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COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o., Dlouhá 615, 506 01 Jičín
tel.: +420 605 281 433, e-mail: obchod@compek.cz, www.compek.cz

30. Výroční sjezd čKs 
8.–10. května 2022
Výstaviště Brno

Těšíme se na Vás u našeho stánku! 
Ukážeme Vám naše produkty, upozorníme  
na akce a odpovíme na všechny Vaše dotazy.
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

holtery EKG

samba v rytmu srdce: s kabely (eCG Time) i bez nich (eCG Time s)
Moderní eKG holtery jsou malé, přesné, šikovné, snadno ovladatelné a dnes už dokonce i úplně bez drátů. 
zkrátka pokrok, který ocení nejen lékař, ale i jeho pacienti. Tak v jakém rytmu tančí Vaše srdce? 

eCG Time

• malý a lehký holterovský záznamník
• záznam 3 kanálů eKG s 5žilovým kabelem
• 1–3denní EKG záznam (ukládání dat na SD kartu)
• detekce kardiostimulátoru
• snadné a intuitivní ovládání
• napájení jednou baterií AAA
• hmotnost jen 40 g

eCG Time s
• malý a lehký holterovský bezkabelový záznamník
• záznam 3 kanálů eKG
• uložení až 60denního záznamu do interní paměti  

(při pravidelné výměně baterie a elektrod)
• délka záznamu na jednu baterii AAAA až 9 dní
• komunikace přes Bluetooth
• hmotnost jen 30 g

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

800-120 záznamník Ecg Time pro PADSY-Holter 66 400 Kč 59 760 Kč

800-121 záznamník Ecg Time S pro PADSY-Holter 72 400 Kč 65 160 Kč

ECG Time ECG Time S

–10 %

Využijte okamžitý odpis do hodnoty 80 000 Kč. 
Vyplatí se!

Kompatibilita záznamníků od verze PADSY 7.5 g: 
vyžádejte si cenovou nabídku za update PADSY.
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

holtery EKG

Custo flash 510 a custo guard holter – synonymum  
pro variabilitu a všestrannost
odolné proti otřesům i vodě, detekující polohu pacienta, detekující kardiostimulátor, nabízející vícedenní 
záznam a kabelové i bezkabelové provedení. Takovouto všestranností disponují holtery eKG custo flash  
a custo guard holter. 

custo flash 510
• 3kanálový EKG záznam
• detekce fibrilace síní
• vícedenní záznam – až 7 dní
• pacientské tlačítko pro značku
• efektivní a spolehlivá analýza záznamu

custo guard holter
• 3kanálový pacientský záznamník
• miniaturní kabelové/bezkabelové provedení
• hmotnost jen 30 g
• krátký nabíjecí čas
• kontrola kvality záznamu na monitoru
• detekce kardiostimulátoru
• vysoká voděodolnost – IP65
• možnost několikatýdenního záznamu

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

866-102 záznamník custo flash 510 60 500 Kč 54 450 Kč

866-106 záznamník custo guard holter 72 400 Kč 65 160 Kč

–10 %

custo flash 510

custo guard holter

Využijte okamžitý odpis do hodnoty 80 000 Kč. 
Vyplatí se!

Ověřte si kompatibilitu záznamníků  
s vaší verzí softwaru custo diagnostic.
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

klidové a zátěžové EKG

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

810-033 klidové Pc-EKg PADSY-Ecg (Ecg Top) 44 400 Kč 39 960 Kč

810-040 klidové Pc-EKg PADSY-Ecg (Ecg-Top BT) 59 400 Kč 53 460 Kč

863-041 klidové Pc-EKg custo cardio 300 USB 44 400 Kč 39 960 Kč

863-042 klidové Pc-EKg custo cardio 300 Bluetooth 50 900 Kč  45 810 Kč

810-232 ergometrie PADSY Ergo ER (Ecg-Top) 83 500 Kč 75 150 Kč

863-043 ergometrie custo cardio stress 300 USB 80 900 Kč 72 810 Kč

Využijte okamžitý odpis do hodnoty 80 000 Kč. 
Vyplatí se!

I po zátěži se hoďte do klidu s eKG PADSY-ECG
disponuje-li ordinace klidovým i zátěžovým eKG, má vyhráno. Ať už totiž pacient čeká v klidu čekárny,  
nebo doběhne jen tak tak po viditelné zátěži, je pro něj připraveno profesionální eKG.

