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Aukční podmínky

Přihazovat je možné pouze z našich internetových stránek, veškeré příkazy doručené na naši emailovou adresu jsou bohužel
neplatné.

	HISTORIE PŘÍHOZŮ

	V tabulce historie příhozů se zobrazuje pouze id číslo vedoucího účastníka aukce, pokud se číslo opakuje, znamená to, že v
aukci přihazuje další zájemce, ale nenabídl vyšší cenu než první přihazující.

	VÝDEJ A EXPEDICE AUKCÍ

	Vydražené položky si můžete osobně vyzvednout v naší prodejně v Revoluční ulici 8, Praha 1, nebo je zasíláme na dobírku a to
maximálně do 14 dnů od vydražení první aukce. Informujte nás prosím emailem nebo telefonicky o odběru vydražených aukcí.
 
	VŠEOBECNÉ AUKČNÍ PODMÍNKY

	1. Aukční los se prodává příklepem tomu, kdo nabídne nejvíce. Při více shodných nabídkách má přednost účastník, jehož příkaz
přišel dříve. Veškeré aukce končí ve 22:00 hod daného dne. U příkazu je třeba řádně vyplnit přiložený formulář a uvést maximální
cenu, kterou je dražitel ochoten za položku zaplatit. Vyvolávací cena je cenou minimální! U všech vydražených losů připočítáváme
10 % přirážku + 20 % DPH, tj. celkem 12 % z dosažené ceny.
 
	2. U losů zakoupených v aukci lze reklamovat pouze skryté vady. Vady zjevné z popisu nebo vyobrazení reklamovat nelze.
Případné reklamace se vyřizují okamžitě při převzetí zboží, při písemném zaslání položky a převzetí zásilky na dobírku lze
reklamovat nejpozději do 8 dnů po převzetí zásilky. Losy označené zkratkou KVP, Sbírky a partie (ani jednotlivé položky z partií)
známek nelze v žádném případě reklamovat. Reklamované losy musí být vždy v původním stavu, tak jak byly vydraženy.

	3. Vydražené položky rozesíláme v cenném psaní na dobírku nejpozději do 14 dnů po končení aukce. Poštovné a balné se
připočítává k ceně.

	4. Právní vztahy, jejichž předmětem je aukční zprostředkování prodeje filatelistického zboží, se řídí obecně platnými předpisy
ČR a výše uvedenými aukčními podmínkami. V případě soudního sporu je příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 1.

	5. Každý účastník aukce svou účastí v aukci vyjadřuje souhlas s aukčními podmínkami.

	6. Požadované ceny jsou uvedeny v Kč a zvyšování nabídek se řídí touto stupnicí:

Rozmezí Částka Rozmezí Částka
1 Kč - 50 Kč 5 Kč 50 - 100 Kč 10 Kč

100 Kč - 500 Kč 20 Kč 500 - 1000 Kč 50 Kč
1 000 Kč - 2000 Kč 100 Kč 2 000 - 5 000 Kč 200 Kč

5 000 Kč - 20 000 Kč 500 Kč 20 000 - 50 000 Kč 1 000 Kč
50 000 Kč - 100 000 Kč 2 000 Kč 100 000 Kč a více 5 000 Kč

7. Aukční losy je nutné zaplatit do 14 dnů od jejich vydražení.
 
	8. Pořadatel má právo nabídnuté losy do aukce odmítnout. V případě dohody může aukcionář zajistit ověření pravosti, případně
atest u znalce na náklady původního majitele.

	9. Z prodaných losů si aukční firma odečítá 10 % provizi + 21 % DPH, tj. celkem 12,1 % z dosažené ceny. Prodané losy
proplácíme po předchozí dohodě do 14 dnů po aukci. Neprodané losy vracíme majitelům poštou v cenném psaní nebo si je
mohou vyzvednout osobně.

	10. V případě, že majitel odstoupí od prodeje před ukončením aukce, zaplatí pořadateli manipulační poplatek ve výši 5 % z
vyvolávací ceny losu, minimálně však 100,- Kč. Za nevydražené aukce vrácené zpět majiteli se účtuje manipulační poplatek ve
výši 20,- Kč za položku.
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Literatura a Pomůcky

218820 Brýle s lupami BINOKEL - 20x
Praktické brýle s dvojicí světelných lup s osvětlením. 20 násobné
zvětšení, 2x LED světlo včetně baterií.

240 Kč on-line

218821 Brýle s lupami BINOKEL - 20x
Praktické brýle s dvojicí světelných lup s osvětlením. 20 násobné
zvětšení, 2x LED světlo včetně baterií.

240 Kč on-line

218822 Brýle s lupami BINOKEL - 20x
Praktické brýle s dvojicí světelných lup s osvětlením. 20 násobné
zvětšení, 2x LED světlo včetně baterií.

240 Kč on-line

218823 Brýle s lupami BINOKEL - 20x
Praktické brýle s dvojicí světelných lup s osvětlením. 20 násobné
zvětšení, 2x LED světlo včetně baterií.

240 Kč on-line

218824 Brýle s lupami BINOKEL - 20x
Praktické brýle s dvojicí světelných lup s osvětlením. 20 násobné
zvětšení, 2x LED světlo včetně baterií.

240 Kč on-line

218825 Brýle s lupami BINOKEL - 20x
Praktické brýle s dvojicí světelných lup s osvětlením. 20 násobné
zvětšení, 2x LED světlo včetně baterií.

240 Kč on-line

218826 Brýle s lupami BINOKEL - 20x
Praktické brýle s dvojicí světelných lup s osvětlením. 20 násobné
zvětšení, 2x LED světlo včetně baterií.

240 Kč on-line

218827 Brýle s lupami BINOKEL - 20x
Praktické brýle s dvojicí světelných lup s osvětlením. 20 násobné
zvětšení, 2x LED světlo včetně baterií.

240 Kč on-line

218828 Brýle s lupami BINOKEL - 20x
Praktické brýle s dvojicí světelných lup s osvětlením. 20 násobné
zvětšení, 2x LED světlo včetně baterií.

