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Koncový ceník systému ACS-line

Základní sortiment

Komponent Popis Konc.

Eviden ční terminály
RT300 docházkový terminál Dallas 384,00 €

LCD display 2x16, fóliová klávesnice 4x4
RT300-TCP docházkový terminál Dallas (připojení LAN) 476,00 €

LCD display 2x16, fóliová klávesnice 4x4
RT300M docházkový terminál se štěrbinovou čtečkou 500,00 €

magnetických karet M211
! FT500F-TCP 948,00 €

KT600B-TCP docházkový terminál EMmarin (wiegand) připojení LAN 756,00 €
grafický barevný display , fóliová klávesnice 23 tlač.

! FT500B-TCP 660,00 €

GT800 multifunkční jednotka, grafický display 5,7", Touch panel 916,00 €
LAN, USB, RS232, RS485, CAN

PDA přenosný terminál pro evidenci a monitorování docházky cena na  tel.
se čtečkou karet

↓ RT300B docházkový terminál EMmarin 476,00 €
LCD display 2x16, fóliová klávesnice 4x4

↓ RT300B-TCP docházkový terminál EMmarin (připojení LAN) 568,00 €
LCD display 2x16, fóliová klávesnice 4x4

RT300W docházkový terminál Posiprox 576,00 €

docházkový terminál na otisk prstu,  (LAN), grafický display s 
různobarevným podsvícením, fóliová klávesnice s 30 tlač. 
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docházkový terminál EMmarin (wiegand) připojení LAN,  grafický display 
s různobarevným podsvícením
možno osadit libovolnou čtečkou wiegand

RT300W docházkový terminál Posiprox 576,00 €
RT300W docházkový terminál HID 640,00 €
RT300W docházkový terminál Motorola 839,00 €
RT300S docházkový terminál Mifare 620,00 €
RT300L docházkový terminál Legic 740,00 €
SLEVY bezkontaktní moduly pro více než 5 kusů sleva - 5 %

Přístupové moduly a čtečky
AL20 řídící přístupová jednotka, ovládání pro 1 nebo 2 dveře 212,00 €
AL40 řídící přístupová jednotka, ovládání pro 1 až 4 dveře 356,00 €
AL40W jako AL40, pro 2 čtečky wiegand 356,00 €
AS3000 autonomní řídící přístupové jednotky, viz. stránka 6
LOG2 autonomní kódový zámek Dallas 82,00 €

ovládaní pro jedny dveře - bez komunikace
LOG3 vstupní terminál Dallas 152,00 €

ovládání dveří s evidencí průchodů
EDK2 externí snímač Dallas, připojení max. 10m 54,00 €
EDK2-KPA venkovní čtečka Dallas, antivandal, připojení max. 10m 73,00 €
EDK2-OEM čtečka Dallas pro zabudování do vlastního krytu 54,00 €

↓ EDK2-F externí snímač otisků prstů pro FT500F 476,00 €
EDK3 externí snímač čipů Dallas s klávesnicí pro PIN 102,00 €
LOG2B autonomní kódový zámek EMmarin 162,00 €

ovládání pro jedny dveře - bez komunikace
LOG3B vstupní terminál EMmarin 198,00 €

ovládání dveří s evidencí průchodů
EDK2B externí snímač EMmarin, připojení max.10m 110,00 €
EDK2B-KPA venkovní čtečka EMmarin, dosah >15cm, antivandal 129,00 €
EDK2B-OEM čtečka EMmarin - zabudování do vlastního krytu 102,00 €
EDK2B-LED čtečka Emmarin - s dvoumístným LED zobrazovačem 248,00 €

↓ LRR-W čtečka karet EMmarin, dosat 50 cm, wiegand 400,00 €
! LRR-W-A čtečka s dlouhým dosahem 6m (aktivní karty), wiegand 636,00 €

EDK3B externí snímač EMmarin s klávesnicí pro PIN 176,00 €
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EDK3B externí snímač EMmarin s klávesnicí pro PIN 176,00 €
SLEVY bezkontaktní moduly pro více než 5 kusů sleva - 5 %
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Koncový ceník systému ACS-line

Základní sortiment

Komponent Popis Konc.

