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Holter EKG +

záznamník 
Medset TELESMART

Holterovský systém PADSY-Holter (CARDIOLIGHT) se vyznačuje svou 
modulární koncepcí, velmi kvalitní, rychlou a  efektivní analýzou. Systém  
PADSY-Holter (CARDIOLIGHT) umožňuje diagnostikovat pacienta dle 
nejnovějších trendů pro Holterovská vyšetření. Nasazení záznamníku 
pacientovi a  načtení dat do  PC není jinde jednodušší - funkce Pomocník. 
Obousměrná komunikace s ambulantními programy PC DOKTOR®, AMICUS® 
a dalšími.

PADSY-Holter  SIRIUS, kompletní systém obj. číslo: 800-003 99.900,- Kč
PADSY-Holter  ANTARES, kompl. systém obj. číslo: 800-005 (
Záznamník Medset TELESMART-H, komplet obj. číslo: 800-107 (

• morfologická a arytmologická analýza 
• full disclosure EKG 
• extrémní příklady 
• ST, RR a HRV analýza 
• QT a SRA analýza
• modul fibrilace síní
• komunikace záznamníku s PC přes Bluetooth™
• možnost připojení záznamníků Braemar
• spuštění záznamníku bez vazby na PC
• export závěrečné zprávy do *.pdf
• automatický výtisk pacientského deníku

 od 99.900,-
 od 149.900,-

Akční cena
Původní cena

Medset PADSY-Holter
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Ambulantní monitorování TK (ABPM) +

Systém PADSY-RR (SCANLIGHT) se vyznačuje velmi jednoduchou obsluhou, 
přehledností, rychlým vyhodnocením a  kompletním výtiskem na  jednu 
stranu A4. Pomocí funkce Pomocník není nikde jinde nasazení záznamníku 
pacientovi a  načtení dat do  PC tak jednoduché. Obousměrná komunikace 
s ambulantními programy PC DOKTOR®, AMICUS® a dalšími.

• 24 - 48 hodinové monitorování krevního tlaku
• oscilometrická metoda měření
• spolehlivost a přesnost přístroje ověřena dle standardů
   BHS A/A a AAMI
• velmi tichý pacientský záznamník
• možnost až 5 velikostí manžet
• závěrečné shrnutí (graf, statistika, závěr)
• výtisk na jednu stranu A4
• export závěrečné zprávy do *.pdf
• automatický výtisk pacientského deníku
• možnost připojení záznamníků: 
     - boso TM-2430
     - Spacelabs 90207

AMTK PADSY-RR, kompletní systém obj. číslo: 805-003 35.000,- Kč
Záznamník Medset SCANLIGHT III obj. číslo: 805-102 (

záznamník
SCANLIGHT III

A/A
BHS

  35.000,-
 39.990,-

Akční cena
Původní cena

Medset PADSY-RR
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Klidové EKG +

PC-EKG jednotka FLASHLIGHT USB byla vyvinuta pro každodenní po-
užití v  nemocnicích a  privátních ambulancích. Systém pro klidové EKG 
PADSY-EKG (FLASHLIGHT) poskytuje uživateli intuitivní a  jednoduchý 
náběr EKG křivky. Obousměrná komunikace s  ambulantními programy  
PC DOKTOR®, AMICUS® a dalšími.

• 12-svodový počítačový elektrokardiograf
• délka EKG záznamu 10, 20, 30, 60, 120, 180 sekund
• rozměření a interpretace EKG křivky dle HES (volitelné)
• porovnání dvou libovolných EKG křivek pacienta
• detekce odpadlých elektrod vč. grafického znázornění
• detekce kardiostimulačních impulsů 
• tisk na běžný kancelářský papír 
•  možnost připojení EKG jednotek:
     - bezdrátové EKG Medset FLASHLIGHT BT-12
     - termopapírové EKG BTL-08 řady S, M, L

FLASHLIGHT USB

Klidové  PC-EKG PADSY-EKG SCOPE obj. číslo: 810-003 33.000,- Kč
Klidové  PC-EKG PADSY-EKG SCOPE HES obj. číslo: 810-002 38.000,- Kč

 od 33.000,-
  od 34.990,-

Akční cena
Původní cena

Medset PADSY-EKG
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Zátěžové EKG (ergometrie) +

Ergometrický systém PADSY-Ergo (FLASHLIGHT ERGO) umožňuje diagnostiko-
vat pacienta dle nejnovějších trendů pro zátěžová vyšetření a díky plně automa-
tickému řízení je ovládání pro obsluhu velmi jednoduché. Obousměrná komuni-
kace s ambulantními programy PC DOKTOR®, AMICUS® a dalšími.