240 Kč on-line

218829 Brýle s lupami BINOKEL - 20x
Praktické brýle s dvojicí světelných lup s osvětlením. 20 násobné
zvětšení, 2x LED světlo včetně baterií.

240 Kč on-line
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218830 Brýle s lupami BINOKEL - 20x
Praktické brýle s dvojicí světelných lup s osvětlením. 20 násobné
zvětšení, 2x LED světlo včetně baterií.

240 Kč on-line

218832 Světelná lupa Bullauge 5x - LED
Praktická čtecí lupa s 5 násobným zvětšením s nastavením intenzity
světla. Včetně baterií. Rozměry 95x140x47 mm. 

400 Kč on-line

218833 Světelná lupa Bullauge 5x - LED
Praktická čtecí lupa s 5 násobným zvětšením s nastavením intenzity
světla. Včetně baterií. Rozměry 95x140x47 mm. 

400 Kč on-line

218834 Světelná lupa Bullauge 5x - LED
Praktická čtecí lupa s 5 násobným zvětšením s nastavením intenzity
světla. Včetně baterií. Rozměry 95x140x47 mm. 

400 Kč on-line

218835 Světelná lupa Bullauge 5x - LED
Praktická čtecí lupa s 5 násobným zvětšením s nastavením intenzity
světla. Včetně baterií. Rozměry 95x140x47 mm. 

400 Kč on-line

218836 Světelná lupa Bullauge 5x - LED
Praktická čtecí lupa s 5 násobným zvětšením s nastavením intenzity
světla. Včetně baterií. Rozměry 95x140x47 mm. 

400 Kč on-line

218837 Světelná lupa Bullauge 5x - LED
Praktická čtecí lupa s 5 násobným zvětšením s nastavením intenzity
světla. Včetně baterií. Rozměry 95x140x47 mm. 

400 Kč on-line

218838 Světelná lupa Bullauge 5x - LED
Praktická čtecí lupa s 5 násobným zvětšením s nastavením intenzity
světla. Včetně baterií. Rozměry 95x140x47 mm. 

400 Kč on-line

218839 Světelná lupa Bullauge 5x - LED
Praktická čtecí lupa s 5 násobným zvětšením s nastavením intenzity
světla. Včetně baterií. Rozměry 95x140x47 mm. 

400 Kč on-line

218840 Světelná lupa Bullauge 5x - LED
Praktická čtecí lupa s 5 násobným zvětšením s nastavením intenzity
světla. Včetně baterií. Rozměry 95x140x47 mm. 

400 Kč on-line

218841 Světelná lupa Bullauge 5x - LED
Praktická čtecí lupa s 5 násobným zvětšením s nastavením intenzity
světla. Včetně baterií. Rozměry 95x140x47 mm. 

400 Kč on-line
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218842 Světelná lupa Bullauge 5x - LED
Praktická čtecí lupa s 5 násobným zvětšením s nastavením intenzity
světla. Včetně baterií. Rozměry 95x140x47 mm. 

400 Kč on-line

218843 Světelná lupa Bullauge 5x - LED
Praktická čtecí lupa s 5 násobným zvětšením s nastavením intenzity
světla. Včetně baterií. Rozměry 95x140x47 mm. 

400 Kč on-line

218844 Příložní lupa - 3x zvětšení
Příložní čtecí lupa Leuchtturm   Akrylátová kapesní lupa, ve tvaru
polokoule má 3 x zvětšení a průměr 60 mm.  Ideální ke čtení, s
obalem proti poškrábání.

176 Kč on-line

218845 Světelná Lupa LU 33 - 7x zvětšení
Příruční kapesní lupa se 7 násobným zvětšením, asferická čočka z
akrylového skla o průměru 35 mm a LED diodou. Včetně 3 baterií
AAA.
Vnějsí rozměr: 120 x 42 x 26 mm.

200 Kč on-line

218846 Světelná Lupa LU 33 - 7x zvětšení
Příruční kapesní lupa se 7 násobným zvětšením, asferická čočka z
akrylového skla o průměru 35 mm a LED diodou. Včetně 3 baterií
AAA.
Vnějsí rozměr: 120 x 42 x 26 mm.

200 Kč on-line

218848 Světelná Lupa LU 33 - 7x zvětšení
Příruční kapesní lupa se 7 násobným zvětšením, asferická čočka z
akrylového skla o průměru 35 mm a LED diodou. Včetně 3 baterií
AAA.
Vnějsí rozměr: 120 x 42 x 26 mm.

200 Kč on-line

218849 Světelná Lupa LU 33 - 7x zvětšení
Příruční kapesní lupa se 7 násobným zvětšením, asferická čočka z
akrylového skla o průměru 35 mm a LED diodou. Včetně 3 baterií
AAA.
Vnějsí rozměr: 120 x 42 x 26 mm.

200 Kč on-line

218850 Světelná Lupa - 6x zvětšení
Příruční kapesní lupa se 6 násobným zvětšením, asferická čočka z
akrylového skla o průměru 35 mm a 2x LED diodou. Včetně 3 baterií
AAA.
 

192 Kč on-line

218851 Světelná Lupa - 6x zvětšení
Příruční kapesní lupa se 6 násobným zvětšením, asferická čočka z
akrylového skla o průměru 35 mm a 2x LED diodou. Včetně 3 baterií
AAA.
 

192 Kč on-line

218852 Světelná Lupa - Slide
Kapesní světelná lupa s 3 násobným zvětšením, rozměr čočky 35 x
40 mm, LED dioda. Vnější rozměr 112 x 52 x 19 mm.
 

