čej/zelený čej, káva apod.), objem 1,51 580 Kč 1 580,00 Kč



24 cívek nití (lov)
1 krejčovský metr
1 nůžky
1 navlékač nitě
1 náprstek
30 jehel pro ruční šití
S velkých špendlíků s perleťovou hlavičkou
20 špendlíků
8 bílých knoflíků (10 mm)
6 bílých knoflíků (12 mm)
6 černých knoflíků (12 mm)
5 zavíracích špendlíků (20 mm)

Šicí sada 5 zavíracích špendlíků (28 mm) 290 Kč 10 2 900,00 Kč
4 háčky
8 patentek (6 mm)
6 patentek (10 mm)
6 párů háčků a oček
1 sada háčků a očka s třemi polohamiObsah sady:

24 cívek nití (lOV)
1 krejčovský metr
1 nůžky
1 navlékač nitě
1 náprstek
30 jehel pro ruční šití
5 velkých špendlíků s perleťovou hlavičkou



I Išicí stroj (coverlock, overlock, 24 stehů) I ]
Základní vlastnosti:

- volné rameno pro šití do kruhu nebo plná pracovní plocha
- šití se 4, 3 nebo 2 nitěmi! možnost iís úsporou jedné nitě
- šití se 2 nebo 1 jehlou

- automatické navlečení spodního smyčkovaČe
- plynule regulovaný přítlak patky
- plynule regulované diferenciální podávání
- plynule regulovatelná délka stehu
- plynule regulovatelná šířka ořezu

šicí stroj - systém pro uvolněni všech nití při navlékání nebo protahování niti při převlékánšicistroj (coverlock, overlock, 24 stehů) 4 62 020,00 Kč

Základní vlastnosti:

- volné rameno pro šití do kruhu nebo plná pracovní plocha
- šiti se 4, 3 nebo 2 nitěmi! možnost šití 5 úsporou jedné nitě
- šiti se 2 nebo 1 jehlou

- automatické navlečení spodního smyčkovače
- plynule regulovaný přítlak patky
- plynule regulované diferenciální podávání
- plynule regulovatelná délka stehu
- plynule regulovatelná šířka ořezu
- systém pro uvolněni všech niti při navlékáni nebo protahování nití při převlékán



Sada různých nástrojů, které jsou určeny na práci s kůží.

Materiál: kov, dřevo
Rozměry hrotů na okraje: 0,8 mm; 1 mm; 1,2 mm
Nastavitelná šířka hoblíku: 1,5-20 mm
Velikost: 2,4 x 2,4 x 14 cmSada různých nástrojů, které jsou určeny na práci s kůží. 325 Kč 10 3 250,00 Kč

Materiál: kov, dřevo
Rozměry hrótů na okraje: 0,8 mm; 1 mm; 1,2 mm
Nastavitelná šířka hoblíku: 1,5-20 mm
Velikost: 2,4 x 2,4 X 14 cm
Krejčovská panna nastavitelná velikost S

Možnost nastavení požadované konfekční velikosti (otáčením kotoučů lze dosáhnout požadované míry)
Variabilní v oblasti krku, hrudi, pasu a boků
Jehelníček na krku pro snadnou prád se špendlíky
Integrovaný zarovnávač délky sukní
Stabilní konstrukce

2467Kč 2 4934,OOKčNylonový potah

Konfekční velikosti 36-42 (5) varianta
Obvod hrudníku: cca 84-99 cm
Obvod pasu: cca 65-80cm
Obvod boků: cca 91-106cm
Délka zad: cca 37 cm
Celková výška: cca 175 cm
Hmotnost: cca 3,2 kg

tyčový mixer jmixer - tyčový, příkon min. 750W, regulace rychlosti, možnost drceni ledu, doplňková plastová nádoba na mixování 913 Kč 2 1 826,00 Kč

kuchyňský robot - příkon 1000-1200W, velikost nádoby min. Sl, plynulá regulace rychlosti, planetární systém míchání, 2 450 Kč 1 2 450 00 K~
kuchyňský robot funkce - hnětení, mlýnek na maso, odštavovač, šlehání, sekání, strouhání, mlýnek na mák c

sada hrnců sada hrnců - min. 10 ks - dvě pánve oprůměru max. 28 cm, 3 odlišné hrnce o průměru max 30 cm s poklicemi, rendlík ~ 1 250 Kč 2 2 500,00 Kč)rumerem max 16 cm 5 poklici. Vyuzitelnost pro indukci, myti v mycce nadobi
[sada talířů ke stolování 18 dílná sada - 6x talíř mělký v rozmezí 25-30cm, 6x talíř hluboký v rozmezí 23-24cm, 6x talíř 526 Kč 4 2 104,00 Kč
L~~rtnív rozmezí 19-21cm

