aktuální
nabídka

2021/2022

vysvědčení a tiskopisů včetně žákovských knížek
složek na vysvědčení s výsekem
originálních dřevěných pomůcek
balíčků pro prvňáčky a předškoláky
školních sešitů
magnetických pomůcek do výuky
medailí za soutěže
tabulí a nástěnek

objednávka
tiskopisů, vysvědčení a sešitů
ČESKÁ REPUBLIKA
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Třída: .........................................................................
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Školní rok: ........................................
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VYSVĚDČENÍ
list A

Nedílnou součástí tohoto vysvědčení

............................

(je – není)

vysvědčení – list B.

Jméno a příjmení: ..................................................................................................................................................................
Datum narození: ................................................................... Rodné číslo:....................................................................
Místo narození: .........................................................................................................................................................................
I. pololetí

II. pololetí

Chování
Povinné předměty
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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
jako každým rokem si Vám opět dovoluji předložit nabídku vysvědčení a tiskopisů, tentokrát pro školní rok 2021/2022, které odpovídají
platným vyhláškám včetně jejich novelizace a svou kvalitou odpovídají všem vysokým nárokům na barevnou stálost a archivaci.
Dále zde naleznete standardní nabídku složek na vysvědčení, medailí za soutěže, balíčků pro prvňáčky a předškoláky a nabídku klasických sešitů.
Nově jsme zařadili originální školní dřevěné pomůcky, které vznikly ve spolupráci s řediteli a učiteli škol, s nimiž dlouhodobě úzce spolupracujeme.
Výhodou těchto pomůcek je jejich variabilita a procvičování manuální zručnosti žáků. Součástí nabídky jsou výukové magnetické pomůcky,
dřevěné magnetky a školní tabule.
Věřím, že Vás naše novinky zaujmou a že si je budete chtít vyzkoušet v praxi.
Těším se na další spolupráci a přeji mnoho úspěchů ve Vaší záslužné práci.
Se srdečným pozdravem
		
Ing. Jan Vícha
		jednatel

Při objednávce odeslané do 30. 4. 2021 od nás získáte:

10
sleva

%

na školní
tiskopisy

+

při objednávce
od 1.000 Kč do 1.499 Kč
s DPH

při objednávce
od 1.500 Kč do 2.499 Kč
s DPH

při objednávce
nad 2.500 Kč
s DPH

1x papírová kostka
+
sada 4 ks zvýrazňovačů

Gelový roller
+
záznamní kniha A5

rozpustná káva 200 g
+
balení XERO papíru A4
(80 g, 500 ks)

reklamní
dárek

ilustrační fota

Jak objednat?
• na www.optys.cz
• e-mailem: skola@optys.cz
• zasláním na adresu:	OPTYS, spol. s r. o.
		
U Sušárny 301, 747 56 Dolní Životice
		
paní Alena Thomasová
• telefonicky na tel. č.: 5
 53 777 327, 553 777 392
• osobně v maloobchodních prodejnách
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Zaregistrujte se na www.optys.cz a získejte mnoho dalších výhod:
• slevu na školní sortiment až 25 %
• slevu na výtvarný sortiment 8 %
• zdarma poštovné při nákupu nad 1500 Kč (vč. DPH)
• platbu na fakturu
• ucelený sortiment kancelářských, školních
a výtvarných potřeb

Novinka

Novinka

OP 6400
motiv KOTVA

OP 6212
motiv RAKETA

Novinka

OP 6407
motiv MANDALA

Novinka

OP 6232
motiv LAPAČ SNŮ

TOP
produkt

Překvapte své ŽÁKY

originální složkou
na vysvědčení!

25 Kč
s DPH

OP 6181
motiv STROM

OP 6233
motiv sova

OP 6234
motiv PAVÍ OKO

OP 6231
motiv alfanumerický

OP 6165
motiv UNIVERZÁLNÍ

Více motivů naleznete na našich webových stránkách.
Vybrat a objednat si můžete na www.optys.cz
v sekci škola, nebo e-mailem: skola@optys.cz
Vzorník barev,
ze kterých si můžete vybrat

A

B

C

E

F

G

D

Složky jsou vyrobeny z kvalitního 300g
kartonu ve formátu 22,5 x 32 cm a na vnitřní
straně opatřeny průsvitnou rohovou kapsou,
která zaručí, že vysvědčení nevypadne.
Motiv na přední straně je prořezán laserem,
takže prosvítá tiskopis uvnitř složky.

Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.
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Učební

pomůcky

Vytvořili jsme pro vás originální školní pomůcky,
kterými si můžete zpestřit výuku a netradičně i doma
s rodiči procvičovat učivo. Jedná se o dřevěné šesti,
osmi nebo devítihrany s natištěnými obrázky,
čísly nebo písmeny.
Jsou spojeny středem, kolem kterého se otáčejí, nebo
magnety, které umožní přeskládat jednotlivé díly mezi
sebou.

Videoupoutávky naleznete na YouTube:
bit.ly/lukasek_hraje • bit.ly/simonek_hraje

Výhodou těchto pomůcek je jejich variabilita
a také procvičování manuální zručnosti. S jednou
pomůckou mohou pracovat dva žáci v lavici.
Jednotlivé dřevěné díly lze ošetřit dezinfekcí nebo otřít
houbičkou s jarovou vodou a nechat oschnout.

Cena

520 Kč
s DPH

Cena

520 Kč
s DPH

Počítání

Abeceda

Šestihran obsahuje 12 dílů spojených magnety,
takže lze jednotlivé díly přeskládat mezi sebou.
Rozměry: 32 x 6,5 cm.

Osmihran obsahuje 13 dílů spojených magnety,
takže lze jednotlivé díly přeskládat mezi sebou.
Rozměry: 26 x 7 cm.

Pomůcka obsahuje:
• číslice 0–9
• znaménka početních operací
• desetinná čárka
• základní násobky 1–5

Pomůcka obsahuje:
• základní hlásky české abecedy
• dělení do skupin na souhlásky a samohlásky
• malá a velká písmena

Využití:
• sestavování čísel z číslic – přirozená a desetinná čísla
• číselné řády
• tvorba početních příkladů
• porovnávání čísel
• násobilka 1–5

Využití:
• poznávání a praktické užívání písmen a hlásek české abecedy
• poznávání a praktické užívání hlásek a jejich skupin
• poznávání a praktické užívání samohlásek
• tvoření slabik, slov
• procvičování pravopisu i, í / y, ý ve slovech se souhláskami
• psaní velkých písmen

Vzájemnou kombinací individuálních sad je možné
rozšiřovat možnosti využití pomůcky.

Vzájemnou kombinací individuálních sad je možné rozšiřovat
možnosti využití pomůcky.

Obj. č. 5741

Obj. č. 5742

Koupíte v našich maloobchodních prodejnách, v e-shopu: www.optys.cz,
nebo objednáte u svých obchodních zástupců či telefonicky:
+420 553 777 392, +420 553 777 327, nebo e-mailem: skola@optys.cz
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Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.

Cena

195 Kč
s DPH

Učíme se slabiky
Šestihran obsahuje 3 díly spojené středem, kolem kterého se díly otáčejí.
Rozměry: 9 x 6,5 cm. Obsahuje obrázek lva, opice, bot, sněhuláka, myšky
a kočky, jejich velké začáteční písmeno a počet slabik.
Obj. č. 5743

Učíme se slabiky II
(rozšířená verze)

Cena

520 Kč
s DPH

Šestihran obsahuje 12 dílů spojených magnety, takže lze jednotlivé
díly přeskládat mezi sebou. Rozměry: 35 x 6,5 cm. Obsahuje 5 skupin
– květiny, nářadí, plody, sport a dopravní prostředky, jejich začáteční
písmena a číslovky s tečkami na určování počtu slabik
Obj. č. 5749

Cena

Cena

130 Kč

195 Kč

s DPH

s DPH

Počítáme do 9

Stromy, listy, plody

Devítihran obsahuje 2 díly spojené středem,
kolem kterého se díly otáčejí. Rozměry: 6,5 x 6,5 cm.
K jednotlivým počtům na obrázku děti přiřadí správnou číslici –
jedna až devět.