• 12-svodové PC-EKG vč. ukládání záznamu po celou dobu
   vyšetření 
• automatické řízení bicyklových ergometrů i běhacích 
   pásů, měření TK 
• možnost vložení laktátu
• tisk EKG již v průběhu monitorování 
• automatický i manuální režim 
• vlastní zátěžové protokoly
• možnost detekce arytmií
• zpětný náhled na EKG v již průběhu vyšetření
• monitorování po LAN
• export závěrečné zprávy do *.pdf 
• možnost připojení EKG jednotek:
     - PC-EKG Medset FLASHLIGHT USB
     - termopapírové EKG BTL-08 řady S, M, L

PADSY-Ergo E, PC EKG systém USB, komplet obj. číslo: 810-201 54.000,- Kč
PADSY-Ergo ER+RA, PC EKG systém USB, komplet obj. číslo: 810-204 (
PADSY-Ergo E+RA, PC EKG systém USB, komplet obj. číslo: 810-203 (

Bezdrátové EKG
FLASHLIGHT BT12

 od 54.000,-
  od 59.990,-

Akční cena
Původní cena

Medset PADSY-Ergo
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Kardiopulmonální zátěžové testy ++

NOVINKA

Kardiopulmonální zátěžové testy (CPET, spiroergometrie)
CPET testy včetně analýzy dechových plynů mají své nezastupitelné místo jak 
v medicíně, tak ve sportu či fitness. Svým sortimentem obsáhnou produkty 
Cortex široké spektrum zákazníků různých oblastí a odborností.

Medicína
Provádění CPET testů je jednou z nejpřesnějších metod k posouzení výkonu 
kardiopulmonálního systému pacienta. Výsledky a analýzy CPET testů mo-
hou poskytnout důležité údaje o možných problémech srdce, plic či metabo-
lismu pacienta. I proto mohou produkty Cortex používat lékaři různých 
specializací a odborností - kardiologie, pneumologie, diabetologie, 
rehabilitace, sportovní medicína, pracovní lékařství, hygienické 
stanice a další.

Sport
Předpokladem pro podávání špičkových sportovních
výkonů je v dnešní době kromě talentu, obrovské
tréninkové vůle, sofistikovaných tréninkových metod
i přesná znalost tělesné zdatnosti sportovce. 
Kardiopulmonální zátěžové systémy Cortex pomohou
tělesnou zdatnost velmi přesně určit. Vyšetření 
umožní stanovit výkonnost sportovce, sledovat 
její trend a jednoduše vytvořit tréninkové plány.

Fitness
Cortex Aircheck je ideální produkt pro 
kardiopulmonální zátěžové testy navržený
a optimalizovaný pro oblast fitness.

CORTEX Biophysik GmbH
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Cortex MetaMax®

(CPET, spiroergometrie) ++

Cortex MetaLyzer®
NOVINKA

• stacionární, snadno přenosný, systém pro CPET testy
• pro sportovní ordinace, tréninková centra, ne mocnice
• kompletní analýza plic, srdce a metabolismu v klidu i při zátěži
• jednoduché spolehlivé testování s nízkými náklady
• kompatibilita s většinou dostupných běhacích pásů a ergometrů
• analýza dechových plynů metodou  breath-by-breath 
  nebo mixing chamber
• měření srdeční frekvence pomocí 
  hrudního pásu, 3 nebo 
  12 kanálového EKG

• mobilní systém nezávislý na přívodu elektřiny
• provoz na baterie až 15 hodin
• komplexní kardiopulmonální zátěžové testy přímo v terénu 
• obousměrný bezdrátový přenos dat až do vzdálenosti 1km
• spolehlivé testování při různých zátěžích s nízkými náklady
• lehké provedení skvěle padnoucí na tělo
• analýza dýchacích plynů systémy 
  breath-by-breath nebo mixing chamber
• měření srdečních funkcí pomocí hrudního pásu, 
  3 nebo 12  kanálového EKG
• možnost použití GPS modulu

