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mikroténové tašky s potiskem i bez
igelitové odnosné tašky - bílé, zelené
kancelářský papír
papírové kotoučky do tiskárny účtů
etikety do tiskárny čárového kódu
termotransferové pásky pro tiskárny
čárového kódu
• barvící pásky do jehličkových tiskáren
• etiketovací kleště

www.lekis.cz

Spotřební materiál
• etikety různých barev pro etiketovací
kleště
• tonery pro laserové tiskárny
• baterie do naslouchadel
• karetní brak
• klientské karty
• signatury pro evidenci IPL
• signatury pro IPL
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Ceník je platný od 1. 9. 2018. Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou v Kč a bez DPH.                     

Etikety

cena

Etikety 32x25mm á 4000ks Datamax/Allegro

239,-

Etikety 32x25mm á 3000ks

189,-

Etikety 32x25mm OVATION (1200 ks)

74,-

Etikety 72x15 "sandwich" perforace a sil ES

319,-

Etikety Blitz EZ Contact 26x12 bílé

19,-

Etikety Contact 22x12 bílé

19,-

Etikety EZ Cola-Ply 22x12 bílé

19,-

Etikety EZ Contact 25x16 bílé

19,-

TTR pásky
TTR páska 104x300 m IN

289,-

TTR páska 40x100 Ovation

99,-

TTR páska 40x300m IN – ALLEGRO

319,-

TTR páska 40x300m OUT – ZEBRA

319,-

TTR páska 40x450m

199,-

TTR páska 64x74m Zebra

109,-

TTR páska 80x300m OUT AWR W Armo r- sandwich

449,-

TTR páska 33x74

79,-

Papírové kotoučky
Kotouček do TÚ 76x70x17/60

12,-

Kotouček do TÚ 76x70x17/60 POTISK MjL

14,-

Kotouček do TÚ 80x80x12 TERMO

25,-

Kotouček do TÚ 80x80x12 TERMO POTISK MjL

29,-

Kotouček do platebních terminálů 57/35/12

9,-

Kotouček do platební terminálů 57/30/12

9,-

Kotouček do platební terminálů 57/50/12

11,-

Barvící pásky
Páska Epson LX-350 / LX-300

149,-

Páska STAR -  RC 700B originál

129,-

Páska STAR - SP 200 originál

109,-

Tonery do tiskáren
Toner HP Q2612A (12A) pro LJ – černý
pro tiskárny HP LaserJet 1022N,1010,1012,1015,3052,3055,3015 …

1 860,-

Toner HP CF217A (17A) pro LJ - černý
pro tiskárny HP LaserJet Pro M 102a,102w,MFP M 130fn,M130nw …

1 690,-

Toner HP CF279A (79A) pro LJ – černý
pro tiskárny HP LaserJet Pro MFP M26nw,M26a,M12w,M12a 1390

1 890,-

Toner HP CE285A (85A) pro L J - černý
pro tiskárny HP LaserJet Pro P1102,M1217nfw,M1132,P1102W …

1 490,-

Toner HP CE278A (78A) pro LJ - černý
pro tiskárny HP LaserJet Pro P1600,P1560,P1566

1 690,-

Toner HP CB436A (36A) pro LJ – černý
pro tiskárny HP LaserJet M1120, M1120n, M1522n, M2522nf, P1505 …

1 990,-
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Ceník je platný od 1. 9. 2018. Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou v Kč a bez DPH.                     

Papír
Kancelářský papír A4 – tř. B+, 80g (multifunkční papír do tiskáren, laser
tiskáren a kopírek)

79,-

Papír A6 – papír na výpisy RP (500ks v balení)

69,-

Etiketovací kleště
Etiketovací strojek 1130 - 1 řádkový, 6 míst

2 490,-

Etiketovací strojek  1131- 1 řádkový, 8 míst

2 490,-

Etiketovací strojek  1136 - 2 řádkový, 2 x 8míst

3 790,-

Etikety do etiketovacích kleští
Etikety 1-řádkové 1110 bílé – MONARCH

490,-

Etikety 1-řádkové 1110 barevné – MONARCH

490,-

Etikety 1-řádkové 1130 bílé – MONARCH

609,-

Etikety 1-řádkové 1131 bílé – MONARCH

519,-

Etikety 1-řádkové 1131 barevné – MONARCH

609,-

Etikety 2-řádkové 1136  bílé – MONARCH

549,-

Etikety 2-řádkové 1136 barevné – MONARCH

549,-

Etikety 2-řádkové 1136 signální –MONARCH

649,-

Dopravné - PPL, DPD, Česká pošta 150,- nebo přes distributora 50,- balné
Při objednávce nad 5 000 Kč bez DPH je balné a dopravné zdarma

