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Objednávka

Stačí zavolat naši linku

734 62 62 62

nebo napsat e-mail na

info@noano.eu

Dodávka a zaškolení

Naši technici Vám produkt dovezou

a nainstalují. Zároveň Vás proškolí

a poskytnou užitečné informace

týkající se péče

Používání a vrácení

Produkt beb z omezení používáte.

V případě ukukončení pronájmu nás opět 

kontaktujtee telefonicky nebo e-mailem
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ceny jsou uvedeny vč. DPH

Lůžka a příslušenstvíLůžka a příslušenství

Elektricky polohovatelné pečovatelské lůžko
Elektricky polohovatelné lůžko je základním pomocníkem při poskytování péče. Nastavitelná 

výška ložné plochy zvyšuje ergonomii práce pečovatele a snižuje jeho fyzickou námahu. Boční zábrany 

omezují riziko pádu uživatele a přináší mu komfort a bezpečí. Hrazda a hrazdička pomůže při 

přesunech osoby na lůžku. Je vhodným prostředkem pro lehké cvičení.

- skládací konstrukce usnadňuje skladování a transport

- 4-dílná ložná plocha, polohování zádového, stehenního dílu a výšky pomocí elektromotoru, 

možnost nastavení polohy kardiackého křesla

- pacientský ovladač s možností uzamčení funkcí

- integrované dřevěné zábrany, hrazda, hrazdička

- velikost ložné plochy: 200 × 90 cm, celkové rozměry lůžka: 212 × 101 cm

- elektrický zdvih 40 – 80 cm

- nosnost lůžka: 185 kg

- napájení: adaptér, 24V systém

Polohovatelný rošt lůžka
V případě, že osoba, které poskytujeme péči, nechce běžné pečovatelské lůžko, protože v něm budí 

nepříjemné pocity ústavní péče, lze použít polohovatelný rošt. Jeho instalace se provede do rámu stávajícího 

lůžka. Pečovatel získá veškeré výhody běžného pečovatelského lůžka. U této varianty je potřeba pečlivě 

místo změřit, obraťte se na naše specialisty pro radu jak na to.

- plně elektricky plohovatelný rošt lůžka určený pro vložení do existujícího rámu lůžka

- 4-dílná ložná plocha, polohování výšky, zádového a stehenního dílu pomocí elektromotoru, 

polohování lýtkového dílu pomocí hřebenu

- výškové nastavení 29 - 75 cm

- ovladač s možností uzamčení funkcí

- externí rozměry (požadovaný prostor) 190 x 90 cm

- nosnost 200 kg

Jídelní deska s nastavitelným sklonem
Jídelní deska pomáhá nejen se stravováním, ale i s ostatními aktivitami osoby na lůžku – je 

vhodná např. na čtení. Podvozek jídelní desky se zasune pod lůžko nebo polohovatelný rošt, takže 

nepřekáží provozu kolem lůžka. Na rozdíl od nočního stolku je jídelní deska lehká, takže ji lze jednoduše 

odstavit, pokud není potřeba ji použít.

- šířka 81 cm, celková hloubka 40 cm

- výška stolu nastavitelná 79 až 111 cm

- 4 kolečka, Ø 50 mm

- 2 kolečka samostatně uzamykatelné

24 767,- Kč

19 489,- Kč

3 791,- Kč

1 940,- Kč

968,- Kč

290,- Kč

Cena při zakoupení

Cena při zakoupení

Cena při zakoupení

Cena při měsíční zápůjčce 

Cena při měsíční zápůjčce 

Cena při měsíční zápůjčce 

produktové video
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Antidekubitní matrace

Vzduchová matrace proti proleženinám Domus 1
Bublinková matrace tvoří základní ochranu před vznikem proleženin. 130 vzduchových buněk se

vyfukuje a nafukuje v pravidelném cyklu 10 min., čímž umožňuje prokrvení tkáně a tím výrazně omezuje 

vznik dekubitů.