Cortex MetaSoft® Studio
MetaSoft® Studio je revoluční software, který ve  spojení s  MetaMaxem či 
MetaLyze rem tvoří unikátní systém pro provádění kardiopulmonálních zátě-
žových CPET testů. Cortex systém, který dokáže sledovat a měřit až 100 kardi-
opulmonálních parametrů, je vhodný pro sportovní lékaře, tréninková centra 
i  lékařské ordinace. Intuitivní přehled ný systém postupně provází uživatele 
krok za krokem všemi fázemi testu od přípravy, přes provedení, až po vyhod-
nocení vyšetření. MetaSoft® Studio umožňuje vytvářet, kombinovat a ukládat 
jednotlivé postupy testů a  analýz. Zobrazí se pouze funkce, data a  moduly, 
které si budete přát. Díky své otevřené struktuře pravidelně formou updatů 
integruje nejnovější know-how a trendy v oblasti zátěžové diagnostiky.

 volejte pro bližší informace   (
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Kardiovaskulární rehabilitace +

Společnost ergoline je nejen přední světový výrobce ergometrů, ale i průkopní-
kem v řízené kardiovaskulární rehabilitační péči.

Nový a zcela přepracovaný systém ERS-2 umožňuje systematicky provádět tré-
nink pacientů na ergometru nebo běhacím pásu pod lékařským dohledem. Sys-
tém se skládá z řídícího počítačového pracoviště a až 32 zátěžových jednotek. 
Pro registraci srdeční činnosti pacienta je použito telemetrické 1-kanálové EKG.

• intuitivní uživatelské rozhraní
• výběr a definování různých tréninkových režimů
• tvorba vlastních zátěžových protokolů (konstantní TF, 
   konstantní zátěž, atd.)
• nastavení parametrů protokolu, kritérií a alarmů pro každého
   pacienta individuálně
• náhled na údaje o pacientovi, jeho diagnózu, individuální tréninkový
   program a na historii výsledků tréninku včetně EKG křivky, měřeného
   TK a zátěže
• výsledky z jednotlivých tréninků lze vzájemně graficky 
   a numericky porovnávat

NOVINKA
Ergoline ers-2

 volejte pro bližší informace   (

telemetrické 1-kanálové EKG.
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Bicyklové ergometry
ergoline ergoselect 50

+

Lode Corival Pediatricergoline ergoselect 100

Corival Pediatric obj. č.: 708-021 99.900,- Kč

Pediatrická verze ergometru z  produktové řady 
Corival. Konstrukce ergometru je přizpůsobena 
jak technicky, tak designově k  provádění 
zátěžových vyšetření a  rehabilitaci dětí již od   
4 let věku.

• brzdící systém  vířivé proudy 
• kontinuální zátěž 7-750 Watt 
• max. zátěž 1.000 Watt 
• nezávislost na otáčkách 30-150 ot./min. 
• max. hmotnost pacienta 95 kg
• certifikace CE0344 

Ergoselect 100 obj. č.: 706-010 68.000,- KčErgoselect 50 P obj. č.: 706-110 54.000,- Kč

Nejrozšířenější ergometr za nejlepší cenu.
• zátěž nezávislá na otáčkách
• rozsah zátěže do 999 Watt
• nastavitelná výška sedla
• nastavitelné natočení řidítek
• digitální rozhraní pro připojení PC
• certifikace CE0123
• bezproblémová integrace do ergometrických 
  systémů (např. Medset PADSY-Ergo, ...)

Ekonomická varianta ergometru ergoline ergo-
select 50 vychází z  osvědčených modelů ergo-
select 100/200. Elegantní design, dostatečný 
prostor pro pohodlné nastupování a  robustní 
provedení předurčuje tento ergometr pro široké 
použití v privátní i klinické praxi.