Klávesnice
KBD1 autonomní kódová klávesnice, 256 kódů, 92,00 €

1x relé, 1x dveřní kontakt
KBD2 autonomní kódová klávesnice - Dallas 100,00 €

používá se jako snímač EDK2 + PIN
KBD2-B autonomní kódová klávesnice - EMmarin 180,00 €

používá se jako snímač EDK2-B + PIN
KBD3 externí klávesnice pro přístup číselným kódem 77,00 €

připojuje se jako čtečka EDK

Přídavné čtečky pro jiné možnosti identifikace
R870-A čtečka PosiProx - wiegand 26 192,00 €
HID čtečka bezkontaktní HID - wiegand 26 256,00 €
MOTOROLA čtečka Motorola - wiegand 26 384,00 €

↓ MIFARE čtečka Mifare - wiegand 32 236,00 €
# M211 čtečka pro magnet. karty TRACK 2 116,00 €
# MRD1 čtečka Tiris OEM 166,00 €
# LEGIC čtečka Legic - wiegand 356,00 €

ČTEČKA PDA čtečka karet EMmarin pro PDA - slot CF nebo SD 316,00 €

Identifika ční média
ID_KEY identifikační čip Dallas + plast. klíčenka 3,96 €

ID_KEY >   50ks 3,40 €
ID_KEY > 100ks 3,16 €
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ID_KEY > 100ks 3,16 €
ID_KEY > 200ks 2,80 €
ID_KEY > 300ks telefon

# MG_CARD ISO karta s magnet. proužkem TRACK 2 - bílá 2,00 €
ID_CARD bezkontaktní karta EMmarin ISO - bílá, číslovaná 2,36 €

ID_CARD >   50 ks 2,20 €
ID_CARD > 100 ks 2,00 €
ID_CARD > 200 ks 1,80 €
ID_CARD > 500 ks telefon

ID_KEYFOB bezkontaktní přívěsek EMmarin 30mm 2,36 €
ID_KEYFOB > 100 ks 2,20 €
ID_KEYFOB > 200 ks 2,00 €
ID_KEYFOB > 500 ks telefon

# ID_ALR aktivní ID karta pro čtečku LRR-W-A, dosah 6m 30,00 €
! ID_LABEL ID samolepka EM4100 - různé rozměry 3,00 €
! ID_WRB Identifikační náramek na zápěstí EMmarin, 3,00 €

zapínání - suchý zip
ID_TAG Identifikační náramek EMmarin, 5,00 €

silikovnový - rorměry 152/180/195 mm
R702-A bezkontaktní karta Posiprox - wiegand 26 5,00 €
ProxCardII bezkontaktní karta HID - wiegand 26 5,00 €

↓ MifareCard bezkontaktní karta Mifare ISO - bílá 3,00 €
ASC121-T bezkontaktní karta Motorola - wiegand 26 6,00 €

# Legic, R4FF bezkontaktní karta Legic nebo Tiris telefon
paušální částka za technickou přípravu tisku - individuální cena 40,00 €
černobílý potisk karty jednostranný (opak. motiv) - přímý tisk na kartu 0,60 €
barevný potisk - jednostranný (opak. motiv) - přímý tisk na kartu > 25ks 1,16 €
barevný potisk - jednostranný s fotografií - přímý tisk na kartu > 25ks 1,56 €
barevný potisk - jednostranný (opak. motiv) - přímý tisk na kartu < 25ks 1,96 €
barevný potisk - jednostranný s fotografií - přímý tisk na kartu < 25ks 2,20 €
dotisk zákaznického čísla na kartu - černobíle 0,32 €
laminová samolepka - plnobarevný tisk s fotografií (minimálně 10 ks) 2,00 €
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laminová samolepka - plnobarevný tisk s fotografií (minimálně 10 ks) 2,00 €
skenování, úprava fotografií pro potisk 800 Kč/hod.

dle aktuální nabídkyobaly, ochranná pouzdra, klipy
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Koncový ceník systému ACS-line

Základní sortiment

Komponent Popis Konc.