• 12kanálové počítačové klidové a zátěžové EKG

• propojení s PC přes USB nebo Bluetooth 

• vysoká vzorkovací frekvence až 32 kHz

• detekce kardiostimulačních impulsů

• automatické rozměření intervalů

• porovnání 2 libovolných EKG křivek

• automatická slovní interpretace (volitelné): 
- ovládání bicyklových ergometrů i běhacích pásů 
- zátěžové protokoly definovatelné ve W i W/kg 
- detekce arytmií a extrasystol

• komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR,  
AMICUS, MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími

ECG-Top / ECG-Top BTcusto cardio 300 / 300 BT

–10 %
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

spiroergometrie

do akce i do ordinace – profesionální spiroergometrie Cortex
díky přístrojům Cortex vytvoříme laboratoř funkční diagnostiky dle Vašich požadavků a dispozic.  
zátěžové testy získávají i díky vzdálenému přenosu dat nový, nejen sportovní rozměr.

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

823-011 cortex MetaMax 3B, komplet - na vyžádání

823-002 cortex MetaLyzer 3B, komplet - na vyžádání

Cortex MetaMax® 3B

• mobilní analyzátor dýchacích plynů
• spiroergometrie bez limitů 
• provoz na jednu baterii až 6 hodin, snadná výměna baterií
• ukládání dat do přístroje nebo počítače
• Bluetooth technologie umožňuje on-line přenos dat  

z / do přístroje na vzdálenost až 1 km
• hmotnost přístroje pouhých 580 g bez baterie
• GPS modul, oxymetrie
• 3 nebo 12kanálové EKG custo
• kompatibilní s EKG přístroji custo cardio a dalšími
• možnost provádět CPET test přímo v bazénu při plavání  

lze použít jako stacionární přístroj pro měření v laboratoři 

Cortex MetaLyzer® 3B

• stacionární, ale přenosný systém pro kompletní kardiopulmonální 
zátěžové (CPET) testy

• kompletní analýza plic, srdce a metabolismu v klidu i při zátěži
• revoluční možnosti testování díky rozhraní Bluetooth SMART
• kompatibilita s většinou dostupných běhacích pásů a ergometrů
• jednoduchá a rychlá kalibrace 
• analýza dechových plynů metodou breath-by-breath
• měření srdeční frekvence pomocí hrudního pásu,  

3 nebo 12kanálového EKG
• měkké anatomické masky v 5 velikostech

MetaLyzer

MetaMax
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

bicyklové ergometry

Až na vrcholky hor s bicyklovými ergometry ergoline ergoselect 

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

706-010 ergometr ergoline ergoselect 100P 106 900 Kč 96 210 Kč

706-020 ergometr ergoline ergoselect 200P 122 300 Kč 110 070 Kč

706-210 ergometr ergoline ergoselect 4M 109 400 Kč 98 460 Kč

706-220 ergometr ergoline ergoselect 5M 115 500 Kč 103 950 Kč

–10 %

není to Tour de France ani singltrek v novém Městě pod smrkem, ale i jízda na bicyklovém ergometru  
v ordinaci může přinést zajímavé výsledky a pomoci tak se zdravím pacientů.

ergoselect 100, 200
• stabilní a robustní konstrukce
• rozsah zátěže 6–1 000 W
• hmotnost pacienta do 160 kg, u ergoselect 200 až do 200 kg
• nastavitelná výška sedla – ergoselect 100 mechanicky, ergoselect 

200 elektricky
• nastavitelné natočení řídítek (360°) – ergoselect 200 výška i úhel 

otočení
• USB i sériové (RS-232) rozhraní pro připojení EKG a PC-EKG
• možnost rozšíření: automatické měření tlaku a SpO2

ergoselect 4, 5
• prostor pro pohodlné nastupování
• rozsah zátěže 6–1 000 W
• hmotnost pacienta do 160 kg (lze navýšit až na 200 kg)
• mechanicky či elektricky nastavitelná výška sedla
• nastavitelná řídítka (výška i úhel otočení 360°)
• USB i sériové (RS-232) rozhraní pro připojení EKG a PC-EKG
• možnost rozšíření: automatické měření tlaku a SpO2

ergoselect 200P ergoselect 5M
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

běhací pásy

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

707-201 běhací pás Lode Valiant 2 cPET - na vyžádání

707-211 běhací pás Lode Valiant 2 Rehab - na vyžádání

707-221 běhací pás Lode Valiant 2 Sport - na vyžádání

Valiant 2 CPEt
• rozsah rychlosti pásu 0,5–20 km/h 
• hmotnost pacienta do 225 kg
• nízká nástupní výška, bezpečnostní prvek pro nouzové vypnutí 
• rozměr pásu: 50 × 150 cm, provedení XL: 60 × 170 cm
• nastavení sklonu: 0–25 %, provedení XL: 0–25 %