• zátěž nezávislá na otáčkách
• rozsah zátěže do 400 Watt
• nastavitelná výška sedla
• nastavitelné natočení řidítek
• rozhraní pro připojení PC
• certifikace CE0123

 od 54.000,-
 od 59.900,-

Akční cena
Původní cena

 od 68.000,-
 od 77.900,-

Akční cena
Původní cena

 od 99.900,-
  od 116.800,-

Akční cena
Původní cena
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Běhací pásy / bicyklový ergometr
Lode Valiant 2 cpet / XL LODE Excalibur SportLode Valiant 2 Pediatric

Zlatý standard v ergometrii
S ověřenou přesností a spolehlivostí je ergometr 
LODE Excalibur Sport celosvětově známý
jako „zlatý standard v ergometrii“. Nově vyvinutý 
a vylepšený ergometr Excalibur Sport
vychází vstříc nejnovějším požadavkům moderní 
sportovní medicíny a výzkumu. Tento ergometr 
umožňuje nastavit extrémní zátěž až 2.500 W 
a je vhodný k provádění WinGate testů.

LODE Valiant 2 pedia. obj. č.: 707-208  220.000,- Kč

LODE Valiant 2 cpet obj. č.: 707-201 195.000,- Kč
LODE Valiant 2 cpet XL obj. č.: 707-202 225.000,- Kč
LODE Valiant 2 sport obj. č.: 707-205 265.000,- Kč

Pediatrická verze běhacího pásu Valiant 2 
umožňuje provádět vyšetření dětí ve věku 
přibližně od 4 let do 12 let. Vlastnosti, technické 
parametry i design byly speciálně upraveny pro 
tuto skupinu malých pacientu.

• běhací plocha 50 x 127cm
• nastavení sklonu 0 - 25%
• rychlost pásu 0,1-12 km/hod
• možnost řídicí jednotky, zábradlí atd.
• max. hmotnost pacienta – 225 kg
• certifikace CE0344

Běhací pásy řady Valiant 2 pro vyšetření a trénink 
pacientů v oblasti kardiologie, rehabilitace 
i sportu. 

• robustní provedení a moderní design
• běhací plocha 50 x 150cm / 60 x 170 cm (XL)
• nastavení sklonu 0 - 25%, (0 - 22% XL)
• rychlost pásu 0,5 - 20 km/hod. 
• max. hmotnost pacienta až 225 kg
• možnost řídicí jednotky, zábradlí atd.
• certifikace CE0344

 od 195.000,-
  od 220.000,-

Akční cena
Původní cena  od 220.000,-

  od 247.000,-

Akční cena
Původní cena

+

WINGATE

 volejte pro bližší informace   (

NOVINKA

NOVINKA
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Měření TK
SunTech Tango M2 boso Mercurius EBpTRU™ BPM

• auskultační měření krevního tlaku bez rtuti
• klasické měření tlaku v novém designu
• moderní technologie bezpečná  
   k životnímu prostředí
• zobrazení tepové frekvence
• až 11 velikostí manžet
• 4 aretovatelné polohy displeje

Tango M2  obj. č.: 825-005 77.000,- Kč

• klinické měření krevního tlaku
• přesnost měření ověřena dle BHS A/A a AAMI
• použití přístroje doporučeno ESH a CHS
• oscilometrická metoda
• stanovení průměrné hodnoty z 5 měření 
• interval měření 1 - 5 minut
• eliminace syndromu „bílého pláště“
• vhodné a doporučené pro pacienty od 3 do 83 let
• možnost až 5 velikostí manžet

Vyvinut pro přesné a spolehlivé 
měření krevního tlaku při klinických a zátěžových 
vyšetřeních, takže se můžete plně soustředit 
na pacienta.

• velký a dobře čitelný barevný displej
• jednoduché nasazení manžety
• dva režimy měření tlaku krve
• možnost připojení SpO2 senzorů
• 4 velikosti manžet Orbit-K™ s mikrofonem
• velký rozsah měřených tlaků 
• bezproblémová integrace do ergometrických 
  a spiroergometrických systémů 
  (např. Medset PADSY-Ergo, Cortex MSS, ...)

 3.100,-
 3.354,-

Akční cena
Původní cena

boso Mercurius E obj. č.: 740-301 3.100,- Kč

NOVINKA

 od 19.900,-Zaváděcí cena

NOVINKA

Nejprodávanější 
tonometr! 