Doplňkové moduly
CTA02 expander čteček a převodník datových formátů 132,00 €
OBZ01 doplněk pro kontrolu stavu zdroje, napojení EPS 23,00 €
RM201 rozbočovací modul do RACKu pro napájení 6,00 €

terminálu přes rozvod Ethernet
CON-RS232 redukce RJ45-CAN9/25 vývod pro připojení nap. zdroje 15,00 €
RDM2 generátor namátkových kontrol zaměstnanců 230,00 €
OEZS1 přídavný modul pro terminály a řídící jednotky pro 16,00 €

přijpojení na EZS přes rozhraní wiegand
OTX1 přídavný modul pro terminály a řídící jednotky 16,00 €

budič RS232C pro výstup dat např. pro titulkovač
ER80 rozšiřující modul 8x relé, 8x vstup 136,00 €

připojení k modulům RT, KT, AL, GU, GL
ER81 jako ER80 (komunikace RS232, RS485) 156,00 €
ER81-TCP jako ER80 (komunikace RS232, RS485, TCP) 272,00 €

» DL232 převodník RS485-RS232 s kabelem CAN 9 40,00 €
DU485 převodník RS485 na USB 58,00 €

↓ DH485 převodník RS485/232 - TCP/IP (10 Mb) 176,00 €
! UPORT modul pro KT600, přenos dat přes USB Flash 164,00 €
! WPORT modul pro DH485, KT 600, WIFI připojení včetně antény 296,00 €
» RD2 čtečka čipů Dallas pro PC (RS232) včetně zdroje 100,00 €
» RD2B čtečka karet EMmarin (RS232) včetně zdroje 100,00 €

RD3 čtečka čipů Dallas - připojení USB 60,00 €
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RD3 čtečka čipů Dallas - připojení USB 60,00 €
RD3B čtečka karet EMmarin - připojení USB 60,00 €
RD3F 316,00 €

Napájecí zdroje
SZ12-4 napájecí adaptér 12V/200 mA 12,00 €
SYS1196 napájecí adaptér 12V/500 mA, spínaný 16,00 €
SYS1308 napájecí adaptér 12V/2A spínaný 27,00 €
SYS1183 napájecí adaptér 12V/5,4A spínaný 38,00 €
POW12-1,2 napájecí zdroj 12V/1,2A zálohovaný, certifikace NBU 96,00 €
POW12-1,7 napájecí zdroj 12V/1,7A zálohovaný, certifikace NBU 104,00 €

↓ POW12-6 napájecí zdroj 12V/6A zálohovaný, certifikace NBU 204,00 €
TP1213 akumulátor 12V/1,3Ah pro POW12-1,2 14,00 €
TP1275 akumulátor 12V/7,5Ah pro POW12-1,7 20,00 €
TP12180 akumulátor 12V/18Ah  pro POW12-6 39,00 €

Instala ční a dopl ňkový materiál
kovový kryt otvírací 295x284x80mm + tamper (bílý komax) 18,00 €
úhlový držák pro terminály MT 16,00 €
úhlový držák pro terminály RT pro montáž na stůl nebo na zeď 39,00 €
venkovní kryt pro RT300 - nerez 37,00 €
antivandal kryt s FAB zámkem pro RT300 - nerez 112,00 €
antivandal kryt s el. zámkem pro RT300 - nerez 124,00 €
sloupek 1,2m pro umístění snímače EDK 79,00 €
kabel RG-MPFK6S - plochý 6 žil (1 m) 0,32 €
propojovací kabel   VEZ 6 x 0,22 (1 m) 0,40 €
propojovací kabel UTP 4x2 kroucený kat. 5e 1583 (1 m) 375,00 €
instalační lišty (1ks - 2m) 1,00 €

7,00 €
PG07 dveřní tlačítko - polozápustná montáž (kov), 24,00 €

přepínací kontakt, podsvětlení LED
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pancéřová ochrana kabeláže (30cm hadice + 2ks koncovky), pohyblivý přívod
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čtečka otisků prstů - připojení USB
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CXM/G panic tlačítko - povrch. montáž, přepínací kontakt                                            35,00 €
ART skříňka pro uložení klíče s kladívkem, na povrch.                                         46,00 €
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Koncový ceník systému ACS-line

Základní sortiment

Komponent Popis Konc.