- základní prevence proleženin vhodná pro dlouhodbě ležící osoby s nízkým rizikem vzniku dekubitů

- možnost nastavení váhy pacienta, maximální nosnost 100 kgy

- systém se ukládá na podkladovou pěnovou matraci, uchycení matrace pomocí chlopní v hlavové

a nožní části

- kompatibilní se všemi typy lůžek

Aktivní vzduchová matrace proti proleženinám Domus 2
- pokročilejší prevence proleženin vhodná pro dlouhodobě ležící osoby s nízkým až středním

rizikem vzniku dekubitů

- možnost nastavení váhy pacienta, maximální nosnost 140 kg

- 18 vzduchových cel se změnou tlaku po 10-ti minutách

- paropropustný, voděodolný potah s upínáním na druky

- systém se ukládá na podkladovou pěnovou matraci

- kompatibilní se všemi typy lůžek

Aktivní vzduchová matrace proti proleženinám Domus 3
Aktivní antidekubitní matrace Domus 3 je určena k péči o osoby se středním až vysokým rizikem 

vzniku proleženin a pro podporu léčby již vzniklých proleženin.

- pokročilá prevence proleženin vhodná pro dlouhodobě ležící osoby se středním až vysokým rizikem

vzniku dekubitů

- možnost nastavení váhy pacienta, maximální nosnost 180 kg

- statický režim, transportní mód a alarm nízkého tlaku (světelný)

- paropropustný, voděodolný potah s příměsí stříbra s upínáním na zip 360°

- kompatibilní se všemi typy lůžek

Aktivní profesionální matrace proti proleženinám Pro-Care 4
Antidekubitní matrace Pro-Care 4 je profesionální systém pro zcela imobilní osoby a osoby

s velmi vysokým rizikem vzniku proleženin. Disponuje pokročilými funkcemi, které zvyšují bezpečí 

uživatele a zjednodušují péči ošetřujícím.

- profesionální prevence proleženin vhodná pro dlouhodobě ležící osoby s nejvyšším rizikem vzniku dekubitů

- maximální nosnost matrace 200 kg, matrace přímo na rošt lůžka

- statický a transportní mód, režim maximálního nafouknutí, režim podpory sedu

- možnost nastavení délky cyklu alternace 10 – 25 min, alarm nízkého tlaku, výpadku napájení a servisní alarm

- 5 cel pod patami odpojitelných rychlospojkou pro nulový tlak

- kompatibilní se všemi typy lůžek

2 165,- Kč

6 493,- Kč

15 632,- Kč

43 529,- Kč

290,- Kč

534,- Kč

858,- Kč

1 286,- Kč

Cena při zakoupení

Cena při zakoupení

Cena při zakoupení

Cena při zakoupení

Cena při měsíční zápůjčce 

Cena při měsíční zápůjčce 

Cena při měsíční zápůjčce 

Cena při měsíční zápůjčce 
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Přesuny a zvedání

Vakový zvedák včetně vaku
Při péči o imobilní osoby je vakový zvedák  každodenním užitečným pomocníkem. Pomůže např. při výměně 

ložního prádla, přesunu osoby z lůžka do křesla nebo kolečkového křesla anebo při přesunu z lůžka do vany.  

- zvedák je vhodný pro domácí péči

- usnadní přesuny imobilních osob z lůžka na vozík, do koupelny anebo na WC

- nosnost 185 kg

Zvedák do vany
Hygiena je základní oblastí péče. Zvedák pomůže překonat problémy s přesunem uživatele do vany

a ven z ní. Vysoký okraj vany totiž bývá pro mnohé osoby nepřekonatelnou překážkou. Riziko představuje 

i mokrý povrch vany. Zvedák je skládací, ve vaně je umístěn na gumových přísavkách.