192 Kč on-line

218853 Lupa s dřevěnou rukojetí - 80 mm
Lupa s dřevěnou rukojetí a kovovým rámem ve zlaté barvě, průměr
čočky 80 mm. Vnější rozměr 190 x 82 x 12 mm
 

256 Kč on-line
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218854 Lupa s dřevěnou rukojetí - 80 mm
Lupa s dřevěnou rukojetí a kovovým rámem ve zlaté barvě, průměr
čočky 80 mm. Vnější rozměr 190 x 82 x 12 mm
 

256 Kč on-line

218855 Lupa s dřevěnou rukojetí - 80 mm
Lupa s dřevěnou rukojetí a kovovým rámem ve zlaté barvě, průměr
čočky 80 mm. Vnější rozměr 190 x 82 x 12 mm
 

256 Kč on-line

218856 Lupa s dřevěnou rukojetí - 80 mm
Lupa s dřevěnou rukojetí a kovovým rámem ve zlaté barvě, průměr
čočky 80 mm. Vnější rozměr 190 x 82 x 12 mm
 

256 Kč on-line

218857 Lupa s dřevěnou rukojetí - 80 mm
Lupa s dřevěnou rukojetí a kovovým rámem ve zlaté barvě, průměr
čočky 80 mm. Vnější rozměr 190 x 82 x 12 mm
 

256 Kč on-line

218858 Lupa na známky - 90 mm
LUPA Leuchtturm se skleněnou čočkou,  průměr r 90 mm, zvetšení
2,5x.  
 

160 Kč on-line

218859 Lupa na známky LU 4
BEZRÁMOVÉ LUPY  Lupy Leuchtturm s kvalitní plastovou čočkou a 
ergonomickou rukojetí s moderním  designem. Lupa se dodává s
látkovým  ochranným obalem proti poškrábání  cocky. Díky
bezrámové konstrukci  vhodná pro všechny sberatelské obory.  O75
mm, zvetšení 2,5x   
 

160 Kč on-line

218860 Lupa na známky LU 6 - 110 mm
BEZRÁMOVÉ LUPY  Lupy Leuchtturm s kvalitní plastovou čočkou a 
ergonomickou rukojetí s moderním  designem. Lupa se dodává s
látkovým  ochranným obalem proti poškrábání  cocky. Díky
bezrámové konstrukci  vhodná pro všechny sberatelské obory.  
O110 mm, zvetšení 2x  

212 Kč on-line

218861 Lupa na známky LU 6 - 110 mm
BEZRÁMOVÉ LUPY  Lupy Leuchtturm s kvalitní plastovou čočkou a 
ergonomickou rukojetí s moderním  designem. Lupa se dodává s
látkovým  ochranným obalem proti poškrábání  cocky. Díky
bezrámové konstrukci  vhodná pro všechny sberatelské obory.  
O110 mm, zvetšení 2x  

212 Kč on-line

218863 Sestava lup s LED osvětlením
Sestava 3 lup - BEZRÁMOVÁ SVĚTELNÁ LUPA  Lupa Leuchtturm s
kvalitní plastovou čočkou  průměru 75 mm a ergonomickou rukojetí 
s moderním designem, 2,5 násobným  zvětšením 2 diodami LED,
látkovým  ochranným pouzdrem a třemi bateriemi  SR 54. (Baterie
jsou součástí lupy)  -  Multifunkční lupa s 2,5 a 10 násobným
zvětšením, 3 LED diody (kapesní svítilna) 1 dlouhovlnná UV lampa a
1 LED dioda k přisvícení prostoru pod lupou. Kožené pouzdro,
kuličkové pero. Rozměr: 38x91x8 mm - Klenotnická skládací lupa,
ozlacená, 10 násobné zvětšení. Průměr čočky 18 mm, kožené
pouzdro, rozměr 20x20x32 mm.

400 Kč on-line

218864 Sestava lup s LED osvětlením
Sestava 3 lup - BEZRÁMOVÁ SVĚTELNÁ LUPA  Lupa Leuchtturm s
kvalitní plastovou čočkou  průměru 75 mm a ergonomickou rukojetí 
s moderním designem, 2,5 násobným  zvětšením 2 diodami LED,
látkovým  ochranným pouzdrem a třemi bateriemi  SR 54. (Baterie
jsou součástí lupy)  -  Multifunkční lupa s 2,5 a 10 násobným
zvětšením, 3 LED diody (kapesní svítilna) 1 dlouhovlnná UV lampa a
1 LED dioda k přisvícení prostoru pod lupou. Kožené pouzdro,
kuličkové pero. Rozměr: 38x91x8 mm - Klenotnická skládací lupa,
ozlacená, 10 násobné zvětšení. Průměr čočky 18 mm, kožené
pouzdro, rozměr 20x20x32 mm.

400 Kč on-line

218865 Lupa na čtení světelná
Čtecí lupa Leuchtturm - zvětšení 2,5 - 5x, průměr čočky 88 mm,
detailní čočka 21 mm, 2 LED diody, čistící hadřík, včetně baterií. Při
práci s lupou máte obě ruce volné. Rozměr: 260 x 155 x 14 mm

500 Kč on-line
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218866 Lupa na čtení světelná
Čtecí lupa Leuchtturm - zvětšení 2,5 - 5x, průměr čočky 88 mm,
detailní čočka 21 mm, 2 LED diody, čistící hadřík, včetně baterií. Při
práci s lupou máte obě ruce volné. Rozměr: 260 x 155 x 14 mm

500 Kč on-line

218867 Lupa na čtení světelná
Čtecí lupa Leuchtturm - zvětšení 2,5 - 5x, průměr čočky 88 mm,
detailní čočka 21 mm, 2 LED diody, čistící hadřík, včetně baterií. Při
práci s lupou máte obě ruce volné. Rozměr: 260 x 155 x 14 mm

500 Kč on-line

218868 Lupa na čtení světelná
Čtecí lupa Leuchtturm - zvětšení 2,5 - 5x, průměr čočky 88 mm,
detailní čočka 21 mm, 2 LED diody, čistící hadřík, včetně baterií. Při
práci s lupou máte obě ruce volné. Rozměr: 260 x 155 x 14 mm

500 Kč on-line

218869 Lupa na čtení světelná
Čtecí lupa Leuchtturm - zvětšení 2,5 - 5x, průměr čočky 88 mm,
detailní čočka 21 mm, 2 LED diody, čistící hadřík, včetně baterií. Při
práci s lupou máte obě ruce volné. Rozměr: 260 x 155 x 14 mm

500 Kč on-line

218870 Lupa na čtení světelná
Čtecí lupa Leuchtturm - zvětšení 2,5 - 5x, průměr čočky 88 mm,
detailní čočka 21 mm, 2 LED diody, čistící hadřík, včetně baterií. Při
práci s lupou máte obě ruce volné. Rozměr: 260 x 155 x 14 mm

500 Kč on-line

218871 Stativ k digitálnímu mikroskopu
Stativ pro digitální mikroskop s rozhraním USB. Ruční nastavení
vzdálenosti mezi mikroskopem a objektem.

