The way to clean-IT
Ceník profesionálních čistících prostředků systému DISKO®
- kancelářská a výpočetní technika

ceník je platný od 1. 1. 2012 až do další změny
Produkt

Cena

D-1590

Kompletní čistící sady na PC, notebooky, telefony, tiskárny atd., 20
kompletních sad
Tlakový čistící vzduch, nehořlavý, absolutně bezpečný, vysoký čistící
tlak, bez freonů - 430g
Flexibilní nástavec pro tlakový čistič, 50cm včetně adaptéru
Čistici ubrousky na interaktivní a bílé tabule - ubrousky navlhčené a
suché - 20 sad
Sady pro intenzivní čištění, ubrousky navlhčené a suché - 40 sad
Sady pro čištění plastových a kovových povrchů, ubrousky navlhčené a
suché - 40 sad
Navlhčené ubrousky pro čištění plastových a kovových povrchů,
navlhčené ubrousky - 80 kusů
Sady pro čištění obrazovek s antistatickým účinkem, ubrousky
navlhčené a suché - 40 sad
Navlhčené ubrousky pro čištění obrazovek s antistatickým účinkem,
navlhčené ubrousky - 80 kusů
Navlhčené čistící ubrousky pro mobilní telefony - 5 kusů
Navlhčené čistící ubrousky pro navigace - 5 kusů
Speciálni čistíci ubrousky pro fingerprint-scanner a mikročipy, 360
ubrousků v krabičce
Speciálni čistíci ubrousky pro fingerprint-scanner a mikročipy, 20
ubrousků v krabičce
Čistící ubrousky pro ploché obrazovky, navlhčené 40x10ks
Čistící ubrousky pro ploché obrazovky, navlhčené a suché 200 párů
Ubrousek z mikrovlákna, 15x15 cm, balení s 20 ubrousky
Čistící ubrousky na interaktivní a bílé tabule, navlhčené a suché - 5 sad
Ubrousek z mikrovlákna, 28x35 cm, balení s 5 samostatně balenými
ubrousky
Souprava na LCD, TFT a plazmové obrazovky, lahvička s roztokem a
ubrousky

D-1594

IT-čistící ubrousky, krabička s 15x10 ubrousku (celkem 150ubrousků)

D-1595
D-1602

Sady pro citlivé čištění notebooků, ubrousky navlhčené a suché - 10 sad
Sady pro intenzivní čištění, ubrousky navlhčené a suché - 10 sad
Sady pro čištění plastových a kovových povrchů, ubrousky navlhčené a
suché - 10 sad
Navlhčené ubrousky pro čištění plastových a kovových povrchů,
navlhčené ubrousky - 20 kusů
Sady pro čištění obrazovek s antistatickým účinkem, ubrousky
navlhčené a suché - 10 sad
Sady pro čištění obrazovek, ubrousky navlhčené a suché - 10 sad a 3
čistící tyčinky

D-1205
D-1224
D-1225
D-1301
D-1302
D-1303
D-1304
D-1305
D-1308
D-1407
D-1408
D-1502
D - 150220
D-1504
D-1505
D-158020
D-1601
D-1585

D-1603
D-1604
D-1605
D-1609
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734 Kč
495 Kč
78 Kč
673 Kč
699 Kč
561 Kč
722 Kč
507 Kč
675 Kč
76 Kč
76 Kč
2 697 Kč
189 Kč
2 810 Kč
2 106 Kč
450 Kč
235 Kč
439 Kč
337 Kč
1 984 Kč
267 Kč
218 Kč
152 Kč
198 Kč
145 Kč
175 Kč
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D-16112
D-16111
D-1612
D-16121
D-1614
D-16141
D-1616
D-1617
D-1619
D-1622
D-16221
D-1623
D-1642
D-1645
D-1650
D-1660
D-16601
D-1661
D-1662
D-1663
D-16631
D-1664
D-16641
D-1665
D-16651
D-1666
D-1668
D-16681
D-1670
D-1671
D-1672
D-15200500
D - 1531