- zajistí bezpečnou koupel osobám se sníženou mobilitou

- umožňuje pohodlné a bezpečné nasednutí v úrovni horního okraje vany

- zádovou opěrku lze sklopit do úhlu až 40°

- napájen baterií, nabíjení probíhá mimo vanu

- nosnost 140 kg

Sprchový vozík Erfurt
- ulehčí hygienu imobilním osobám s hmotností až do 130 kg

- vysoce kvalitní umělá hmota a nerez zajišťuje odolnost a trvanlivost vozíku

- pro snazší usedání a vstávání lze loketní opěrky a stupačky odklopit

- hygienický výřez ve vozíku umožňuje najetí nad toaletní mísu

- vozík lze doplnit toaletní nádobou

Toaletní a sprchovací vozík Dallas
- toaletní a sprchovací vozík Dallas ulehčí hygienu imobilním osobám s hmotností až do 200 kg

- vysoce kvalitní použité materiály zajišťují dlouhou životnost vozíku a komfort uživatele

- hygienický výřez ve vozíku umožňuje najetí nad toaletní mísu

- odnímatelná toaletní nádoba

38 399,- Kč

13 870,- Kč

9 950,- Kč

25 481,- Kč

895,- Kč

895,- Kč

350,- Kč

440,- Kč

Cena při zakoupení

Cena při zakoupení

Cena při zakoupení

Cena při zakoupení

Cena při měsíční zápůjčce 

Cena při měsíční zápůjčce 

Cena při měsíční zápůjčce 

Cena při měsíční zápůjčce 

Hygiena

ukázka přesunu
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Chodítka

Chodítko čtyřkolové Taima M ECO
Chodítko Taima je ideálním pomocníkem pro venkovní vycházky pro osoby s omezenou mobilitou.

Je skládací, lehké a přitom poskytuje výtečnou oporu a může sloužit i ke krátkodobému sezení.

- je vhodným pomocníkem pro osoby se sníženou pohyblivostí do 150 kg

- odpružená měkčená PU kola poskytují vysoký komfort a to jak v domácím, tak i venkovním prostředí

- anatomicky tvarovaná madla zajišťují pohodlný úchop i při delších trasách

- textilní sedačka umožní pohodlný odpočinek, pokud se při chůzi unavíte

- odnímatelná textilní taška usnadní nákupování

- pro snadný transport lze chodítko jednoduše složit

- držák vycházkové hole

Chodítko pevné skládací s předními koly
Chodítko s předními koly je určeno pro podporu chůze a snížení rizika pádu ve vnitřních prostorách.

- je ideálním pomocníkem pro osoby se sníženou pohyblivostí do 130 kg

- jednoduchá, lehká a pevná konstrukce z duralových trubek, které umožňuje snadný pohyb

v interiéru

- pro optimální  přizpůsobení je chodítko výškově stavitelné v rozsahu 82 - 93 cm

Chodítko pohyblivé
Pohyblivé chodítko umožňuje samostatný pohyb pravé a levé strany. Uživatel tak má v každém okamžiku 

podporu, protože pohybuje pouze jednou stranou.

- je ideálním pomocníkem pro osoby se snženou pohyblivosí do 130 kg

- chůzi usnadňuje kloubové propojení pravé a levé strany, které umožňuje nezávislé posouvání  pravé

nebo levé strany

- jednoduchá, lehká a pevná konstrukce z duralových trubek umožňuje snadný pohyb v interiéru

- pro optimální přizpůsobení je chodítko výškově nastavitelné v rozsahu 78 - 96 cm

3 940,- Kč

2 670,- Kč

1 990,- Kč

240,- Kč

169,- Kč

126,- Kč

Cena při zakoupení

Cena při zakoupení

Cena při zakoupení

Cena při měsíční zápůjčce 

Cena při měsíční zápůjčce 

Cena při měsíční zápůjčce 
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Chodítka

Chodítko Stabilo
Chodítko Stabilo je základním prostředkem pro trénování chůze ve vnitřních prostorách. Díky 4 

kolečkům a opěrkám pro lokty poskytuje pevnou oporu a snižuje riziko pádu.