Šestihran obsahuje 3 díly spojené středem,
kolem kterého se díly otáčejí. Rozměry: 12 x 6,5 cm.

Obj. č. 5744

Obsahuje obrázky dubu, buku, jírovce, lípy, jabloně a ořechu,
jejich listů a plodů.
Obj. č. 5740

Cena

Cena

195 Kč

195 Kč

s DPH

s DPH

Co nám dávají zvířata

Zvířata s mláďaty

Osmihran obsahuje 3 díly spojené středem,
kolem kterého se díly otáčejí. Rozměry: 12 x 7 cm.
Obsahuje obrázky domácích zvířat – prasete, ovce, krávy, kozy,
slepice, husy, králíka a včely, jejich produkty a výrobky.

Šestihran obsahuje 3 díly spojené středem,
kolem kterého se díly otáčejí. Rozměry: 12 x 6,5 cm.
Obsahuje obrázky domácích zvířat – krávy, kozy, ovce, krůty,
kachny a slepice, jejich protějšky a mláďata.

Obj. č. 5745

Obj. č. 5746
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Balíčky pro prvňáčky

Na požádání vytvoříme balíček
dle vašich požadavků

Balíček č. 1

Obj. č.: 21903000263
1x temperové barvy, 6 ks
1x pastelky KROMAS, 6 ks
1x voskovky, 6 ks
1x modelovací hmota, 12 barev
1x školní tužka trojhranná č. 2
1x nůžky (možnost volby pro praváka či leváka)
1x barevné papíry, 10 listů
1x lepidlo UHU 8,2 g
1x skicák Kreslík, 10 listů
1x Tornádo
1x bezpečnostní kelímek na vodu
1x štětec plochý č. 8
1x štětec plochý č. 12

(běžná cena 281,-)

200 Kč
s DPH

Balíček č. 2

Obj. č.: 21903000258
1x barvy vodové KOH-I-NOOR, 12 barev, 22 mm
1x pastelky trojhranné KROMAS, 12 ks
1x modelovací hmota, 10 barev
1x štětec vlasový kulatý č. 6
1x štětec plochý č. 8, č. 12
1x pryž plastická, zvířátka
1x tužka trojhranná č. 2
1x nůžky (možnost volby pro praváka či leváka)
1x barevné papíry, 10 listů
1x lepidlo UHU 8,2 g
(běžná cena 295,-)
1x skicák Kreslík A4, 10 listů
200 Kč
1x školní tužka trojhranná Jumbo
s DPH
1x Torpédo
1x bezpečnostní kelímek na vodu

Balíček č. 3

Obj. č.: 2190300350
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1x vodové barvy, 12 ks
1x voskovky, 12 ks
1x pastelky KROMAS, 6 ks
1x modelovací hmota, 5 barev
1x tabulka A4, stíratelná
1x tužka č. 2
1x štětec vlasový kulatý č. 6
1x štětec plochý č. 12
1x nůžky (možnost volby pro praváka či leváka)
1x barevné papíry, 10 listů
1x lepidlo Donau 8 g
1x Tornádo

(běžná cena 275,-)

200 Kč
s DPH

Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.

Dárky

+ ke každé
objednávce třídy
1x Pohádkový sešit
* zadní strana objednávky
Napsala

Jana Očad

líková /
ilustrova

la Iveta

Kovalíkov
á

V balíčku:
1x lepený bloček 20 listů
výuková kartička mix
1x sešit 5110

+

PAMĚTNÍ LIST

5110

školní
sešit A5/š
listov
• čtver kolsk ý zošit
ečkovaný
A5
/štvorčeko• 10 listů/
vaný

5110

A5 • 10

Výrobce:

Optys,
spol. s
r. o.,
747 56
Dolní Život U Sušárny
301,
ww
ice

listů • čtv
erečko
vaný

w.opty
s.cz

512

Ke každému balíčku
obdržíte navíc:
1 ks pamětní list
k 1. školnímu dni
1 ks sešit s pomocnými
linkami A5

ilustrační fota

pro

V balíčku:
1x lepený bloček 20 listů
výuková kartička mix
1x sešit 5110

+

PAMĚTNÍ LIST

5110

Výrobce:

školní
sešit A5/š
listov
• čtver kolsk ý zošit
ečkovaný
A5
/štvorčeko• 10 listů/
vaný

Optys,
spol. s
r. o., U
747 56
Sušárny
Doln

www.o í Životice
ptys.c
z

5110

A5 • 10

listů • čtv
erečko
vaný

301,

512

Ke každému balíčku
obdržíte navíc:
1 ks pamětní list
k 1. školnímu dni
1 ks sešit s pomocnými
linkami A5

ilustrační fota

pro

V balíčku:
1x lepený bloček 20 listů
výuková kartička mix
1x sešit 5110

+

ilustrační fota

PAMĚTNÍ LIST
pro

Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.

5110

školní
sešit A5/š
listov
• čtver kolsk ý zošit
ečkovaný
A5
/štvorčeko• 10 listů/
vaný

Výrobce:

Optys,
spol. s
r. o.,
747 56
Dolní Život U Sušárny
301,
ww
ice

5110

A5 • 10

listů • čtv
erečko
vaný

w.opty
s.cz

512

Ke každému balíčku
obdržíte navíc:
1 ks pamětní list
k 1. školnímu dni
1 ks sešit s pomocnými
linkami A5
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Balíčky pro předškoláky
Na požádání vytvoříme balíček dle vašich požadavků.

+ ke každé
objednávce třídy
1x Pohádkový sešit
* zadní strana objednávky
Napsala

Jana Očad

líková /
ilustrova

la Iveta

Kovalíkov
á

1x pastelky KROMAS, 6 ks
1x voskovky, 12 ks
1x ořezávátko spoko
1x skicák A4, 10 listů
1x barevné papíry, 10 listů
1x tužka trojhranná JUMBO
1x pryž

(běžná cena 102,-)

77 Kč
s DPH

+ dárek
výuková kartička
lepený bloček 20 listů

Ke každému balíčku
obdržíte jako dárek
pamětní list
Rozloučení s MŠ

PAMĚTNÍ LIST
pro

ilustrační fota

Balíček č. 1

Obj. č.: 2190300259

1x pastelky WE-TRI, 12 ks
1x fixy, 4 barvy
1x skicák A4, 10 listů
1x barevné papíry, 10 listů
1x modelína, 10 barev
2x tužka trojhranná JUMBO
1x pryž

(běžná cena 142,-)

119 Kč
s DPH

+ dárek
výuková kartička
lepený bloček 20 listů

Ke každému balíčku
obdržíte jako dárek
pamětní list
Rozloučení s MŠ

PAMĚTNÍ LIST
pro

ilustrační fota

Balíček č. 2

Obj. č.: 2190300260

1x pastelky WE-TRI, 12 ks
1x fixy pastelové, 12 ks
1x voskovky, 6 ks
1x ořezávátko Spoko
1x skicák A4, 10 listů
1x barevné papíry, 20 listů
1x lepidlo Donau, 8 g
1x tužka trojhranná jumbo
1x pryž WE-TRI
1x tužka CENTROPEN č. 1
1x tužka CENTROPEN č. 3
+ dárek
výuková kartička
lepený bloček 20 listů
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(běžná cena 165,-)

124 Kč
s DPH

PAMĚTNÍ LIST
pro

Ke každému balíčku
obdržíte jako dárek
pamětní list
Rozloučení s MŠ
Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.