Karetní brak pro přeplňování mastí
karetní brak, používaný při přeplňování mastí
CENA:
1 kg

89,-

Sleva při odběru:
4  kg a více
15%
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Mikroténové tašky bez potisku
Mikrotenové tašky bez potisku
Košilka 160+(2x60)x300mm, bílá, zelená, á 500ks

129,-

Košilka 220+(2x60)x400mm, pevnější, á 100 ks bílá, 1ks á 0,45Kč

45,-

Košilka 220+(2x60)x400mm, potisk Lékárna, á 1000 ks bílá, 1ks á 0,45Kč

450,-

Košilka 3300+(2x80)x550mm, nostnost 10kg á 100 ks

54,-

Košilka 320(2x90)x600mm 15kg, á 100ks

69,-

Tašky odnosné - „typ UCHO“ - igelitové
48 x 46 bílá á 100 ks

Ceník je platný od 1. 9. 2018. Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou v Kč a bez DPH.                     
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299,-
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Mikroténové tašky s potiskem
Taška A „košilka se záložkou“				
Nosnost

               

0,014 mm
0,015 mm

5 - 6 kg
8 kg

              
               

se záložkou - košilka

Tloušťka

typ

rozměry: A, B, C

5 000 ks

10 000 ks

15 000 ks

20 000 ks

30 000 ks

1

220, 400, 2x60 mm
tloušťka: 0,014

0,90

0,85

0,80

0,75

0,65

2

280, 500, 2x80 mm
tloušťka: 0,014

1,20

1,05

0,99

0,90

0,85

3

260, 500, 2x60 mm
tloušťka: 0,014

1,15

1,00

0,95

0,85

0,80

4

300, 500, 2x100 mm
tloušťka: 0,014

1,25

1,15

1,05

0,96

0,90

5

350, 600, 2x100 mm
tloušťka: 0,015

1,46

1,30

1,25

1,19

1,10

Ceny jsou orientační, vyžádejte si aktuální kalkulaci.

Nechte si spočítat cenu pro Vámi požadovné množství.
Nabízíme velké množstevní slevy.
Ceny platí pro první objednávku a je to konečná cena včetně grafiky,
štočku a dopravy.
Při opakované objednávce
jsou ceny podstatně
nižší. Budou sděleny při
objednání.
Více informací
a objednávky:
kkalusova@lekis.cz

A = šířka
B = výška
C = šířka záložky

Ceník je platný od 1. 9. 2018. Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou v Kč a bez DPH.                     
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Lékárenské znaky k použití

na tašky s potiskem, klientské karty, vizitky a jmenovky

Pokud klient disponuje vlastním logem lze jej pochopitelně také využít.

6

DESIGN KARTY:
Karty je možno potisknout z jedné nebo z obou stran, plnobarevně či jednobarevně (černě, zeleně, modře).
NÁVRH KARTY:
Na základě konkrétních požadavků lékárny vytvoří grafik návrh vzhledu, který zašle e-mailem ke schválení.
Po korekturách, finálním schválení designu karty a potvrzení objednávky se karty vytisknou a odešlou do lékárny.
ODBĚR:
Minimální odběr je 100 ks karet. Speciální karty, na jméno klienta lékárny, se objednávají průběžně.
TERMÍN ZHOTOVENÍ:
Mezi finálním schválením designu karty, potvrzením objednávky a odesláním karet do lékárny je standardní
čekací doba týden. Konkrétní termín dodání či jeho potvrzení lze dohodnout přímo s grafikem na níže uvedených
kontaktech.
CENA:
Aktuální ceny bez DPH jsou uvedeny v tabulce na následující straně katalogu. Tyto ceny se však mohou měnit
v závislosti na marketingových akcích. Základní grafický návrh je zahrnut v ceně první zakázky. Případné atypické
nebo časově náročné návrhy je nutno konzultovat s grafikem.
ZPŮSOB DORUČENÍ:
Standardně posíláme karty na adresu lékárny službou DPD, kde účtujeme poštovné a balné.
KONTAKTY:
Bližší informace a objednávky přijímá grafik Milan Červenka na e-mailu: karty@lekis.cz. Popřípadě volejte pevnou
linku naší pobočky v Benešově, tel.: 317 763 711
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Klientské karty