Základ  pro stanovení ceny tvoří licence od 25 do 300 zaměstnanců. Další rozšířování pak vždy pro 100 osob. 
EXPORT konfigurace exportu dat do narřazeného mzdového systému na dotaz
RD_SERVICE utilita pro čtečky RDx (uložení ID do TXT, bufferu) 40,00 €

Mzdový Software

Docházkový a p řístupový software
pADS100 přístupový systém pro Windows 2000/XP/VISTA/2003 140,00 €

správa příst. práv, monitor pohybu, 100 osob, lok. instal.
pADS100_SQL přístupový systém pro Windows 2000/XP, SQL NET 2 220,00 €

správa příst. práv, monitor pohybu, 100 osob, lok. instal.
pADS+100 přístupový systém rozšíření + 100 osob 40,00 €
NET 2 síťová verze pro 2 stanice pro verzi SQL zdarma
NET 5 síťová verze programu pro 5 stanic + 30 %
ADS25_SQL docházkový a přístup. sw do 25 osob, NET 2 252,00 €
ADS50_SQL docházkový a přístup. sw do 50 osob, NET 2 472,00 €
ADS100_SQL docházkový a přístup. sw do 100 osob, NET 2 712,00 €
ADS200_SQL docházkový a přístup. sw do 200 osob, NET 2 1 032,00 €
ADS300_SQL docházkový a přístup. sw do 300 osob, NET 2 1 212,00 €
ADS+100 příplatek za každých dalších 100 zaměstnanců 160,00 €

Pro zajištění komlexnosti dodávky nabízíme také mzdový a personální systém. S tímto softwarem 
získáte rozšířené možnosti docházkového systému pro kompletní zpracování mzdové agendy. 

Výhodou je přímé propojení a předávání dat. Software je dodáván ve verzích Standard nebo Profi. 
Cenovou nabídku vypracujeme na požádání.
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ADS+100 příplatek za každých dalších 100 zaměstnanců 160,00 €
NET 2 síťová verze pro 2 stanice pro verzi SQL zdarma
NET 5 síť. verze pro 5 stanic - příplatek (pouze k SQL) + 30 %
NET 5+ síť. verze neomezená - příplatek (pouze k SQL) + 50 %
FINGER správa šablon otisků prtsů 120,00 €
POBOČKA příplatek za každou odloučenou pobočku - NET 120,00 €

příplatek za každou odl.pobočku - replikace 200,00 €
MONITOR graficky zobrazí a monitoruje stav otevření 600,00 €

dveří, bran, závor, alarmy, …
PDA software pro PDA, které slouží společně se 240,00 €

čtečkou ID jako přenosný terminál
EMAIL zasílání dat z terminálu e-mailem 120,00 €
PŘÍTOMNOST zásílání informací o přítomnosti e-mailem 360,00 €
VISITOR elektronická kniha návštěv 120,00 €
VISITOR_OCR kniha návštěv s možností připojení čtečky dokladů 360,00 €
SERVICE komunikační software pro Windows 2000/XP/VISTA/2003 160,00 €

pracuje jako systémová služba na pozadí
INTRAWEB sledování docházky a monitorování přítomnosti 240,00 €

pomocí internetového prohlížeče
INTRAWEB + 360,00 €

JAZYK software ADS v - Anglický jazy, Německý jazyk, zdarma
Polský jazyk

Celý software je pln ě lokalizován do slovenštiny v četně státních svátk ů a související legislativy.

základní modul INTRAWEB
+ online generátor sestav do formátu PDF
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Koncový ceník systému ACS-line

Cenově výhodné sestavy

Popis dodávky Konc.

ACS-Kit Docházkový balík - ČIPY DALLAS 12 499 Kč
MT128 Docházkový terminál MT128, připojení RS232 499 €
ADS_MINI SW pro zpracování docházky ADS MINI do 100 osob
ID_KEY 25x identifikační čip Dallas + plast. klíčenka
SZ12-4 Napájecí adaptér 12V/200 mA
Kabel

Modelové kalkulace ACS-kit *
KIT_50 Docházkový balík pro   50 uživatelů 14 630 Kč
KIT_100 Docházkový balík pro 100 uživatelů 18 880 Kč

ACS-Kit-B Docházkový balík - BEZKONTAKTNÍ ČIPY 15 499 Kč
RT300B docházkový terminál RT300B, připojení RS232 619 €
ADS_MINI SW pro zpracování docházky ADS MINI do 100 osob
ID 25x identifikační přívěsek s vytištěným číslem
SYS1196 Napájecí adaptér 12V/0,5 A, propojovací kabel 10 m
Kabel