ilustrační fota

Balíček č. 3

Obj. č.: 2190300261

Školní sešity a papíry

na požádání zašleme akční nabídku sešitů na období duben–září 2021
cena s DOH

cena s DPH
po slevě

Sešit na slovíčka pro nejmenší A5

14,62

1461

Sešit na slovíčka A5

1463

Sešit na slovíčka A6

1552

Zápisový sešit Družínek, tyrkysový

1521

Sešit s pomocnými linkami 511

1522

Zboží

Sešity bezdřevé

1460

cena s DOH

cena s DPH
po slevě

7

5,25

Sešit 423, čtenářský deník, linka 20l

15

11,25

Školní sešit, notový, 16 listů

17

12,75

2134800004

Školní sešit, notový, 8 listů

13

9,75

Zboží

Sešity recyklované

1811

Školní sešit 420 EKO, čistý

9,00

6,75

1812

Školní sešit 424 EKO, linka

9,00

6,75

1813

Školní sešit 425 EKO, čtvereček

9,00

6,75

1814

Školní sešit 440 EKO, čistý

15,00

11,25

1815

Školní sešit 444 EKO, linka

15,00

11,25

1816

Školní sešit 445 EKO, čtvereček

15,00

11,25

1817

Školní sešit 460 EKO, čistý

21,00

15,75

1818

Školní sešit 464 EKO, linka

21,00

15,75

1819

Školní sešit 465 EKO, čtvereček

21,00

15,75

1820

Školní sešit 520 EKO, čistý

5,00

3,75

1821

Školní sešit 523 EKO, linka

5,00

3,75

1822

Školní sešit 524 EKO, linka

5,00

3,75

1823

Školní sešit 525 EKO, čtvereček

5,00

3,75

1824

Školní sešit 540 EKO, čistý

8,00

6,00

Zboží

Sešity bezdřevé

13,16

1720

Školní sešit 644 bezdřevý, linka

14,62

13,16

2131500003

7,05

6,35

2134800003

10,00

9,00

4,50

3,375

Sešit s pomocnými linkami 512

4,50

3,375

1758

Školní sešit 510 bezdřevý, čistý

4,00

3,00

1744

Školní sešit 5110 bezdřevý, čtvereček 10 x 10 mm

4,00

3,00

1759

Školní sešit 511 bezdřevý, linka 20 mm

4,00

3,00

1760

Školní sešit 511 bezdřevý, s jednou pomocnou linkou

5,00

3,75

1761

Školní sešit 512 bezdřevý, linka 16 mm

4,00

3,00

1762

Školní sešit 513 bezdřevý, linka 12 mm

4,00

3,00

1721

Školní sešit 520 bezdřevý, čistý

6,00

4,50

1722

Školní sešit 524 bezdřevý, linka

6,00

4,50

1723

Školní sešit 523 bezdřevý, linka 12 mm, SMAJLÍK

6,00

4,50

1782

Školní sešit 523 bezdřevý, linka 12 mm, PÍSMENA

6,00

4,50

1783

Školní sešit 523 bezdřevý, linka 12 mm, HVĚZDIČKY

6,00

4,50

1724

Školní sešit 540 bezdřevý, čistý

9,00

6,75

1725

Školní sešit 544 bezdřevý, linka

9,00

6,75

1742

Školní sešit 545 bezdřevý, čtvereček

9,00

6,75

1757

Školní sešit 560 bezdřevý, čistý

13,00

9,75

1726

Školní sešit 564 bezdřevý, linka

13,00

9,75

1743

Školní sešit 565 bezdřevý, čtvereček

13,00

9,75

1745

Školní sešit 420 bezdřevý, čistý

11,00

8,25

1748

Školní sešit 424 bezdřevý, linka

11,00

8,25

1727

Školní sešit 425 bezdřevý, čtvereček

11,00

8,25

1746

Školní sešit 440 bezdřevý, čistý

18,00

13,50

1749

Školní sešit 444 bezdřevý, linka

18,00

13,50

1728

Školní sešit 445 bezdřevý, čtvereček

18,00

13,50

1747

Školní sešit 460 bezdřevý, čistý

25,00

18,75

1750

Školní sešit 464 bezdřevý, linka

25,00

18,75

1729

Školní sešit 465 bezdřevý, čtvereček

25,00

18,75

1719

Školní sešit 624 bezdřevý, linka