664 Kč on-line

218872 Digitální Mikroskop Leuchtturm
Digitální mikroskop s 20-200 násobným zvětšením pro víceúčelové
využití nejen ve sběratelství, ale i ve škole a volném čase. K
prozkoumání a rozpoznámí detailů a různých poškození, které
nejsou viditelné pouhým okem. Díky přiloženému softwaru je možné
bez problému ukládat a upravovat fotky i videa ve Vašem počítači. 
Technická data:  Zvětšení: 20 až 200 krát  Osvětlení: 8 bílých LED
diod  Integrovaný optický Zoom: Ano  Optické rozlišení: 2
Megapixely  Napájení: Přes USB  Sowtware: jazyky: Němčina,
francouština, angličtina, španělština,                      italština a ruština 
Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / Mac  Manuál: Německy,
anglicky, francouzsky, španělsky  Rozměry: 33 x 112 mm (V/H) 
Obsah balení: Digitální mikroskop s fotoaparátem včetně software a
uživatelské příručky na CD-ROM, stojan a USB kabel    

1 664 Kč on-line

218873 Multifunkční nastavitelná lupa
MULTIFUNKCNÍ VARIO LUPA  Multifunkční bezrámová lupa
Leuchtturm s  2,5 násobným zvětšením prumeru  110 mm.
Jednoduché pripevnení  pomocí stojanu, přísavky, magnetu  nebo
spony. Dá se použít také jako  obyčejná ruční lupa. Vhodné pro 
všechny sberatelské obory.  

200 Kč on-line

218874 Multifunkční nastavitelná lupa
MULTIFUNKCNÍ VARIO LUPA  Multifunkční bezrámová lupa
Leuchtturm s  2,5 násobným zvětšením prumeru  110 mm.
Jednoduché pripevnení  pomocí stojanu, přísavky, magnetu  nebo
spony. Dá se použít také jako  obyčejná ruční lupa. Vhodné pro 
všechny sberatelské obory.  

200 Kč on-line

218875 Digitální váha na mince Leuchtturm Libra mini
DIGITÁLNÍ VÁHY Leuchtturm   Kapesní přenosné váhy s LCD
displejem  včetně baterie. Vnější rozměr 45 x 76 x 13 mm.
Rozsah 0,01 - 100g

528 Kč on-line

218876 Digitální váha na mince Leuchtturm Libra mini
DIGITÁLNÍ VÁHY Leuchtturm   Kapesní přenosné váhy s LCD
displejem  včetně baterie. Vnější rozměr 45 x 76 x 13 mm.
Rozsah 0,01 - 100g

528 Kč on-line
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218877 Digitální váha na mince Leuchtturm Libra mini
DIGITÁLNÍ VÁHY Leuchtturm   Kapesní přenosné váhy s LCD
displejem  včetně baterie. Vnější rozměr 45 x 76 x 13 mm.
Rozsah 0,01 - 100g

528 Kč on-line

218878 Digitální váha na mince Leuchtturm Libra mini
DIGITÁLNÍ VÁHY Leuchtturm   Kapesní přenosné váhy s LCD
displejem  včetně baterie. Vnější rozměr 45 x 76 x 13 mm.
Rozsah 0,01 - 100g

528 Kč on-line

218879 Digitální váha na mince Leuchtturm Libra mini
DIGITÁLNÍ VÁHY Leuchtturm   Kapesní přenosné váhy s LCD
displejem  včetně baterie. Vnější rozměr 45 x 76 x 13 mm.
Rozsah 0,01 - 100g

528 Kč on-line

218880 Digitální váha na mince Leuchtturm Libra mini
DIGITÁLNÍ VÁHY Leuchtturm   Kapesní přenosné váhy s LCD
displejem  včetně baterie. Vnější rozměr 45 x 76 x 13 mm.
Rozsah 0,01 - 100g

528 Kč on-line

218881 Digitální váha na mince Leuchtturm Libra 500
DIGITÁLNÍ VÁHY Leuchtturm   Kapesní přenosné váhy s LCD
displejem  včetně baterií. Vnější rozměr 64 x 116 x 17 mm.
Rozsah 0,1-500 g

528 Kč on-line

218882 Digitální váha na mince Leuchtturm Libra 500
DIGITÁLNÍ VÁHY Leuchtturm   Kapesní přenosné váhy s LCD
displejem  včetně baterií. Vnější rozměr 64 x 116 x 17 mm.
Rozsah 0,1-500 g

528 Kč on-line

218883 Digitální váha na mince Leuchtturm Libra 100
DIGITÁLNÍ VÁHY Leuchtturm   Kapesní přenosné váhy s LCD
displejem  včetně baterií. Vnější rozměr 64 x 116 x 17 mm.
Rozsah 0,01-100 g

580 Kč on-line

218884 Detektor průsvitek
Pomůcka na zjištění průsvitek od Britské firmy. Funguje díky modré
tekutině, která po přitlačení ukáže průsvitku, není příliš spolehlivý!!

480 Kč on-line

218885 Detektor průsvitek
Pomůcka na zjištění průsvitek od Britské firmy. Funguje díky modré
tekutině, která po přitlačení ukáže průsvitku, není příliš spolehlivý!!