RT300B-TCP 2 300 Kč             

Modelové kalkulace ACS-kit-B *

Redukce CANON 9 na RS232 pro připojení k PC

Instalační materiál (držák, vruty, hmoždinky)

připojení přes LAN - za příplatek

do
ch

áz
ka

Propojovací kabel 10 m, opatřený konektory

Redukce CANON 9 na RS232 pro připojení k PC

Instalační materiál (držák, vruty, hmoždinky)

Možnost p řipojení TCP/IP  docházkový terminál pro
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Modelové kalkulace ACS-kit-B *
KIT-B_50 Docházkový balík pro   50 uživatelů 16 880 Kč           
KIT-B_100 Docházkový balík pro 100 uživatelů 19 630 Kč           

ACS-Kit-F Docházkový balík - OTISKY PRST Ů 24 999 Kč
FT500F-TCP Docházkový terminál FT500F-TCP, připojení LAN 1 000 €
ADS_MINI SW pro zpracování docházky ADS MINI do 100 osob 

načítání otisků probíhá jednoduše přes terminál
PATCH kabely PATCH kabely (1x přímý 5 m, 1x křížený 5 m)
SYS1196 Napájecí adaptér 12V/0,5 A, + spojka RJ45

ACS-vrátný Autonomní p řístupový systém
AS3001               5 550 Kč 

220 €

AS3002               7 960 Kč 
300 €

AS3003               7 700 Kč 
295 €

*) v ceně jsou již započteny ID média pro daný počet zaměstnanců

Výše uvedené balíčky jsou navrženy jako kompletní sestavy pro přímý prodej. Nabídka je časově omezena.
V konfiguraci lze rozši řovat pouze  počet uživatelů do max. 100 - dokoupením identifikačních médií. 

ADS_MINI slouží k základní evidenci docházky zaměstnanců a přípravu tištěných podkladů o docházce 
zaměstnanců. Bližší informace o SW docházka ADS_MINI naleznete na www.acsline.cz .

Pro náro čnější aplikace nebo pro více než 100 zam ěstnancích, žádejte p řevod na standardní verzi 
docházky ADS 4. Cena tohoto rozší ření se rovná rozdílu cen verze MINI a požadované li cence.

sestava pro jedny nebo dvoje dveře (bez čteček)
lze připojit až dvě čtečky typu EDK2, 
nebo 1x libovolnou čtečku s výstupem wiegand
připojení PC přes Ethernet, v krytu se síťovým zdrojem s možností 
zálohování (bez akumulátoru)

sestava pro jedny dveře na Dallas čipy 
možnost připojení PC přes Ethernet
nutné extérní napájení, krytí IP 56
kompletní sestava pro jedny dveře na Dallas čipy
připojení PC přes Ethernet, v krytu se síťovým zdrojem s možností 
zálohování (bez akumulátoru)
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Instalační materiál (držák, vruty, hmoždinky)

docházky ADS 4. Cena tohoto rozší ření se rovná rozdílu cen verze MINI a požadované li cence.

V případě jiných požadavků, žádejte vypracování konkrétní nabídky dle komponentního ceníku.
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Koncový ceník systému ACS-line

Práce a služby
Komponent Popis Cena konc.

instalační práce (kabeláž, zapojení HW, oživení, testy) 490 Kč/hod
servisní práce technika 600 Kč/hod
školení obsluhy systému, konfigurace, konzultace 800 Kč/hod
den školení skupinové - 6 hod. (max 10 osob) 4 500 Kč/den
práce technika - konfigurace sítě, SQL, apod. 800 Kč/hod
práce technika 1 den (max 8 hod.) 4 000 Kč/den
asistence při zpracování dat, konzultace (max 6 hod.) 5 000 Kč/den
práce programátora 2 000 Kč/hod
výchozí revize dodané instalace cca 2 000 Kč
cestovné na místo instalace do 500 km 12 Kč/km
cestové nad 500 km 10 Kč/km
spolujízda - čas na cestě cizím vozidlem 280 Kč/hod
instalace a konfigurace software, zaškolení (2 hod.) v ceně cca 15% z ceny SW
instalace a konfigurace MS SQL na serveru 5000 Kč
instalace a konfigurace software na ORACLE 5000 Kč
import seznamu zaměstnanců a ID karet do software jednorázově 1 500 Kč
nastavení exportů TXT do nadřazeného systému textového suboru 3000 Kč
nastavení exportů TXT do systému SAP 13000 Kč
nastavení exportů skript dat do nadřazeného systému (SQL, TXT, CSV…) 6000 Kč
instalace a oživení HW cca 15% z ceny HW

Služby - práce

pr
ác

e
sl

už
by

6 měs. od vystavení reg. karty implementační podpora, 
přístup k Hotline, přístup k aktualizacím

Zámky, turnikety, závory

Prodloužení záruky na celou dodávku na 5 let +10% z  celkové ceny dodávky

HOTLINE

V případě zájmu o elektrické otvíra če, turnikety, zámky a ostatní 
příslušenství, použijte náš samostatný ceník: Zámky T urnikety Závory.      