- je ideálním pomocníkem pro nácvik chůze a pro pohyb osob se sníženou stabilitou

- díky 5“ kolům s brzdičkami a rozšíření zadní časti je možno jej použít nejen v interiéru, ale i na

kvalitním povrchu venku

- pro optimální přizpůsobení je podpůrná deska výškově stavitelná v rozsahu 90 - 142 cm a madla 

jsou délkové nastavitelná

Chodítko Stabilo II Basic
- je ideálním pomocníkem pro nácvik chůze a rehabilitaci pro osoby do 150 kg

- díky většímu vykrojení předloketní opory lze chodítko použít i pro osoby s mohutnějším hrudníkem

- pro optimální přizpůsobení je předloketní opora výškově stavitelná v rozsahu 93 - 135 cm a madla 

jsou délkové nastavitelná  vč. sklonu

- bezpečnost zajišťují brzdy zadních kolí

- chodítko je vhodné i pro osoby vysokého vzrůstu do 200 cm

Dětské chodítko FIXI
- je vhodné pro děti do 100 kg

- duralová konstrukce zajišťuje nízkou hmotnost, trvanlivost a stabilitu

4 690,- Kč

5 850,- Kč

5 580,- Kč

170,- Kč

210,- Kč

360,- Kč

Cena při zakoupení

Cena při zakoupení

Cena při zakoupení

Cena při měsíční zápůjčce 

Cena při měsíční zápůjčce 

Cena při měsíční zápůjčce 
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Mechanický vozík TOMTAR MR-S
- je standardní mechanický vozík s ocelovým rámem v barvě šedé metalízy pro osoby do 130 kg

- postranice jsou odklopné a odnímatelné

- loketní opěrky lze výškově nastavit v rozmezí 3 cm a posunout na plnou délku, nebo zkrácenou

délku pro snazší zajetí ke stolu

- stupačky jsou dělené, délkově nastavitelné, odklopné a odnímatelné

Vozík CANEO E
- je odlehčený mechanický vozík se skládacím rámem z duralu s moderním bílým perleťovým

lakem vhodný pro osoby do 125 kg

- důmyslné konstrukční řešení umožňuje nastavit výšku sedačky od země v rozsahu 42 až 51 cm

- přizpůsobení vozíku napomáhají také vidlice s nastavitelným sklonem vozík je perfektně stabilní

i pro osoby s amputací dolních končetin

Kyslíkový koncentrátor
Kyslíkový koncentrátor umožňuje aplikaci domácí oxygenoterapie. Je určený osobám trpícím

nedokysličením krve různého stupně a původu.

- pomáhá při léčbě kardivaskulárních onemocnění, cévních onemocnění mozku, onemocnění 

dýchací soustavy, zapalu plic 

- tichý a spolehlivý, poskytuje vysokou koncentraci kyslíku

- má jednoduché intuitivní ovládání

- kompaktní design

8 329,- Kč

14 769,- Kč

21 644,- Kč

490,- Kč

640,- Kč

990,- Kč

Cena při zakoupení

Cena při zakoupení

Cena při zakoupení

Cena při měsíční zápůjčce 

Cena při měsíční zápůjčce 

Cena při měsíční zápůjčce 

Vozíky

Kyslíková terapie

Mechanický vozík CANEO XL - 200kg
- je určen pro bariatrické pacienty s váhou do 200 kg

- pevná a lehká konstrukce zajišťuje odolnost a stabilitu vozíku       

- zesílené bočnice jsou odklopné dozadu a doplněny o loketní opěrky

- dělené stupačky jsou odklopné, odnímatelné a nastavitelné

- váha vozíku je díky duralovému rámu pouze 25 kgy

23 580,- Kč

640,- Kč

Cena při zakoupení

Cena při měsíční zápůjčce 
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Pomůcky denní potřeby

Držák pro snadné otevření uzávěru
Usnadňuje otevírání čí zavírání lahví nebo 

sklenic. Zvyšuje pevnost úchopu. Pro otevření či 

zavření je díky držáku nutné vydat mnohem méně 

síly. Je vhodný i na uzávěry s dětskou pojistkou.

Nůž se zesílenou rukojetí
Ohýbatelný, usnadní stolování osobám se 

svalovou slabostí horních končetin. Zesílené í

madlo usnadňuje úchop. Materiál rukojeti umožňuje

snadné použití i v případě mokrých či mastných 

rukou.