480 Kč on-line

218886 Detektor průsvitek
Pomůcka na zjištění průsvitek od Britské firmy. Funguje díky modré
tekutině, která po přitlačení ukáže průsvitku, není příliš spolehlivý!!

480 Kč on-line

218887 Kovové mincovní etue NOBILE 20 EU
Kovové mincovní etue Leuchtturm NOBILE - doporučujem pro
uchování mincí v bublinkách. Etue jsou potažené velmi kvalitní
černou koženkou, vnitřek polstrovaný matným hedvábím.V horní
části víka bílé hedvábí a proužek k uložení certifikátu. Vnější rozměr:
65x65x26 mm

92 Kč on-line

8www.filatelie-stosek.cz Aukce končící 10. 11. 2018

https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218877
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218878
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218879
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218880
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218881
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218882
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218883
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218884
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218885
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218886
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=218887


218888 Kovové mincovní etue NOBILE 32 mm
Kovové mincovní etue Leuchtturm NOBILE - doporučujem pro
uchování mincí v bublinkách. Etue jsou potažené velmi kvalitní
černou koženkou, vnitřek polstrovaný matným hedvábím.V horní
části víka bílé hedvábí a proužek k uložení certifikátu. Vnější rozměr:
65x65x26 mm

92 Kč on-line

218889 Kovové mincovní etue NOBILE 35-36 mm
Kovové mincovní etue Leuchtturm NOBILE - doporučujem pro
uchování mincí v bublinkách. Etue jsou potažené velmi kvalitní
černou koženkou, vnitřek polstrovaný matným hedvábím.V horní
části víka bílé hedvábí a proužek k uložení certifikátu. Vnější rozměr:
65x65x26 mm

92 Kč on-line

218890 Kovové mincovní etue NOBILE 41-42 mm
Kovové mincovní etue Leuchtturm NOBILE - doporučujem pro
uchování mincí v bublinkách. Etue jsou potažené velmi kvalitní
černou koženkou, vnitřek polstrovaný matným hedvábím.V horní
části víka bílé hedvábí a proužek k uložení certifikátu. Vnější rozměr:
65x65x26 mm

92 Kč on-line

218891 Kovové mincovní etue NOBILE 33-34 mm
Kovové mincovní etue Leuchtturm NOBILE - doporučujem pro
uchování mincí v bublinkách. Etue jsou potažené velmi kvalitní
černou koženkou, vnitřek polstrovaný matným hedvábím.V horní
části víka bílé hedvábí a proužek k uložení certifikátu. Vnější rozměr:
65x65x26 mm

92 Kč on-line

218892 Kovové mincovní etue NOBILE Quadrum 50x50 mm
Kovové mincovní etue Leuchtturm NOBILE - doporučujem pro
uchování mincí v bublinkách. Etue jsou potažené velmi kvalitní
černou koženkou, vnitřek polstrovaný matným hedvábím.V horní
části víka bílé hedvábí a proužek k uložení certifikátu. Vnější rozměr:
65x65x26 mm

92 Kč on-line

218893 Kovové mincovní etue NOBILE Quadrum 50x50 mm
Kovové mincovní etue Leuchtturm NOBILE - doporučujem pro
uchování mincí v bublinkách. Etue jsou potažené velmi kvalitní
černou koženkou, vnitřek polstrovaný matným hedvábím.V horní
části víka bílé hedvábí a proužek k uložení certifikátu. Vnější rozměr:
65x65x26 mm

92 Kč on-line

218894 Kovové mincovní etue NOBILE Quadrum 50x50 mm
Kovové mincovní etue Leuchtturm NOBILE - doporučujem pro
uchování mincí v bublinkách. Etue jsou potažené velmi kvalitní
černou koženkou, vnitřek polstrovaný matným hedvábím.V horní
části víka bílé hedvábí a proužek k uložení certifikátu. Vnější rozměr:
65x65x26 mm

92 Kč on-line

218895 Kovové mincovní etue NOBILE Quadrum 50x50 mm
Kovové mincovní etue Leuchtturm NOBILE - doporučujem pro
uchování mincí v bublinkách. Etue jsou potažené velmi kvalitní
černou koženkou, vnitřek polstrovaný matným hedvábím.V horní
části víka bílé hedvábí a proužek k uložení certifikátu. Vnější rozměr:
65x65x26 mm

92 Kč on-line

218896 Kovové mincovní etue NOBILE Quadrum 50x50 mm
Kovové mincovní etue Leuchtturm NOBILE - doporučujem pro
uchování mincí v bublinkách. Etue jsou potažené velmi kvalitní
černou koženkou, vnitřek polstrovaný matným hedvábím.V horní
části víka bílé hedvábí a proužek k uložení certifikátu. Vnější rozměr:
65x65x26 mm

92 Kč on-line

218897 Kovové mincovní etue NOBILE Quadrum 50x50 mm
Kovové mincovní etue Leuchtturm NOBILE - doporučujem pro
uchování mincí v bublinkách. Etue jsou potažené velmi kvalitní
černou koženkou, vnitřek polstrovaný matným hedvábím.V horní
části víka bílé hedvábí a proužek k uložení certifikátu. Vnější rozměr:
65x65x26 mm

92 Kč on-line

218898 Kovové mincovní etue NOBILE Quadrum 50x50 mm
Kovové mincovní etue Leuchtturm NOBILE - doporučujem pro
uchování mincí v bublinkách. Etue jsou potažené velmi kvalitní
černou koženkou, vnitřek polstrovaný matným hedvábím.V horní
části víka bílé hedvábí a proužek k uložení certifikátu. Vnější rozměr:
65x65x26 mm

92 Kč on-line
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218899 Kovové mincovní etue NOBILE Quadrum 50x50 mm
Kovové mincovní etue Leuchtturm NOBILE - doporučujem pro
uchování mincí v bublinkách. Etue jsou potažené velmi kvalitní
černou koženkou, vnitřek polstrovaný matným hedvábím.V horní
části víka bílé hedvábí a proužek k uložení certifikátu. Vnější rozměr:
65x65x26 mm