V kompletním ceníku naleznete taktéž velkoobchodní ceny.

kalkulace na 
vyžádání

12 měs. Hotline, přístup k aktualizacím, 10% sleva na práce

vzdálená spolupráce s uživatelem, kdy je možné vzdáleně pracovat s daty 
přímo u zákazníka a ihned tak reagovat na požadavky

Příplatek p ři zakoupení služby servisní podpory po 6 m ěs. od ukon čení předchozí služby +20%

kalkulace na 
vyžádání

HOTLINE+
12 měs. Hotline, aktualizace, 1x revize HW, 1x konzultace v místě 
instalace, řešení výpadku do 48 hod.
zvýhodněná cena servisních prací 15%

kalkulace na 
vyžádání

Služby technické podpory HOTLINE

START

HOTLINE 
NONSTOP

nosntop Hotline 24/7 aktualizace, vzdálená správa
1x revize HW, 1x konzultace v místě instalace, řešení pruchy do 24 hod. 
primárně výměnou a následnou opravou
cena servisních prací - 20%, sleva na náhradní díly 5%

kalkulace na 
vyžádání

VZDÁLENÁ 
SPRÁVA

zdarma
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Použité zkratky:

symbol "!" novinka v nabídce
symbol "#" zboží na objednávku
symbol "↓" zlevněná položka
symbol "Θ" ve vývoji - termín zahájení výroby bude upřesněn
symbol "»" doprodej zboží

Ceny:

cena "Dealer" dealerská cena pro montážní firmy a prodejce
cena "konc." doporučená koncová cena

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Sazba DPH bude připočtena dle platné legislativy.
Ceny již zahrnují poplatky za likvidaci elektroodpadu.
Obaly, které naše firma uvádí na trh, splňují požadavky stanovené
v paragrafu 3 a 4 zák. 477/2001 Sb.
Platnost ceníku je ode dne vydání do dne vydání nového ceníku.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu cen a technické a designové specifikace výrobků.

V tomto ceníku naleznete nejčastěji používané komponenty systému ACS-line, které tvoří 
běžný sortiment. Další aplikační možnosti jako stravovací nebo výrobní systémy jsou 
obsaženy v samostaném ceníku, který vám poskytneme na vyžádání. Pokud požadujete 
zboží, které jste v nabídce nenalezli, kontaktujte naše pracovníky, kteří vám poskytnou další 
obchodní a technické informace.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu cen a technické a designové specifikace výrobků.

Dodací podmínky:

Podpora prodeje:

telefon: +420 573 394 894     gsm: +420 777 295 466      e-mail: obchod@acsline.cz

e-mail: obchod@estelar.cz, www.estelar.cz

www.acsline.cz

V případě složitějších realizací nebo jakýchkoliv jiných nejasností, kontaktujte naše 
pracovníky, kteří Vám rádi pomohou s vytvořením nabídky dle konkrétních požadavků.

Pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak, pohybuje se doba dodání v rozmezí 2 - 5 
pracovních dnů. Zboží je možno vyzvednout osobně nebo zaslat balíkem České pošty. Po 
dohodě lze využít další možnosti dopravy: obchodní balík, přepravní služba, ČD kurýr. 
Dodávky do Slovenské republiky jsou zasílány poštovním balíkem dle platného sazebníku. 
Náklady na dopravu hradí odběratel! Na veškeré zboží je poskytována záruka 36 měsíců, 
pokud není u konkrétní položky na dodacím listu uvedeno jinak.

Vyrábí a dodává

ESTELAR s.r.o., Samostatnost 1181, 769 01 Holešov, Česká republika
Telefon: +420 573 394 894, VoIP: 571 117 858

Fax:+420 573 395 467


