
 

 

 

 

 

Válečková značící hlava                                                                                           
Používá se pro značení větších ploch, jako jsou výrobní štítky, loga apod. 

roll4 šířka 100 mm                 4 850,00 Kč 

V nabídce je celá řada speciálních značících hlav pro různé aplikace.  

 

 

VÝBĚR Z PŘÍSLUŠENSTVÍ – ŠABLONY A ROZTOKY 

                   VENIM – průmyslové značení s.r.o., Kravařská 13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

Tel: 596 744 230, Fax: 596 750 418, Mobil :  602 707 742, 603 818 374, e-mail: info@venim.cz, http://www.prumyslove-znaceni.cz  

Platnost ceníku od 1.10. 2013. Ceny jsou orientační a bez DPH,  vyhrazujeme si právo jejich změn v průběhu roku. 
 

Ruční značící hlavy řady HM  
K této značící hlavě se šablona nepřipevňuje, ale je položena na označovanou součást.  

hm5 HM5 Ruční značící hlava 13x31 mm  580,00 Kč 

hm6 HM6 Ruční značící hlava 16x38 mm  590,00 Kč 

hm7 HM7 Ruční značící hlava 22x41 mm  600,00 Kč 

hm8 HM8 Ruční značící hlava 15x64 mm  610,00 Kč 

 

Elektrolytové roztoky – ( výběr z naší nabídky ) 

me03 ME3 Elektrolyt – na většinu železných kovů 1 litr 630,00 Kč 

me04 ME4 Elektrolyt – na slinutý karbid 1 litr 840,00 Kč 

me05 ME5 Elektrolyt – pro leptání barevných kovů 1 litr 640,00 Kč 

me06 ME6 Elektrolyt – na nerez a železné kovy 1 litr 850,00 Kč 

me08 ME8 Elektrolyt – značení s tímto elektrolytem nevyžaduje neutralizaci 1 litr 960,00 Kč 

me13 ME13 Elektrolyt – pro hluboké leptání 1 litr 940,00 Kč 

me20 ME20 Elektrolyt – na černěné oceli 1 litr 850,00 Kč 
 
Neutralizační roztoky - zabraňují korozi kovu 

mn01 MN1 Neutralizátor - pro železné kovy 1 litr 570,00 Kč 

Neutrawipe MN1  MN1 Neutralizační ubrousky 1 balení 350,00 Kč 

mn02 MN2 Neutralizátor – pro neželezné kovy 1 litr 590,00 Kč 

mn04 MN4 Neutralizátor – určen na ředění a ponoření součástí 1 litr 1 220,00 Kč 

 

 

 

 

Papír na šablony pro značky s nízkým rozlišením 
 

TF – modrý papír pro traktorový podavač jehličkové tiskárny    

tf133 133mm x 10m role          1 370,00 Kč 

tf95 95mm x 10m role          1 140,00 Kč 

tf63 63mm x 10m role               1 050,00 Kč 

AG a LSG   -  zelený polotransparentní papír   

LST60180 60mm x 180mm 100 ks            1 620,00 Kč 

LST6010 60mm x 10m role               900,00 Kč 

BEM  - modrý papír  

Bem 606 60mm x 10m role              990,00 Kč 
 
Tyto druhy papírů na šablony je možno použít k vytvoření vlastní šablony s jehličkovou tiskárnou 
nebo kancelářským psacím strojem.  

 
 Fotografické šablony 
pro značení velkých sérií (životnost šablony až 1.000 značení), nebo kde se vyžaduje velké rozlišení 
značek. Mohou být dodány v různých velikostech a formátech dle vašich požadavků (kompletní 
sortiment na vyžádání). Informace o životnosti všech typů šablon jsou uvedeny pro značení oxidací. Při 
leptání se životnost šablony snižuje (cca na polovinu).Ceny jsou uvedeny bez kalkulace grafiky a 
výroby filmů. 

ps00a Rozměr šablony 50x200mm   580,00 Kč 

ps03c Rozměr šablony 125 x 125mm  880,00 Kč 

ps05a Rozměr šablony 60x300mm  900,00 Kč 

ps22b Rozměr šablony 290x650mm  5 160,00 Kč 
- 

 

Uhlíkové značící hlavy  
používají se pro střední a větší série značení a to jak pro ruční značení ( s nádobkou ra ),                    
tak pro poloautomat ME3000P ( na který se značící hlava přímo připevní ).  

Cena uhlíkových značících hlav:                 1.820,00 Kč  –  2.720,00 Kč                                                                                           
( cena se odvíjí od rozměru značící hlavy, v nabídce máme 20 standardních rozměrů )  

Nádobka na elektrolyt - slouží zároveň jako zásobník elektrolytu a držák uhlíkové značící hlavy 

ra  zásobník elektrolytu                  650,00 Kč 
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