92 Kč on-line

218900 Kovové mincovní etue NOBILE Quadrum 50x50 mm
Kovové mincovní etue Leuchtturm NOBILE - doporučujem pro
uchování mincí v bublinkách. Etue jsou potažené velmi kvalitní
černou koženkou, vnitřek polstrovaný matným hedvábím.V horní
části víka bílé hedvábí a proužek k uložení certifikátu. Vnější rozměr:
65x65x26 mm

92 Kč on-line

218902 Kovové mincovní etue NOBILE Quadrum 50x50 mm
Kovové mincovní etue Leuchtturm NOBILE - doporučujem pro
uchování mincí v bublinkách. Etue jsou potažené velmi kvalitní
černou koženkou, vnitřek polstrovaný matným hedvábím.V horní
části víka bílé hedvábí a proužek k uložení certifikátu. Vnější rozměr:
65x65x26 mm

92 Kč on-line

218903 Etue na mince Leuchtturm M ETUI 11
Etue Leuchtturm na mince a medaile z modrého kvalitního plastu s
bezpečnostním uzávěrem. Mince jsou zatlačeny do připravených
políček ve kterých velmi dobře drží.

56 Kč on-line

218904 Etue na mince Leuchtturm M ETUI 11
Etue Leuchtturm na mince a medaile z modrého kvalitního plastu s
bezpečnostním uzávěrem. Mince jsou zatlačeny do připravených
políček ve kterých velmi dobře drží.

56 Kč on-line

218905 Etue na mince Leuchtturm M ETUI 12
Etue Leuchtturm na mince a medaile z modrého kvalitního plastu s
bezpečnostním uzávěrem. Mince jsou zatlačeny do připravených
políček ve kterých velmi dobře drží.

72 Kč on-line

218906 Etue na mince Leuchtturm M ETUI 12
Etue Leuchtturm na mince a medaile z modrého kvalitního plastu s
bezpečnostním uzávěrem. Mince jsou zatlačeny do připravených
políček ve kterých velmi dobře drží.

72 Kč on-line

218907 Etue na mince Leuchtturm M ETUI 14
Etue Leuchtturm na mince a medaile z modrého kvalitního plastu s
bezpečnostním uzávěrem. Mince jsou zatlačeny do připravených
políček ve kterých velmi dobře drží.

220 Kč on-line

218908 Etue na mince Leuchtturm M ETUI 14
Etue Leuchtturm na mince a medaile z modrého kvalitního plastu s
bezpečnostním uzávěrem. Mince jsou zatlačeny do připravených
políček ve kterých velmi dobře drží.

220 Kč on-line

218909 Etue na mince Leuchtturm M ETUI 14
Etue Leuchtturm na mince a medaile z modrého kvalitního plastu s
bezpečnostním uzávěrem. Mince jsou zatlačeny do připravených
políček ve kterých velmi dobře drží.

220 Kč on-line

218910 Etue na mince Leuchtturm M ETUI 14
Etue Leuchtturm na mince a medaile z modrého kvalitního plastu s
bezpečnostním uzávěrem. Mince jsou zatlačeny do připravených
políček ve kterých velmi dobře drží.

220 Kč on-line
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218911 Kovové mincovní etue NOBILE 2x Quadrum 50x50 mm
Kovové mincovní etue Leuchtturm NOBILE - doporučujem pro
uchování mincí v bublinkách. Etue jsou potažené velmi kvalitní
černou koženkou, vnitřek polstrovaný matným hedvábím.V horní
části víka bílé hedvábí a proužek k uložení certifikátu. Vnější rozměr:
65x65x26 mm

140 Kč on-line

218912 Kovové mincovní etue NOBILE XL Quadrum
Kovové mincovní etue Leuchtturm NOBILE - doporučujem pro
uchování mincí v bublinkách. Etue jsou potažené velmi kvalitní
černou koženkou, vnitřek polstrovaný matným hedvábím.V horní
části víka bílé hedvábí a proužek k uložení certifikátu. Vnější rozměr:
65x65x26 mm

140 Kč on-line

218913 Kovové mincovní etue NOBILE XL Quadrum
Kovové mincovní etue Leuchtturm NOBILE - doporučujem pro
uchování mincí v bublinkách. Etue jsou potažené velmi kvalitní
černou koženkou, vnitřek polstrovaný matným hedvábím.V horní
části víka bílé hedvábí a proužek k uložení certifikátu. Vnější rozměr:
65x65x26 mm

140 Kč on-line

218914 Mincovní etue Voltera XL Quadrum
Velmi kvalitní mincovní etue Leuchtturm v provedení napodobeniny
mahagonu  Vnitřní strana vyložena černým velurem.

312 Kč on-line

218915 Mincovní etue Voltera XL Quadrum
Velmi kvalitní mincovní etue Leuchtturm v provedení napodobeniny
mahagonu  Vnitřní strana vyložena černým velurem.

312 Kč on-line

218916 Etue na mince Leuchtturm HM ETUI 21
Velmi kvalitní mincovní etue Leuchtturm v provedení napodobeniny
mahagonu  Vnitřní strana vyložena modrým velurem, vložky z
modrého sametu.  

200 Kč on-line

218917 Etue na mince Leuchtturm HM ETUI 21
Velmi kvalitní mincovní etue Leuchtturm v provedení napodobeniny
mahagonu  Vnitřní strana vyložena modrým velurem, vložky z
modrého sametu.  

200 Kč on-line

218918 Etue na mince Leuchtturm HM ETUI 21
Velmi kvalitní mincovní etue Leuchtturm v provedení napodobeniny
mahagonu  Vnitřní strana vyložena modrým velurem, vložky z
modrého sametu.  

200 Kč on-line

218919 Etue na mince Leuchtturm HM ETUI 21
Velmi kvalitní mincovní etue Leuchtturm v provedení napodobeniny
mahagonu  Vnitřní strana vyložena modrým velurem, vložky z
modrého sametu.  