Nechte si spočítat cenu pro Vámi požadovné množství.
Na plnobarevné karty nabízíme velké množstevní slevy.
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Jmenovky pro zaměstnance
• jmenovky pro zaměstnance + visačka s klipem
• cena 30 ,- (konečná cena – graf.návrh, tisk, obal)
• lze si vybrat lékárenský znak z našeho vzorníku

Vizitky
vizitky pro lékárnu všeobecné - papír obyčejný
• tisk od 100 ks
• cena včetně zpracování návrhu a výroby 1 ,-/ks
• lze si vybrat lékárenský znak z našeho vzorníku
vizitky všeobecné nebo konkrétní na jméno - pevné
- papír tvrdý
• množství od 100 ks
• cena včetně zpracování návrhu a výroby - 100 ks
3 ,-/1 ks
• při objednávce většího množství jsou poskytnuty
individuální slevy
• lze si vybrat lékárenský znak z našeho vzorníku

Ceník je platný od 1. 9. 2018. Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou v Kč a bez DPH.                     
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Signatura pro evidenci IPL …konec šatnových bloků!
Dvojitá signatura na evidenci přijatých receptů na výrobu IPL. Tato signatura přinese vašim pacientům i vám
zkvalitnění evidence receptů na IPL. Tím přispěje k lepšímu jménu vaší lékárny.
Jednu část (menší viz obrázek) s číslem a čárovým kódem nalepíte přímo na recept při jeho příjmu. Druhou část
i s nelepivým podkladem (číslo, čárový kód, adresa lékárny, časový údaj o době vyzvednutí aj.) obdrží pacient.
Upozornění:

Čárový kód na signatuře je navržen speciálně pro spolupráci s programem Lekis. Čárový kód je typu „CODE
128“. Obsahuje uvedené číslo na signatuře, které ale začíná tečkou, tj. po přečtení snímačem čárového
kódu se objeví na obrazovce „ . 9999 “. V programu Lekis to způsobí okamžitý výdej IPL na táře. Po dohodě
s lékárnou, která používá jiný systém, je možno tento čárový kód přizpůsobit!

Mezi výhody signatur patří následující:
• Obě strany signatury jsou pro lepší manipulaci odděleny.
• Signatury se dodávají v pásu, na kterém jsou od sebe odděleny perforací.
• Čárový kód pro rychlý výdej na táře.
• Údaje o lékárně  pacient si nemusí pamatovat, ve které lékárně byl (hlavně pro lékárny ve velkých
městech).
• Číslo je nalepené na receptu a tudíž se při manipulaci s receptem neztratí.
• Číselná řada až do 9 999, tj. čísla se jen těžko budou opakovat.
• Každá volitelná série (padesátka, dvacítka …) je zařazena k nějakému písmenu. Tento systém napomáhá
k rychlému hledání mezi vyrobenými přípravky v regále. Písmeno slouží  k prvnímu hrubému odhadu, kdy
bylo IPL vyrobeno. V běžné praxi se k tomuto účelu používalo barevné rozlišení lístečků.
• Údaj o čase, kdy si má pacient IPL vyzvednout a zároveň, kdy ho má laborant vyrobit.

Objednávka
Signatury si můžete objednat ve dvojím množství, tj. ve dvou číselných řadách:
varianta A
1 - 5 000
tj. cca 18 receptů denně na jeden rok
4 590,varianta B
1 - 10 000
tj. cca 36 receptů denně na jeden rok
7 990,-

Novinka – možnost barevného rozlišení!
Na základě požadavků z lékáren jsme začali tisknout tyto signatury ve dvou barevných provedení. Polovinu číselné
řady na bílé signatuře a druhou část na modrém podkladě (1 – 2500 bílé,   2501 – 5000 modré). Tímto způsobem
urychlujeme vyhledávání Rp při výdeji. Pacientovi se přidělí barva signatury podle toho, zda je na receptu lék pro
IPL a nebo lék, který se objednává u distributora.
varianta A
4 590,varianta B
7 990,-

Ceník je platný od 1. 9. 2018. Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou v Kč a bez DPH.                     
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Signatury pro IPL

Jako jediná firma v této republice nabízíme ucelený sortiment lékárenských signatur. Přemýšlíte o tom, proč
jsou naše signatury tak oblíbené?