Čistící roztok na mikrovlákna, bez chemických rozpouštědel, láhev 50
ml s kapátkem
Čistící roztok na mikrovlákna, bez chemických rozpouštědel, náhradní
náplň 1000 ml
Čistič magnetických hlav, láhev 100 ml s kapátkem
Čistič magnetických hlav, náhradní náplň 1000 ml
Čistič hlav inkoustových tiskáren, láhev 100 ml s kapátkem
Čistič hlav inkoustových tiskáren, náhradní náplň 1000 ml
Antistatická nelínající utěrka, 15x15 cm, balení 600 kusů
Antistatická nelínající utěrka, 15x15 cm, balení 75 kusů
Antistatická nelínající utěrka, 23x23 cm, balení 300 kusů
Čistič obrazovek s antistatickým účinkem, láhev s mechanickým
rozprašovačem 100 ml
Čistič obrazovek s antistatickým účinkem, náhradní náplň 1000 ml
Universální čistič pro ubrousky z mikrovlákna, láhev s mechanickým
rozprašovačem 100 ml
Speciální tyčinka na čištění klávesnic a nepřístupných míst, balení 30
kusů
Speciální tyčinka na čištění klávesnic a nepřístupných míst, balení 100
kusů
Kompletní čistící sada na PC, notebooky, tiskárny atd., ubrousky
navlhčené a suché 20 párů, 6 čistících tyčinek
Čistič plastů s antistatickým účinkem, láhev s mechanickým
rozprašovačem 100 ml
Čistič plastů s antistatickým účinkem, náhradní náplň 1000 ml
Čistící prostředek pro snižování statické elektřiny, láhev s
mechanickým rozprašovačem 100 ml
Mazací a čistící olej na plotry a tiskárny, láhev s pipetovým kapátkem
50 ml
Intenzivní čistič na graffiti, láhev 100 ml s kapátkem
Intenzivní čistič na graffiti, náhradní náplň 1000 ml
Čistič hlav termotiskáren, láhev 100 ml s kapátkem
Čistič hlav termotiskáren, náhradní náplň 1000 ml
Čistič na bílé tabule, láhev s mechanickým rozprašovačem 100 ml
Čistič na bílé tabule, náhradní náplň 1000 ml
Silný čistič všech povrchů, odstraňovač samolepek, láhev 100 ml s
kapátkem
Čistič a regenerátor gumových válců, láhev 100 ml s kapátkem
Čistič a regenerátor gumových válců, náhradní náplň 1000 ml
Kompletní čistící sada na obrazovky, lahvička s rozprašovačem
Kompletní čistící sada na klávesnice a plastové povrchy, lahvička s
rozprašovačem
Profesionální čistící souprava na PC, notebooky, telefony, tiskárny,
lahvičky s rozprašovači
Servisní karty pro bankomaty:
5 servisních karet pro čištění senzorů v čtečkách OMRON MVFW
Čistící sada pro čipové čtečky:
10 čistících karet s pohyblivým prvkem, určeno pro 120 čištění
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90 Kč
1 296 Kč
278 Kč
1 841 Kč
278 Kč
1 757 Kč
2 114 Kč
283 Kč
2 030 Kč
112 Kč
637 Kč
102 Kč
365 Kč
1 128 Kč
337 Kč
139 Kč
837 Kč
368 Kč
368 Kč
278 Kč
1 841 Kč
278 Kč
1 841 Kč
297 Kč
1 841 Kč
278 Kč
278 Kč
1 841 Kč
309 Kč
353 Kč
566 Kč
726 Kč
1 593 Kč
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D-1533