BpTRU BPM-100 obj. č.: 741-001 19.900,- Kč
BpTRU BPM-200 obj. č.: 741-002 22.900,- Kč

 77.000,-
 85.000,-

Akční cena
Původní cena
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Spirometr / AED 
Defibrilátor AED CardiAid

+Medset PADSY-Spiro
Automatický Externí Defibrilátor (AED) CardiAid je jednoduše použitelný 
přístroj, speciálně vyvinutý pro laické poskytnutí první pomoci, formou 
defibrilačního výboje u pacientů postižených náhlým srdečním selháním. 

• ultrazvuková technologie měření bez nutnosti kalibrace
• vysoká přesnost měření dle kritérií ERS / ATS
• automatické stanovení všech důležitých spirometrických 

parametrů
• grafické a numerické porovnání s náležitými hodnotami
• křivka průtok / objem
• pre / post testy
• nezávislost měření na vnějších vlivech 
  (teplota, vlhkost, tlak)
• jednorázové snímače = 100% hygiena a žádné filtry 

PADSY-Spiro SPIROSOUND, kompletní systém obj. číslo: 700-801 34.990,- Kč

• automatické zapnutí při otevření 
• akustické a vizuální navádění v českém jazyce
• diagnostika srdeční arytmie, ventrikulární fibrilace i ventrikulární
   tachykardie (VF/VT)
• automatické vyhodnocování stavu pacienta
• pravidelný autotest defibrilátoru 

AED CardiAid obj. číslo: 709-501 32.900,- Kč

NOVINKA

 34.990,-              Zaváděcí cena

 32.900,-
  34.900,-

Akční cena
Původní cena

Ultrazvukový spirometr - nový standard pro spirometrii.
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SonoScape IE6 Strässle DT-80T / 100TSonoScape IE12

Termopapírové EKG / Podtlakové EKG elektrody

DT-100T

DT-80T

• jednoduché ovládání 4 úrovní podtlaku
   dálkovým ovladačem
• teleskopické dlouhé rameno horizontálně
   a vertikálně nastavitelné
• minimální nároky na údržbu 
• lehce odnímatelné Ag/AgCl EKG elektrody
   z kvalitní měkké gumy
• integrovaná defibrilační ochrana
• možnost uchycení na zeď, vozík atd.

DT-80T, stolní prov. obj. č.: 772-026T 50.000,- Kč
DT-80T, pojízdné prov. obj. č.: 772-028T 55.000,- Kč
DT-100T, pojízdné prov. obj. č.: 772-004T 60.000,- Kč

 od 50.000,-
 od 55.000,-

Akční cena
Původní cena

• design palmtop, hmotnost menší než 5 kg
• 8,9“ TFT LCD dotykový displej
• 12-kanálový tisk na termocitlivý papír formát A4
• automatické rozměření a analýza
• možnost tisku EKG záznamu na USB laserové 

tiskárně
• USB, LAN, WiFi pro přenos dat do PC
• standardně software pro PC
• doba provozu na baterie více než 3 hodiny
• ovládání v českém jazyce

• 8“ dotykový LCD displej se zobrazením všech 
12-ti svodů

• 6-kanálový tisk na termocitlivý papír 
o šířce 112mm 
• automatické rozměření a analýza
• detekce kardiostimulátoru
• analýza a detekce arytmií
• možnost tisku EKG záznamu na USB laserové 

tiskárně
• archivace až 200 záznamů do  interní paměti 

nebo na externí SD kartu
• USB nebo LAN port pro přenos dat do PC

ovládání v českém jazyce

EKG SonoScape IE6 obj. č.: 727-102  28.800,- Kč
EKG papír 
role 112 mm x 25 m 

obj. č.: 715-024  54,- Kč
EKG SonoScape IE12 obj. č.: 727-102  54.000,- Kč
EKG papír
210mm x 150mm x 200list. 

obj. č.: 715-027  216,- Kč

 54.000,-Akční cena  28.800,-Akční cena
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Polohovatelné ergometry
ergoline ergoselect 1200

ergoline ergoselect 1000
• elektricky nastavitelná poloha ve dvou osách (0° - 45°, podélně i stranově)
• rozsah zátěže do 999 Watt
• nastavení polohy sedadla pro pacienta o výšce 120 - 210 cm
• maximální hmotnost pacienta 140 kg
• bezproblémová integrace do ergometrických systémů 
   (např. Medset PADSY-Ergo, ...)