Valiant 2 rehab
• nízká nástupní výška činí pás vhodný pro všechny probandy
• plynulá akcelerace 0–0,1 km/h
• maximální rychlost pásu až 12 km/h
• rozměr pásu 150 × 50 cm, provedení XL 170 × 60 cm
• sklon pásu 0–25 %
• řídící jednotka s dotykovým 7” displejem

Valiant 2 sport
• rozsah rychlosti pásu 1–25 km/h
• hladký rozběh z 0 km/h 
• hmotnost pacienta do 225 kg
• nízká nástupní výška 
• bezpečnostní prvek pro nouzové vypnutí pásu  
• rozměr pásu: 70 × 190 cm, provedení XL 80 × 200 cm
• nastavení sklonu: 0–25 %, provedení XL 0–25 %

Valiant 2 Rehab
vč. výškově nastavitelného zábradlí

Valiant 2 Sport
vč. zábradlí, zádržného systému, ...

Valiant 2 CPET

Že Vám cesta neutíká? To je u běhacích pásů Lode v pořádku 
Předzvěstí procházek a výběhů na čerstvém vzduchu je zvládnout pohyb na běhacím pásu.  
spolehlivé, robustní a moderní pásy s možností náklonu nabízí společnost Lode.
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

podtlakové EKG elektrody

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

772-062 DT80B plus, pojízdný 73 300 Kč 65 970 Kč

772-060 DT80B, stolní 64 700 Kč 58 230 Kč

772-061 DT80B, s uchycením na zeď (772-420) 66 100 Kč 59 490 Kč

–10 %

jemně, ale fest – tak na hrudi drží podtlakové elektrody 
strässle dT80
Podtlakové eKG elektrody si poradí i s chlupatou hrudí a vykouzlí perfektní eKG křivku.  
A navíc se s nimi skvěle pracuje. Kdo vyzkoušel, již nechce jinak.

• podtlaková pumpa s filtrem řízená mikropočítačem
• 4stupňová úroveň sání s indikací pomocí LED diod
• snadné ovládání i údržba (zpětný chod pro vysušení elektrod)
• několik variant vícekloubových a teleskopických ramen,
• 4 různé typy uchycení
• integrovaná defibrilační ochrana
• úroveň podtlaku 60–200 mbar (DT80)

možnosti provedení
• flexibilní rameno B, teleskopické rameno T
• s přístrojovým vozíkem, na stůl, k uchycení na zeď, pojízdné

Benefity pro pacienta:
• maximální komfort i kvalita vyšetření
• odhalení problémů se srdcem

Benefity pro vaši lékařskou praxi:
• jednoduchá obsluha (v kompetenci sestry)
• možnost výhodného daňového odpisu

Využijte okamžitý odpis do hodnoty 80 000 Kč. 
Vyplatí se!
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

přístrojové vozíky

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

764-003 EcM-003 23 500 Kč 21 150 Kč

764-025 Ec-005 26 900 Kč 24 210 Kč

763-623 ergocar Pc 3 43 900 Kč 39 510 Kč

–10 %

Přátelé – vždyť pořádek dělá přátele…
Vše na jednom místě, bez shluku trčících kabelů, snadná manipulace, převoz, vozík přizpůsoben  
vybranému přístroji – a to vše dle Vašich individuálních potřeb a přání.

přístrojové vozíky ergocar
• výška rámu 119 cm
• šuplík s madlem a podložkou pro myš
• police
• police pro tiskárnu
• držák VESA 75/100 pro jeden monitor
• 4 dvojitá kolečka, 2 bržděná
• 6násobná zásuvka v rámu s centrálním vypínačem
• oddělovací transformátor 4 A (možnost)
• široká škála příslušenství

přístrojové vozíky eCM/eC
• stabilní základna 48 × 58 cm
• 4 dvojitá kolečka, 2 bržděná
• výška rámu 81 cm (ECM) nebo 121 cm (EC)
• velká variabilita dle potřeb zákazníka:  

- medišína 
- infúzní stojan 
- rameno pro EKG kabel 
- držák tabletu 
- napájecí modul 
- VESA držák na LCD monitor

přístrojový vozík ergocarpřístrojový vozík ECpřístrojový vozík ECM
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

ambulantní monitory krevního tlaku

Monitor krevního tlaku? PAdsY-rr scanlight – zde!
Ambulantní monitor krevního tlaku je přístroj, který se v ambulancích a nemocnicích nezastaví.  
PAdsY-rr s pacientským záznamníkem scanlight III si získal svou oblibu díky přesnosti, jednoduché  
obsluze a rychlému vyhodnocení.

