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Statutární města 
Obce s rozšířenou působností 
 
 
 

Praha, 6. prosince 2014 
 

Věc: laminátor třídy ID, model 5021T; nabídka  
 
nabízíme 

 laminátor třídy ID pro laminování laminačních pouzder formátu ID1 a ID2, kupříkladu osvědčení o 
registraci vozidla (ORV), občanské průkazy, apod. 
laminátor model 5021T 
cena: 18.000,00 Kč/ks 

jednotková bez DPH jednotková včetně 21% DPH

5021T 18 000,00 Kč 21 780,00 Kč

laminátor
cena

 
 
Cena se rozumí:    franko odběratel (magistrát, městský úřad) 
Platební podmínka: bankovní převod, splatnost faktury 14 dnů po dodání 
Dodací lhůta: buď ze skladu během tří pracovních dnů nebo zhruba 3 – 5 týdnů od 

potvrzení objednávky v případě individuální objednávky u výrobce ve 
Spojených státech 

Záruční doba: 1 rok 
Servis (záruční i pozáruční): výměnným způsobem 
Platnost nabídky: do 30. 6. 2015 
 
Poznámka k nabídce: 

 výše uvedená cena je kalkulována při parametrickém kursu GBP/CZK 33,00; pokud by se kurs 
(Komerční banka deviza prodej) k datu objednávky změnil o více než ±5%, o stejné procento by se 
změnila cena. 

 
Věříme, že naši nabídku shledáte zajímavou, a v očekávání Vašeho vyjádření zůstáváme 
 
S přátelským pozdravem 

 
Jan Hejkrlík 
HS TRADE a.s. 
  



 

 

 
 

 
 

 
laminátor třídy ID 

 
model 5021T 

 
Laminátor třídy ID, model 5021T je zařízením jednoduchým na obsluhu a 
specielně vyvinutým pro aplikování termo-laminačních bezpečnostních pouzder 
na papírové nebo teslinové jádro.  
 
Specielní bezpečnostní pouzdro opatřené na obou chlopních termoaktivním 
lepidlem se vloží se do laminátoru. Bezpečnostní pouzdro se automaticky posouvá 
pomocí válečků uvnitř laminátoru, který je přednastaven na správnou teplotu a 
tlak, aby roztavil lepidlo a aplikoval ho na jádro. 
 



 

 
 

laminátor třídy ID 
 

model 5021T 
 

 
Technická specifikace 

 
Laminátor třídy ID, model 5021T je profesionální laminátor zkonstruovaný tak, 
aby vydržel náročný provoz vysokoobjemové laminace při vydávání osobních 
dokladů. 

 
 

Rozměry: 180mm x 203mm x 117mm 
 
Hmotnost: 3,4kg 
 
Provozní teplota: od 66°C do 190°C 
 
Příkon: 110 – 120 V, 50 / 60 Hz 

 nebo 
220 – 240 V, 50 / 60 Hz 

 
Kapacita: více než 200 pouzder za hodinu – ruční 

podej 
 
Spínače: dva dvoupolohové, pro vyhřívání 

(zapnuto/vypnuto) a pro pohyb válečků 
(zapnuto/vypnuto) 

 
Zjišťování teploty: zvnějšku – na boku se snadným přístupem 
 
Nastavení teploty: prostřednictvím jediného ovládacího prvku 
 

Distributor v ČR: HS TRADE a.s., Nad Rokoskou 19, 182 00  Praha 8, www.hstrade.cz 
kontaktní osoba – Ing. Jan Hejkrlík, mobil: 602 355 569, email: hejkrlik.jan@hstrade.cz 

 
(HS TRADE reserves the right to change the above specifications without prior notification) 