Hrnek s náustkem
Usnadňuje přijímání tekutin.  Rozšířené dno 

podšálku zabraňuje převrhnutí. Velké držadlo pro 

snazší uchopení. Díky izolujícímu podšálku lze držet 

hrnek i s horkou tekutinou. Lze mýt v myčce.

Pracovní stolička Ellis
Usnadní provádění domácích prací, u kterých 

obvykle stojíte, protože se budete moci posadit 

či opřít. Sedačka má mírný přední sklon, což odlehčí 

kyčelním kloubům.

Kuchyňské prkénko
Má okraj a zarážku. Usnadní přípravu jídla 

osobám s omezenou pohyblivostí rukou. Na

místě drží pomocí zarážky kopírující okraj pracovní 

plochy a díky protiskluzovým nožkám.

Vidlička se zesílenou rukojetí
Ohýbatelná, usnadní stolování osobám se

svalovou slabostí horních končetin. Zesílenéí

madlo usnadňuje úchop. Materiál rukojeti umožňuje 

snadné použití i v případě mokrých či mastných 

rukou.

Pohár ETAC
Usnadňuje přijímaní tekutin. Jeho design je

inspi rovaný sklenicí na víno. Silná noha pro snadné 

uchopení palcem a ukazováčkem. Vhodný pro

osoby s kloubními problémy.

Čajová lžička se zesílenou rukojetí
Ohýbatelná, usnadní stolování osobám se

svalovou slabostí horních končetin. Zesílenéí

madlo usnadňuje úchop. Materiál rukojeti umožňuje 

snadné použití i v případě mokrých či mastných 

rukou.

Nůž s kolmou rukojetí - hladká čepel
Usnadní přípravu jídla osobám se svalovou

slabostí horních končetin, se změnou kvality

úchopu či osobám se zánětlivým onemocněním 

kloubů ruky.

Talíř se zvýšenou zarážkou
Usnadňuje stolování osobám s jednou rukou, 

či se sníženou pohyblivostí horních končetin.

Keramický. Díky zarážkám u okrajů usnadní nabírání 

jídla na lžíci nebo vidličku. 

Pítko ETAC
Usnadňuje přijímaní tekutin. Hubička pro lepší 

kontakt se rty. Snižuje nutnost zaklánění hlavy.

Vyznačené rysky 0,5 dl a 1 dl. Hmotnost 40 g.

Lžíce se zesílenou rukojetí
Ohýbatelná, usnadní stolování osobám se

svalovou slabostí horních končetin. Zesílenéí

madlo usnadňuje úchop. Materiál rukojeti umožňuje 

snadné použití i v případě mokrých či mastných 

rukou.

288,- Kč

1 967,- Kč

309,- Kč

460,- Kč

463,- Kč

309,- Kč

309,- Kč

195,- Kč

394,- Kč

309,- Kč

276,- Kč

K
uchyň

195,- Kč
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Elastické tkaničky do bot
Umožní nazutí či vyzutí zašně-

rované obuvi pomocí obouvací 

lžíce. Jsou vhodné pro osoby, které 

mají pro blémy s předkláněním. 2 ks 

tkaniček, 60 cm

Lžíce na boty 78 cm
Má výrazně prodlouženou délku, je tedy

ideální pro osoby, které mají pro-

blémy s předkláněním, či nazou-

váním obuvi. Při jejím použití není 

nutné se ohýbat.

Navlékač ponožek pevný
Umožňuje samostatné oblékání oso-

bám, které se nemohou předklánět.

Je vhodný pro ponožky, či podkolenky. 

Pro osoby, které dosáhnou na úroveň 

vlastních lýtek.

Návlek na boty s hroty, pár
Poskytuje stabi litu na sněhu či 

namrz lém chodníku.Gumový návlek 

s hroty zajiš ťuje stabilní oporu. Pomocí 

suchého zipu je lze umístit na obuv. 

266,- Kč 184,- Kč 296,- Kč 119,- Kč

Modulární madlo ETAC FLEX
Flexibilní madlo do koupelny. Díky své inovativní 

technologii je možné vytvořit madlo v různých délkách

a tvarech od 30ti centimetrů. Upevňuje se pomocí 

šroubů. Počet spojených madel není omezen. 