• elektricky nastavitelný sklon  (0° - 45°)
• rozsah zátěže do 999 Watt
• nastavení polohy sedadla pro pacienta o výšce 120 - 210 cm
• maximální hmotnost pacienta 160 kg
• bezproblémová integrace do ergometrických systémů 
   (např. Medset PADSY-Ergo, ...)

Ergoselect 1000 P obj. č.: 706-060 139.000,- Kč

 od 139.000,-
  od 154.900,-

Akční cena
Původní cena Ergoselect 1200 P Basic obj. č.: 706-080 199.000,- Kč

 od 199.000,-
  od 224.900,-

Akční cena
Původní cena
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Diagnostické ultrazvuky

Diagnostické ultrazvuky Samsung Medison 
nabízejí široký sortiment přístrojů pro oblas-
ti kardiologie, kardiochirurgie, gynekologie, 
urologie, chirurgie, neurologie, ortopedie, 
gastroenterologie a  další. Díky své špičkové 
kvalitě a  přijatelné ceně získávají produkty 
Samsung Medison mezi zákazníky stále větší 
oblibu.

• kardiovaskulární ultrazvukový systém
• standardní echokardiografické funkce
   i unikátní vlastnosti 
• velké množství kompatibilních sond pro
   různé aplikace
• automatické zálohování dat
• možnost připojení do počítačové sítě
• komunikace DICOM

Samsung Medison UGEO H60

 volejte pro bližší informace   (

Samsung Medison UGEO HM70

Plakát „Echokardiografie - vybrané patologie“ bude zdarma k dispozici na 
stánku firem Nimotech, s.r.o. a COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. na  
XXII. výročním sjezdu České kardiologické společnosti  
ve dnech 4. - 7.5.2014 v Brně.
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COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
17. listopadu 861, 506 01 Jičín
mobil:  + 420 605 281 433
tel./fax: + 420 493 524 534
e-mail: info@compek.cz
www.compek.cz

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
Strážna 11, 831 01 Bratislava 
mobil:  + 421 908 758 793
fax:  + 421  2 3301 6145
e-mail: info@compek.sk
www.compek.sk

Uvedené ceny jsou bez DPH. Ceny neobsahují instalaci a dopravu k zákazníkovi. 
Technické změny vyhrazeny. Akční ceny jsou platné do 30.6.2014.

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Autorizovaný obchodní a servisní partner firem:
•  BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG (boso), Německo
•  MEDSET Medizintechnik GmbH, Německo
•  Ergoline GmbH, Německo
•  LODE B.V., Nizozemsko
•  CORTEX Biophysik GmbH, Německo
•  SunTech Medical, USA / Velká Británie
•  BpTRU Medical Devices, Kanada
•  Heal Force Bio-Meditech Holdings Group, Čína
•  ITD GmbH, Německo
•  Fujitsu Technology Solutions s. r. o., Česká republika
•  CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., Česká republika

Dodáváme a zabezpečujeme:
•  komplexní vybavení ordinací
•  zdravotnické přístroje
•  výpočetní techniku
•  ambulantní software
•  instalaci sítí LAN
•  školení, semináře, poradenskou a konzultační činnost
•  záruční a pozáruční servis přístrojové a výpočetní techniky

Produktové weby:
www.boso-abi.cz
www.bptru.cz

Při objednávce na  našich specializovaných e-shopech získáte po  zadání 
příslušného slevového kódu 10% slevu. Slevu je možno uplatnit i opakovaně 
nejpozději do 31.12.2014.

slevový kód

X1214

slevový kód

T1214

slevový kód

V1214

www.tonometr.cz

www.oxymetr.cz

www.lekarske-vahy.cz

TONOMETR
NEJEN PRO PROFESIONÁLY

SATURACE POD KONTROLOU
OXYMETR

LÉKAŘSKÉ
V Á H Y  A  M E T R Y

OBJEDNÁVEJTE NA:

493 524 534, 605 281 433
obchod@compek.cz

pobočky:
Hradec Králové, Vážní 899, 500 03, tel.: +420 603 172 425, e-mail: hradec@compek.cz
Plzeň, Masarykova 1132/62, 312 12, tel.: +420 736 773 551, e-mail: plzen@compek.cz
Slavičín, Komenského 882, 763 21, tel.: +420 774 747 599, e-mail: morava@compek.cz

www.compek.cz