• 24–48hodinové monitorování krevního tlaku
• oscilometrická metoda měření
• přesnost měření dle standardů BHs A/A
• velmi tichý pacientský záznamník, 5 velikostí manžet
• výtisk zprávy na jednu stranu A4
• automatický tisk pacientského deníku
• komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR,  

AMICUS, MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími

–10 %

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

805-003 AMTK PADSY-RR (Scanlight), vč. sw 49 900 Kč 44 910 Kč

805-102 záznamník Scanlight III, komplet 46 900 Kč 42 210 Kč

–10 %

Premiant mezi monitory krevního tlaku – custo screen 300
Proč premiant? Protože ambulantní monitor krevního tlaku custo screen 300 splňuje jako první  
na evropském trhu nejnovější a nejpřísnější požadavky evropské společnosti pro hypertenzi  
(esH IP2010 protocol).

• až 72 hodin monitorování krevního tlaku
• oscilometrická metoda měření
• přesnost přístroje ověřena dle protokolu esH IP2010
• velmi tichý pacientský záznamník
• 4 velikosti manžet
• výtisk zprávy na jednu stranu A4
• komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR,  

AMICUS, MEDICUS, SmartMEDIX, WinMedicalc a dalšími

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

869-001 AMTK custo screen 300, vč. sw 44 400 Kč 39 960 Kč

869-101 záznamník custo screen 300, komplet 40 300 Kč 36 270 Kč
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

A/A
BHS

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

825-501 měřič TK SunTech cT40, vč. 2 ks manžet 20 500 Kč 16 400 Kč

825-522 Nellcor SpO
2
, přídavný modul (sleva 10 %) 8 350 Kč 7 515 Kč

825-524 bezkontaktní IR teploměr, přídavný modul (sleva 10 %) 10 800 Kč 9 720 Kč

764-101 pojízdný stojan pro SunTech® cT40TM (sleva 10 %) 11 900 Kč 10 710 Kč

–20 %

Vlajková loď měření tlaku – sunTech® Ct40
Že má Váš AMTK směnu u jiného pacienta? nevadí, tento pomocník dokáže naměřit hodnoty,  
které dle studie odpovídají hodnotám z AMTK (v denní fázi).

• automatický měřič TK s přesností měření BHs A/A
• klinické měření TK technologií Clinical-grade AdvantageTM
• vícenásobné měření TK a průměrování naměřených hodnot (1-5 měření tlaku)

• v intervalu 15-120 s mezi měřeními, možnost odložení měření o 1-5 min.)
• možnost vynechat z výsledku 1. měření (možná nervozita pacienta)
• automatické oscilometrické měření TK
• manuální auskultační měření TK technologií Manual SphygModeTM
• 6 velikostí manžet

• možnost rozšíření o teploměr
• kontaktní teploměr Covidien Filac® 3000
• bezkontaktní IR teploměr

• možnost rozšíření o měření spo2

• saturační čidlo Nellcor®

• saturační čidlo Masimo SET®

• možnost umístění na pojízdný stojan
• komunikace s ambulantními programy SmartMEDIX, PC DOKTOR a dalšími

diagnostická stanice
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

761-006 osobní váha KERN MPE 250K100HM, s metrem 18 200 Kč 16 380 Kč

761-005 osobní váha KERN MPE 250K100PM 16 900 Kč 15 210 Kč

761-004 osobní váha KERN MPD 250K100M 10 900 Kč 9 810 Kč

761-271 výškoměr MSF 200 3 200 Kč 2 880 Kč

761-901 prvotní ověření osobní váhy KERN z výroby 2 300 Kč 2 070 Kč

osobní váhy a výškoměry

Hezky po jednom, na váhu – osobní váhy Kern 
ordinace bez váhy, to je dokonalý příklad oxymóronu. nepostradatelný přístroj, který s nulovou mírou 
solidarity ukáže přesnou hmotnost každého pacienta.

• zdravotnické prostředky podle směrnice 93/42/eHs
• možnost objednání prvotního ověření z výroby (štítek s „M“)
• třída přesnosti III
• váživost do 250 kg / citlivost 0,1 kg
• velká vážící platforma s protiskluzovým povrchem
• síťový adaptér (externí) součástí balení

MPe 250K100HM s výškoměrem 
MPe 250K100PM

• oboustranný LCD displej, výška číslice 25 mm
• výškoměr s rozsahem měření 88-205 cm (váha s výškoměrem)
• 2 kolečka pro snadný transport váhy