Důvodů je více:
•
•
•
•
•

údaje o lékárně na signaturách
rozměry signatur jsou přizpůsobeny tak, aby byly použitelné na všechny druhy lékovek
cena srovnatelná se signaturami nevyplněnými
rychlé vyřízení objednávky
vlastní signatury (všechny texty na signaturách je možno upravit či zcela změnit podle konkrétního
požadavku lékárny)
• rychlý a jednoduchý způsob objednávání

Objednávka
• do  objednávky napište jméno lékárny (stačí orazítkovat) a datum
• doplňte pouze kódy a počty signatur, minimálně však 100 kusů od jedné signatury
• při první objednávce vyplňte údaje tištěné na signaturách a celou adresu odběratele včetně IČO,
DiČ - fakturační adresa. Tyto údaje budou zaneseny do naší databáze a při dalším objednávání je nebude
nutné vyplňovat  znovu
• objednávání je možné i telefonicky, pouze u prvních objednávek je lépe písemná forma, z důvodu
správného zavedení všech potřebných údajů do databáze našich  odběratelů
• signatury můžete také on-line objednávat na internetu na www adrese http://signatury.lekis.cz

Postup při řešení reklamace datových údajů na signaturách
• jestliže nastala chyba u výrobce signatur, bude Vám dodávka vyrobena znovu bezplatně
• jestliže nastala chyba na straně lékárny, tj. špatným vyplněním objednávky, bude Vám dodávka vyrobena
znovu v kratším termínu, ale za plnou cenu
• telefonické objednávky nelze reklamovat
Rozměr signatury

Cena za 1 ks

Rozměr signatury

Cena za 1 ks

22 x 10 mm

1,20

64 x 19 mm

1,40

32 x 16 mm

1,20

88 x 22 mm

1,40

50 x 12 mm

1,20

50 x 25 mm

1,40

64 x 19 mm

1,40

68 x 39 mm

1,40

Ceník lékárenských signatur platný od 1. 9. 2018.
Poštovné a balné 145,-. Při objednávce nad 3 000ks signatur – dopravné a balné ZDARMA
Ceník je platný od 1. 9. 2018. Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou v Kč a bez DPH.                     
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Červené štítky - rozměr 88 x 22 mm

Více informací a rozměrů: www.lekis.cz/files/Dokumenty/Katalog_signatur.pdf
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Červené štítky - rozměr 88 x 22 mm

Více informací a rozměrů: www.lekis.cz/files/Dokumenty/Katalog_signatur.pdf
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Červené štítky - rozměr 64 x 19 mm

Více informací a rozměrů: www.lekis.cz/files/Dokumenty/Katalog_signatur.pdf
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Červené štítky - rozměr 64 x 19 mm

Více informací a rozměrů: www.lekis.cz/files/Dokumenty/Katalog_signatur.pdf
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Červené štítky - rozměr 50 x 25 mm

Více informací a rozměrů: www.lekis.cz/files/Dokumenty/Katalog_signatur.pdf
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Červené štítky - rozměr 50 x 25 mm

Více informací a rozměrů: www.lekis.cz/files/Dokumenty/Katalog_signatur.pdf
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Červené štítky - rozměr 68 x 39 mm

Více informací a rozměrů: www.lekis.cz/files/Dokumenty/Katalog_signatur.pdf
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Červené štítky - rozměr 68 x 39 mm

Více informací a rozměrů: www.lekis.cz/files/Dokumenty/Katalog_signatur.pdf
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Bílé štítky - rozměr 50 x 25 mm

Více informací a rozměrů: www.lekis.cz/files/Dokumenty/Katalog_signatur.pdf
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Bílé štítky - rozměr 50 x 25 mm

Více informací a rozměrů: www.lekis.cz/files/Dokumenty/Katalog_signatur.pdf
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Bílé štítky - rozměr 68 x 39 mm

Více informací a rozměrů: www.lekis.cz/files/Dokumenty/Katalog_signatur.pdf
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Bílé štítky - rozměr 64 x 19 mm

Bílé štítky - rozměr 88 x 22 mm

Žluté štítky - rozměr 68 x 39 mm

Více informací a rozměrů: www.lekis.cz/files/Dokumenty/Katalog_signatur.pdf
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Doplňkové štítky - rozměr 50 x 12 mm

Více informací a rozměrů: www.lekis.cz/files/Dokumenty/Katalog_signatur.pdf
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Doplňkové štítky - rozměr 50 x 12 mm

Adresní štítky bílé a červené - rozměry 32 x 16 mm,
22 x 10 mm, 50 x 25 mm, 50 x 12 mm

Zelené štítky - rozměr 50 x 25 mm

Jedovka 16 x 32 mm

Více informací a rozměrů: www.lekis.cz/files/Dokumenty/Katalog_signatur.pdf
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