200 Kč on-line

218920 Etue na mince Voltera Magnicaps
Velmi kvalitní mincovní etue Leuchtturm v provedení napodobeniny
mahagonu  Vnitřní strana vyložena modrým velurem, vložky z
modrého sametu.  

312 Kč on-line

218921 Etue na mince Leuchtturm VOLTERRA 4x QUADRUM
Velmi kvalitní mincovní etue Leuchtturm v provedení napodobeniny
mahagonu  Vnitřní strana vyložena černým velurem.

336 Kč on-line
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218922 Etue na mince Leuchtturm VOLTERRA 4x QUADRUM
Velmi kvalitní mincovní etue Leuchtturm v provedení napodobeniny
mahagonu  Vnitřní strana vyložena černým velurem.

336 Kč on-line

218923 Etue na mince Leuchtturm HM ETUI 25
Velmi kvalitní mincovní etue Leuchtturm v provedení napodobeniny
mahagonu  Vnitřní strana vyložena modrým velurem, vložky z
modrého sametu.  

280 Kč on-line

218924 Etue na mince Leuchtturm HM ETUI 25
Velmi kvalitní mincovní etue Leuchtturm v provedení napodobeniny
mahagonu  Vnitřní strana vyložena modrým velurem, vložky z
modrého sametu.  

280 Kč on-line

218925 Etue na mince Leuchtturm HM ETUI 26
Velmi kvalitní mincovní etue Leuchtturm v provedení napodobeniny
mahagonu  Vnitřní strana vyložena modrým velurem, vložky z
modrého sametu.  

280 Kč on-line

218926 Plastová mincovní etue Quadrum 50x50 mm
Plastová mincovní etue Leuchtturm na bublinky Quadrum. Vnější
rozměr 80 x 80 x 16 mm

288 Kč on-line

218927 Plastová mincovní etue Quadrum 50x50 mm
Plastová mincovní etue Leuchtturm na bublinky Quadrum. Vnější
rozměr 80 x 80 x 16 mm

288 Kč on-line

218928 Plastová mincovní etue Quadrum 50x50 mm
Plastová mincovní etue Leuchtturm na bublinky Quadrum. Vnější
rozměr 80 x 80 x 16 mm

288 Kč on-line

218929 Plastová mincovní etue Quadrum 50x50 mm
Plastová mincovní etue Leuchtturm na bublinky Quadrum.  

72 Kč on-line

218930 Čisťidlo na mince Leuchtturm - Mosaz
CISTIDLA NA MINCE Leuchtturm   Kvalitní substance k rychlému a
šetrnému  čištění Vašich zoxidovaných  mincí.Jednoduše necháte
4-8 min.  účinkovat a pak minci osušíte.   

108 Kč on-line

218931 Čisťidlo na mince Leuchtturm - Mosaz
CISTIDLA NA MINCE Leuchtturm   Kvalitní substance k rychlému a
šetrnému  čištění Vašich zoxidovaných  mincí.Jednoduše necháte
4-8 min.  účinkovat a pak minci osušíte.   

108 Kč on-line

218932 Čisťidlo na mince Leuchtturm - Mosaz
CISTIDLA NA MINCE Leuchtturm   Kvalitní substance k rychlému a
šetrnému  čištění Vašich zoxidovaných  mincí.Jednoduše necháte
4-8 min.  účinkovat a pak minci osušíte.   

108 Kč on-line
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218933 Čisťidlo na mince Leuchtturm - Mosaz
CISTIDLA NA MINCE Leuchtturm   Kvalitní substance k rychlému a
šetrnému  čištění Vašich zoxidovaných  mincí.Jednoduše necháte
4-8 min.  účinkovat a pak minci osušíte.   

108 Kč on-line

218934 Čisťidlo na mince Leuchtturm - Mosaz
CISTIDLA NA MINCE Leuchtturm   Kvalitní substance k rychlému a
šetrnému  čištění Vašich zoxidovaných  mincí.Jednoduše necháte
4-8 min.  účinkovat a pak minci osušíte.   

108 Kč on-line

218937 Nástavec s lupou Leuchtturm OL LU
Nástavec s lupou k OTT-Lite denní lampě Leuchtturm .  Změní Vaší
OTT-Lite denní lampu v lampu s integrovanou lupou s 2 násobným
zvětšením.  Lupa se dá nasadit z pravé i levé strany, díky natáčení o
360 stupňů máte vždy ideální dopad světla.

520 Kč on-line

218938 Stolní UV Lampa s adaptérem
Kapesní lampa Leuchtturm ke zjištění fluorescence  papíru, vlnová
délka 366 NM,  Na 4 tužkové baterie, nebo připojení do sítě. 

312 Kč on-line

218939 Stolní UV Lampa s adaptérem
Kapesní lampa Leuchtturm ke zjištění fluorescence  papíru, vlnová
délka 366 NM,  Na 4 tužkové baterie, nebo připojení do sítě. 

312 Kč on-line

218940 Stolní UV Lampa s adaptérem
Ultrazvukový čistíč Leuchtturm na čištění mincí, medailí, brýlí, šperků
atd.  Použít můžete vodu nebo čistidla na mince.

1 120 Kč on-line

218941 Dřevěný box na 25 ks Mincovních bublinek SLABS
Dřevěný box na 25 ks Mincovních bublinek SLABS. Vnější rozměr
375 x 86 x 99 mm

720 Kč on-line

218942 Kufr na mince KO 3 stříbrný s 6 platy
Hliníkový kufr Leuchtturm na MINCE   Hliníkový kufr obsahuje 6 plat
na různé velikosti mincí. Plata jsou z modrého veluru 3 typu rozměru.
Kufr obsahuje 2 klíce na uzamčení.  Obsah kufru:  4 plata na 40
mincí do 33 mm  1 plato na 24 mincí do 45 mm  1 plato na 77 mincí
do 22 mm  Vnější rozměr (D/Š/H)  405 x 240 x 80 mm.  