MPd 250K100M
• LCD displej, výška číslice 25 mm

výškoměr MsF 200
• pro montáž na vybrané typy vah KERN nebo na stěnu
• odečítání na stupnici s posuvnou skládací zarážkou
• pevný hliníkový profil
• rozsah měření: 60–205 cm
• stupnice po 1 mm

–10 %

MPE 250K100HM 
s výškoměrem

MPE 250K100PM MPD 250K100M výškoměr 
MSF 200
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

osobní váhy a výškoměry

Výška, váha i BMI – osobní váhy seCA mají smysl pro detail
Pro přesnou analýzu hmotnosti, výšky a BMI se stačí svěřit osobní váze seCA.  
její digitální výškoměr (stadiometr) a řada senzorů zajistí ty nejpřesnější údaje.

seca 285 - výška a váha v jediném kroku
• Frankfurt Line pro přesné polohování hlavy
• automatický výpočet BMI
• dva displeje pro zobrazení naměřených hodnot
• váživost do 300 kg
• měření výšky od 30-220 cm

seca 287 - ultrazvuková měřící stanice
• plně automatizované měření hmotnosti, výšky a BMI
• tři páry senzorů pro nejpřesnější výsledky
• vyhodnocovací algoritmus s nejvyšší přesností měření výšky
• váživost do 300 kg
• měření výšky od 60-210 cm

Seca 285 Seca 287

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

760-224 váha SEcA 285, s metrem 59 900 Kč 53 910 Kč

760-227 váha SEcA 287, s ultrazvukovým měřením výšky 69 900 Kč 62 910 Kč

Využijte okamžitý odpis do hodnoty 80 000 Kč. 
Vyplatí se!

–10 %
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

Klííííííííííííííííííííííd! 
Místo rámusu a hádek, v čekárně pořádek?

Dopřejte si klid spořádaných pacientů, 
které za Vás přijme elektronický systém neKLePAT Cz.

pletysmografie

• měření ABI, TBI, palcových tlaků, PWI, PWV a další
• simultánní měření ABI na 4 končetinách během 3 minut
• měření TBI pomocí 2 optických PPG sond včetně měření teploty
• arteriální měření na prstech a palcích (option)
• žilní měření - žilní svalová pumpa, žilní kapacita (option)

U auta také měříme tlak všech 4 pneumatik – Ange ABI+
jsou případy, kdy změřit jeden z tlaků zkrátka nestačí. například pokud jde o včasný záchyt pacientů  
s ICHdK. Pokud ale vsadíte na Ange ABI+, pod jeho čidly žádný tlak neunikne.

–10 %

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena 

845-001 AngE Pro 4 (ABI) 141 900 Kč 127 710 Kč

AngE ABI+ (ABI/TBI) 188 800 Kč 169 920 Kč

Ange Pro 4
4kanálová simultánní oscilografická pletysmografie

Ange Phlebo
2kanálový fotopletysmograf
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Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 % a jsou platné do 31. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena.

Klííííííííííííííííííííííd! 
Místo rámusu a hádek, v čekárně pořádek?

Dopřejte si klid spořádaných pacientů, 
které za Vás přijme elektronický systém neKLePAT Cz.

náš TIP

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.  •  tel.: +420 493 524 534  •  mobil: +420 605 281 433  •  e-mail: info@compek.cz

www.compek.cz  •  blog.compek.cz

Elektronická fronta
dIsPLej

Elektronická fronta
BASIC

Vyvolávací systém
LItE

Vyvolávací systém
PrInT

Propojeno s námi dodávanými ambulantními programy:

Ukázky realizací v různých barevných variantách:

a dalšími...



BesTseLLer: retro styl v podání boso Mercurius e

• auskultační měření krevního tlaku bez rtuti

• moderní technologie šetrná k životnímu prostředí

• standardní manžeta pro obvod paže 22-32 cm

• zobrazení tepové frekvence

• široká škála manžet (od dětských po extra velké)

designové retro, měřící moderna a díky vynechání rtuti šetrnost k naší planetě.  
To vše v digitálním, polohovatelném provedení.

www.compek.cz

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Dlouhá 615, 506 01 Jičín
tel.: +420 493 524 534, mobil: +420 605 281 433
e-mail: info@compek.cz
web: www.compek.cz 
          blog.compek.cz

pobočka Plzeň:
mobil: +420 736 773 551
e-mail: plzen@compek.cz

pobočka Hradec Králové:
mobil: +420 603 172 425
e-mail: hradec@compek.cz

pobočka Morava:
mobil: +420 774 747 599
e-mail: morava@compek.cz

Obj. č.: Název Původní cena Akční cena

740-301N tonometr boso Mercurius E 3 990 Kč 3 591 Kč

–10 %