4,00

3,00

cena s DPH

cena s DPH
po slevě

1825

Školní sešit 544 EKO, linka

8,00

6,00

1826

Školní sešit 545 EKO, čtvereček

8,00

6,00

1827

Školní sešit 560 EKO, čistý

11,00

8,25

1828

Školní sešit 564 EKO, linka

11,00

8,25

1829

Školní sešit 565 EKO, čtvereček

11,00

8,25

1830

Školní sešit 624 EKO, linka

3,00

2,25

1831

Školní sešit 644 EKO, linka

5,00

3,75

Prodávající si uplatňuje právo na přiměřené zvýšení ceny
v návaznosti na zvýšení cen papíru. Na vyžádání zašleme ceník
v elektronické podobě.

Papíry
Obj. číslo

Popis

10610
10611
10612
10613
10618
10619
10620
10621
7020401007
7020602002
7020702210
7020702211

Kreslicí karton A4, 180 g, 200 ks
Kreslicí karton A3, 180 g, 200 ks
Kreslicí karton A2, 180 g, 100 ks
Kreslicí karton A1, 180 g, 100 ks
Kreslicí karton A4, 220 g, 200 ks
Kreslicí karton A3, 220 g, 200 ks
Kreslicí karton A2, 220 g, 100 ks
Kreslicí karton A1, 220 g, 100 ks
Psací papír A3, linkovaný, 70 g, 200 listů
Psací papír A3, čtverečkovaný, 70 g, 200 listů
Náčrtníkový papír A4, 90 g, 500 listů, balení
Náčrtníkový papír A3, 90 g, 500 listů, balení

Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.

Cena
s DPH

155,310,410,799,192,382,549,830,197,197,226,453,-

Cena
po slevě

116,25
232,50
307,50
599,25
144,00
286,50
411,75
622,50
147,75
147,75
169,50
339,75
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Magnetické pomůcky

širší nabídka na www.optys.cz v sekci ŠKOLA - Učební pomůcky

Výukové magnetické pomůcky jsou vhodné pro všechny magnetické tabule. Lze je popisovat i stíratelným
fixem. Jejich výhodou je jednoduchá manipulace, snadná údržba a skladnost.

Třídění odpadů
Naučí děti třídit odpad do správných kontejnerů.
Sada obsahuje: 1 ks magnetické podložky s kontejnery o rozměru 50 x 60 cm, 51 ks magnetických odpadků

obj. č.: 5601, cena: 850 Kč včetně DPH

Časová osa od Pravěku po Habsburky
Přibližuje přirozeným způsobem dětem mladšího školního věku historii a orientaci v ní. Umožňuje vnímat historické posloupnosti, souvislosti, zařazování do časové osy. Podporuje vyjadřovací schopnosti a komunikativní dovednosti.
Sada obsahuje: 1 ks magnetické podložky s časovou osou o rozměru 120 x 25 cm, 42 ks magnetických postaviček
ČASOVÁ OSA
OD 476
STŘEDOVĚK

PRAVĚK
100
0

300
200

NOVOVĚK

500
400

700
600

900
800

1100
1000

1300
1200

STAROVĚK

1500
1400

1700
1600

1900
1800

STŘEDOVĚK
DO 1492

2000
MODERNÍ
SPOLEČNOST

obj. č.: 4867, cena: 900 Kč včetně DPH

dřevěné magnetky

zelenina A ovoce

Sada zeleniny

Sada obsahuje 16 ks zeleniny

Materiál potištěná překližka 4 mm, rozměry cca 10 cm

širší nabídka na www.optys.cz v sekci ŠKOLA - Učební pomůcky

Sada exotického ovoce
Sada obsahuje 11 ks ovoce

Sada ovoce

Sada obsahuje 6 ks ovoce

obj. č.: 10800, cena: 180 Kč včetně DPH

Sada ovoce
obj. č.: 5602
cena: 330 Kč včetně DPH
10

obj. č.: 5640
cena: 230 Kč včetně DPH

Sada obsahuje 2 ks ovoce
obj. č.: 5645, cena: 20 Kč včetně DPH

Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.