600 Kč on-line

218943 Kufr na mince KO 3 stříbrný s 6 platy
Hliníkový kufr Leuchtturm na MINCE   Hliníkový kufr obsahuje 6 plat
na různé velikosti mincí. Plata jsou z modrého veluru 3 typu rozměru.
Kufr obsahuje 2 klíce na uzamčení.  Obsah kufru:  4 plata na 40
mincí do 33 mm  1 plato na 24 mincí do 45 mm  1 plato na 77 mincí
do 22 mm  Vnější rozměr (D/Š/H)  405 x 240 x 80 mm.  

600 Kč on-line

218944 Kožený kufr na mince MBKO 10 bez plat
Kožený kufr na mince vykládaný čarveným velurem, uzamykatelný
se 2 klíči a praktickou rukojetí na 10 standartních boxů MB/MBG.
Vnější rozměr 328x265x245mm.

1 600 Kč on-line

219017 Plata na mince TAB 77 BL
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

120 Kč on-line
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219018 Plata na mince TAB 77 BL - 1 Ks
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

56 Kč on-line

219019 Plata na mince TAB 77 BL - 1 Ks
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

56 Kč on-line

219020 Plata na mince TAB Euro
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

120 Kč on-line

219021 Plata na mince TAB 15
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

120 Kč on-line

219022 Plata na mince TAB 15 Mincovní rámečky
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

120 Kč on-line

219023 Plata na mince TAB 15 Mincovní rámečky
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

120 Kč on-line

219024 Plata na mince TAB 15 Mincovní rámečky
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

120 Kč on-line

219025 Plata na mince TAB 15 Mincovní rámečky
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

120 Kč on-line

219026 Plata na mince TAB 15 Mincovní rámečky
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

120 Kč on-line

219027 Plata na mince TAB 15 Mincovní rámečky
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

120 Kč on-line

219028 Plata na mince TAB 8
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

120 Kč on-line
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219029 Plata na mince TAB 8
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

120 Kč on-line

219030 Plata na mince TAB 8
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

120 Kč on-line

219031 Plata na mince TAB 40 - 1 ks
Samostatná plata Leuchtturm   V barvách modrá BL a červená R,
vhodná do kufru KO 3, KO 6 a mincovní kazety MK 4 TAB  Balení
obsahuje 2 plata stejného rozměru.  77 polí do průměru 22 mm

56 Kč on-line

219032 Plata na mince 20x 41x41 mm
Samostatná plata Leuchtturm do kufrů KOS, vnější rozměr 192x137
mm, balení obsahuje 2 ks stejného rozměru.

88 Kč on-line

219033 Plata na mince 20x 41x41 mm
Samostatná plata Leuchtturm do kufrů KOS, vnější rozměr 192x137
mm, balení obsahuje 2 ks stejného rozměru.

88 Kč on-line

219034 Plastové listy ENCAP na mince 28/29
Plastové listy na uložení mincí v bublinkách, balení obsahuje 2 ks
stejného rozměru. Vnější rozměr 240 x 282 mm

48 Kč on-line

219035 Plastové listy ENCAP na mince QXL
Plastové listy na uložení mincí v bublinkách, balení obsahuje 2 ks
stejného rozměru. Vnější rozměr 240 x 282 mm

48 Kč on-line

219036 Plastové listy ENCAP na mince 32/33
Plastové listy na uložení mincí v bublinkách, balení obsahuje 2 ks
stejného rozměru. Vnější rozměr 240 x 282 mm

48 Kč on-line

219037 Plastové listy ENCAP na mince 32/33 1 ks
Plastové listy na uložení mincí v bublinkách, balení obsahuje 2 ks
stejného rozměru. Vnější rozměr 240 x 282 mm

24 Kč on-line

219038 Plastové listy ENCAP na mince 32/33 1 ks
Plastové listy na uložení mincí v bublinkách, balení obsahuje 2 ks
stejného rozměru. Vnější rozměr 240 x 282 mm

24 Kč on-line

219039 Plastové listy ENCAP na mince 32/33 1 ks
Plastové listy na uložení mincí v bublinkách, balení obsahuje 2 ks
stejného rozměru. Vnější rozměr 240 x 282 mm

24 Kč on-line
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219040 Plastové listy ENCAP na mince 32/33 1 ks
Plastové listy na uložení mincí v bublinkách, balení obsahuje 2 ks
stejného rozměru. Vnější rozměr 240 x 282 mm

24 Kč on-line

219041 Plastové listy ENCAP na mince 26/27 1 ks
Plastové listy na uložení mincí v bublinkách, balení obsahuje 2 ks
stejného rozměru. Vnější rozměr 240 x 282 mm

24 Kč on-line

219042 Plastové listy MB - červené
Plastové listy na uložení mincí v bublinkách do plat MB

24 Kč on-line

219043 Plastové listy MB - červené
Plastové listy na uložení mincí v bublinkách do plat MB

24 Kč on-line

219044 Papírové albové listy formátu A4 s rastrem - 200 ks
Papírové albové listy s natištěným rastrem ve formátu A4. Ideální k
vytvoření individuální sbírky známek

800 Kč on-line

219045 Papírové albové listy formátu A4 s rastrem - 200 ks
Papírové albové listy s natištěným rastrem ve formátu A4. Ideální k
vytvoření individuální sbírky známek

800 Kč on-line

219046 Papírové albové listy formátu A4 s rastrem - 200 ks
Papírové albové listy s natištěným rastrem ve formátu A4. Ideální k
vytvoření individuální sbírky známek

800 Kč on-line

219047 Papírové albové listy formátu A4 s rastrem - 200 ks
Papírové albové listy s natištěným rastrem ve formátu A4. Ideální k
vytvoření individuální sbírky známek

800 Kč on-line

219048 Papírové albové listy formátu A4 s rastrem - 200 ks
Papírové albové listy s natištěným rastrem ve formátu A4. Ideální k
vytvoření individuální sbírky známek

800 Kč on-line
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