D-1534

1534S

D-1535

D-1539

D - 1541

D - 1543
D-1553

D-1555
D - 15570120
D - 155701100
D - 15571502
D - 155710150210
D - 155750150250

D-1560

D-1563

D-18001220

Čistící sada pro čipové čtečky:
3 čistící karty s pohyblivým prvkem, určeno pro 36 čištění
Čistící sada pro hybridní čtečky:
1 čistící karta s pohyblivým prvkem, 3 mikrovláknové karty pro
magnetické hlavy,
určeno pro 12 čištění magnetických hlav a kontaktů čipové části
Čistící sada pro hybridní terminály:
1 čistící karta s pohyblivým prvkem, 3 mikrovláknové karty pro
magnetické hlavy,
určeno pro 12 čištění magnetických hlav a kontaktů čipové části
Čistící sada pro čipové čtečky:
6 čistících karet s pohyblivým prvkem,
určeno pro 72 čištění
Kompletní čistící sada pro stolní platební terminály:
1 čistící karta s pohyblivým prvkem, 3 mikrovláknové karty pro
magnetické hlavy, 3 antistatické sady pro čištění plastových povrchů, 3
čistící tyčinky
Kompletní čistící sada pro bankomaty (indoor):
1 kovová čistící karta s vysoce přesným pohyblivým čistícím prvkem, 6
mikrovláknvých čistících karet, každá s 4 magnetickými pásky, perioda
čištění - 1x týdně
Kompletní čistící sada pro bankomaty (outdoor):
1 čistící karta z kovu s precizním čistícím mechanismem, 13
mikrovlákených čistících karet, každá s 4 magnetickými pruhy, určeno
pro 52 čištění magnetických hlav a kontaktů čipových čteček, perioda
čištění - 1x měsíčně
Čistící sada pro čipové čtečky: 3 čistící karty s pohyblivým prvkem,
určeno pro 36 čištění
Čistící sada pro čtečky karet s magnetickou páskou:
10 mikrovlákených čistících karet pro čištění magnetických hlav,
určeno pro 40 čištění
Čistící karty pro digitální tachografy,
20 karet v balení
Čistící karty pro digitální tachografy,
100 karet v balení
Sada 2 čistících karet pro digitální tachografy + 1 dvojité utěrky
Sada 10 čistících karet pro digitální tachografy + 5 dvojitých utěrek
Sada 50 čistících karet pro digitální tachografy + 25 dvojitých utěrek
Čistící sada pro bankomaty:
10 čistících karet magnetických hlav, každá se čtyřmi kódovanými
magnetickými pruhy, určeno pro 40 čištění
Čistící sada pro bankomaty:
30 čistících karet magnetických hlav, každá se čtyřmi kódovanými
magnetickými pruhy, určeno pro 120 čištění
Čistící sada pro Japan Cash čtečky bankovek, série WBA:
12 čistících fólií s mikrovlákenými čistícími polštářky, 25 ml čistícího
roztoku na senzory
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508 Kč

319 Kč

319 Kč
996 Kč

400 Kč

3 497 Kč

4 212 Kč
1 085 Kč
390 Kč
2 110 Kč
10 692 Kč
259 Kč
1 188 Kč
5 748 Kč
993 Kč
2 862 Kč
726 Kč
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D-18011220
D - 1920
D - 1930
D - 1940
D - 1950

Čistící sada pro Mars/Sodeco čtečky bankovek, série BNA:
12 čistících fólií s mikrovlákenými čistícími polštářky, 25 ml čistícího
roztoku na senzory
Čistící sada pro moduly:
25 přednavlhčených čistících karet 160x76mm
Čistící sada pro BNAs
25 přednavlhčených čistících karet 148x81mm
Čistící sada pro Japan Cash čtečky bankovek
25 přednavlhčených čistících karet 148x76mm
Čistící sada pro MEI/Sodeco, Glory a další čtečky bankovek
25 přednavlhčených čistících karet 148x76mm

726 Kč
1 885 Kč
1 472 Kč
1 472 Kč
1 472 Kč

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a jsou bez přepravních nákladů.
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