Medaile
nejen pro školní souteže
bronzová

přírodní mořená

Zlatá

Stříbrná

jednostranně glitrovaná

jednostranně glitrovaná

Ø 11 cm
obj. č.: 666166
cena: 27 Kč včetně DPH

Ø 11 cm
obj. č.: 666167
cena: 27 Kč včetně DPH

Ø 7 cm
obj. č.: 666169
cena: 21,60 Kč včetně DPH

Ø 7 cm
obj. č.: 666170
cena: 21,60 Kč včetně DPH

Možnosti personalizace

název školy, oddílu či klubu

umístění

x.místo
stolní tenis

2019

Ø 11 cm
obj. č.: 666168
cena: 22,50 Kč včetně DPH

Součástí
každé medaile
je stužka
s trikolorou
Medaile jsou vyrobeny
z 3mm překližky.

soutěž

datum nebo rok

Vyberte si z naší široké nabídky motivů,
případně vám rádi zpracujeme vaše originální zadání.
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Na uvedené ceny nelze uplatnit další slevy.
Objednávejte:
telefonicky: +420 553 777 392
nebo e-mailem: skola@optys.cz

Ø 7 cm
obj. č.: 666171
cena: 17,10 Kč včetně DPH

Aktuální nabídku naleznete na
www.optys.cz v sekci Škola
Přání, diplomy, pamětní listy a medaile

BEZ SLEV

90 x 60 cm
1.850 Kč
2150205147
2150205148
2150205149
2150205150
2150205151

120 x 90 cm
2.645 Kč
2150205122
2150205123
2150205124
2150205125
2150205126

150 x 120 cm
4.762 Kč
2150205127
2150205128
2150205129
2150205130
2150205131

180 x 120 cm
5.598 Kč
2150205152
2150205153
2150205154
2150205155
2150205156

200 x 120 cm
6.569 Kč
2150205199
2150205200
2150205201
2150205202
2150205203

BEZ SLEV

60 x 45 cm
612 Kč
2150205194
2150205195
2150205196
2150205197
2150205198

90 x 60 cm
860 Kč
2150201002
2150201003
2150201004
2150201005
2150201006

120 x 90 cm
1.230Kč
2150205132
2150205133
2150205134
2150205135
2150205136

150 x 120 cm
2.215 Kč
2150205137
2150205138
2150205139
2150205140
2150205141

180 x 120 cm
2.457 Kč
2150205142
2150205143
2150205144
2150205145
2150205146

200 x 120 cm
2.959 Kč
2150205204
2150205205
2150205206
2150205207
2150205208

Rozvrhová tabule ekoTAB

Obj. číslo

Počet tříd

Cena

2150205213

26

3.667 Kč

2150205214

40

5.324 Kč

Magnetická tabule s rastrem pro rozvrh hodin až
pro 26 tříd (rozsah 0–8 hodin) / až pro 40 tříd
(rozsah 1–12 hodin)
Povrch není popisovatelný fixem
Díky sendvičové konstrukci má tabule vysokou
tuhost, odolnost a nekroutí se
Tabule je opatřena kvalitním elegantním rámem
z eloxovaného hliníkového profilu ve stříbrném
odstínu s šedými plastovými rohy
Standardní barva rastru černá
Tloušťka tabule je 22 mm
Součástí balení je kompletní montážní sada
pro upevnění na zeď
Česká výroba
Nutno doplnit o magnetické pásky

BEZ SLEV

12

Magnetické pásky sada 20 barev,
základní a pastelové
Magnetické pásky s barevným fóliovým popisovatelným
povrchem určené pro bílé tabule, rozvrhové tabule
a plánovací tabule ekoTAB
Pásky lze snadno rozstříhat na kousky požadované délky
Barevný fóliový povrch magnetického pásku lze popisovat
bílým nebo černým lakovým popisovačem Edding
Rozměr pásku je 600 x 15 mm
Mix barev
20 ks v balení
Cena: 618 Kč
BEZ SLEV
Obj. číslo: 2150205215

Ceny jsou uvedeny v Kč s DPH. Na uvedené ceny již nelze uplatnit další slevy.