M



příbory - sada 24 ks, materiál - nerezavějící jakostní oceli 18/10, 6x lžíce jídelní - 6x vidlicka jídelní - 6x nuž jídelní - 6x 562 Kč 4 2 248,00 Kč
Příbory lžíce na kávu

drobné kuchyňské vybavení (dřevěná prkýnka různé velikosti 3x, 3x plastová prkýnka různé velikosti 3x, Struhadlo
čtyřhranné nerez s plast zásobníkem lx, cedník plastový malý do 6cm lx, velký do 25cm lx, síto nebo cedník na
těstoviny nerez do průměru 24cm lx, cedník pasírovací do průměru 15 cm lx, cedník nerez do průměru ~5 cm lx, síto
na halušky - nerez lx, struhadlo na noky - nerez lx, odstřediska na salát plastová lx, škrabka nerez 19 cm 4x, Palička na
maso dřevěná, okovená 30x10 cm lx, naběračka na špagety plast 2x, podběračka žáruvzdorný plast lx, obracečka 3 027 Kč 1 3 027 00 Kč
dřevěná min. 26cm 2x, obracečka žáruvzdorný plast děrovaná a plná po 1 kusu, miska nerez 9 cm 3x,16 a 20cm 2; mís ‘

sklo l9x9,5 cm (1,31) 2x, stěrka silikonová 2x, vařečka 20cm 2; 25 cm 1; kvedlačka silikon nebo nerez lx, lis na česnek
nerez nebo slitina lx, manuální síto na mouku 15,5x9,5 cm nerez lx, cukřenka na práškový cukr průměr min. 6cm lx,
naběračka s háčkem nerez 60, 70 a 85 mm vždy Po 1 kuse, nálevka plastová 10 cm lx, nálevka plastová 8 cm lx, pařáček

Drobné vybavení na knedlíky 14cm lx)
sada kuchyňských nožů - min. S ks - porcovací nůž 20 cm, nůž na chléb 20 cm,
nůž 15 cm, vykrajovací nůž 9 cm, univerzální kuchyňský nůž 12 cm + 320 Kč 2 640,00 Kč

Sada nožů úložný dřevěný blok
Sklenice sklenice - sada 6 ks objem min. 0,41 90 Kč 4 360,00 Kč
Hrnky hrnky - sada 6 ks objem min. 0,31 144 Kč 4 576,00 Kč

Sada pánví
materiál: kovaný hliník s mramorovým povrchem
3vrstvý nepřilnavý mramorový povrch
sada obsahuje 3 pánve: 20 cm, 24 cm, 28 cm
ergonomická měkčená rukojeť
TURBO indukčni dno. ‘ 630Kc 4 2520,OOKc

Výborná tepelná vodivost
Vhodné na všechny druhy sporáků i na indukci
Vhodné do myčky - jednoduché čištění

Sada pánví neobsahuje PFOA‘ Olovo ani Kadmium

Tiskárny Laserová tiskárna A4, barevná, multifunkční (skener, kopírka) min 10 stran/ min ČB i barevně, 600x 600dpi, USB + LAN 9 126 Kč 2 18 252,00 Kč



Sada obsahuje
Krabička na součástky
Ploché kleště 135 mm
Zahnuté kleště 130 mm
Kombinované kleště 210 mm
štípací kleště 165 mm
Pinzeta
Háček
3 ks nástrojů pro pomoc při pájení
Odsávačka
Sada vrtačky s adaptérem 220V
3 ks antistatických zarovnávacích nástrojů
Štípací kleště 2 125 Kč 5 10 625,00 Kč
Ploché kleště
Ploché kleště 165 mm
Francouzský klíč 6“
Keramická páječka 220V
Rovné kleště 6‘
šroubovák 5 mm
Šroubovák 6 mm
šroubovák 3.2x75mm
šroubovák #Ox7Smm
Šroubovák 5.Ox7Srnm
šroubovák #lx75mm
šroubovák 6.OxlOOmm

Sada nářadí pro Šroubovák #2xlOOmm
nabíječka M/M nabíječka AA/AAA pro 4 pozice APi MA, nabíjení u obou typů baterií 2 nebo 4 kusy, indikace stavu nabití, ochrana proti 305 Kč 5 1 525,00 Kč
Aku Aku 4 X M NiMH min. 2400mAh, 4 X APA NiMH min. l000mAh 586 Kč 5 2930,00 Kč
Modelína 12 válečků dětské platelíny 26 Kč 5 130,00 Kč877 979,00 Kč

184 375,59 Kč
1062354,59