Dostupné v bílé barvě.

Stolička do sprchy ETAC Easy
Kulatý tvar, který je vhodný pro použití nejen ve 

sprchovém koutě. Stabilní a pevná. Perforace 

pro odtok vody. Protiskluzový povrch sedátka. 

Hliníkové nohy s protikorozní úpravou. Teleskopicky 

nastavitelná výška

Nerezové sklopné madlo DUBASAFE
Elegantní a bezpečný pomocník v koupelně 

či na WC. Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová 

ocel. Automatická aretace v horní poloze. 

Žlábkový povrch zaručuje bezpečné držení

ve vlhkém prostředí.

Rovné madlo ETAC HANDY
Pro spolehlivou podporou nejen při vstávání,

ale vždy, když je potřeba se bezpečně opřít. Bezpečné 

a pohodlné použití. Výztuha z hliníkové trubky pro 

větší pevnost. Nosnost 160 kg.

Stolička do sprchy Vitae Care
Se zádovou opěrkou. Stabilní a pevná integrovaná 

madla. Perforace pro odtok vody. Protiskluzové gu-

mové nástavce. Hliníková konstrukce. Snadno na-

stavitelná výška sedu

Stolička do sprchy ETAC Smart
Obdélníkový tvar, který je vhodný pro použití nejen ve 

sprchovém koutě. Stabilní a pevná, perforace

pro odtok vody. Protiskluzový povrch sedátka. 

Hliníkové nohy s protikorozní úpravou. Teleskopicky 

nastavitelná výška.

Nerezové madlo DUBASAFE
Elegantní a bezpečný pomocník v koupelně 

či na WC. Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová 

ocel. Žlábkový povrch zaručuje bezpečné držení ve 

vlhkém prostředí.

Mycí sandál
Usnadňuje péči o Vaše nohy. Umožní Vámí mytí bez 

ohýbání. Přísavky zajišťující bezpečné používání 

při mytí. Lze používat jakákoliv běžná sprchová/

koupelnová mýdla. Dlouhá životnost štětin. Otvory 

usnadňující odtok vody.

Stolička do sprchy ETAC Edge
Trojúhelníkový tvar, díky kterému je možné ji použít 

i v menších sprchových koutech. Stabilní a pevná, 

perforace pro odtok vody. Protiskluzový povrch se-

dátka. Hliníkové nohy s protikorozní úpravou. Tele-

skopicky nastavitelná výška

od 790,- Kč

od 2 889,- Kč

1 691,- Kč

od 430,- Kč

1 691,- Kč

1 347,- Kč

od 620,- Kč

1 691,- Kč

770,- Kč

Pomůcky denní potřeby
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Kartáč na vlasy, rukojeť 35 cm
Usnadní každodenní česání osobám se ztíženýmí

pohybem horních končetin.

Držák na karty, stolní plastový
Umožní hrát karetní hry jednou rukou. Držák 

lze sestavit do tří délek 17, 34 nebo 50 cm.

Návlek na sádru - paže
Umožní provádět běžnou hygienu i když máte

sádru, či obvaz na horní končetině. Lze ho snadno

navléknout jednou rukou. Zabrání namočení 

sádrové dlahy, či obvazu.

Držák na tužku
Usnadňuje psaní osobám se sníženou 

pohyblivostí prstů a horních končetin, či

s artritidou. Lze jej navléknout na jakoukoliv

propisku či tužku.

Mycí houba s rukojetí 57 cm
Je vhodným pomocníkem pro osoby se sníženou 

pohyblivostí horních končetin.

Držák na knihu skládací se svorkami
Je ideálním pomocníkem v případě, že si rádi čtete.

Fixuje knihu či časopis v poloze příjemné pro 

čtení a zároveň přidržuje listy, aby se samovolně í

neobracely.

Stolní střihátko na nehty
Umožní osobám s omezenou hybností ru kou 

si samostatně ostříhat nehty. Kleš tičky jsou 

umístěny na umělohmotné základně s proti-

skluzovými nožkami. 

Hrací karty s velkými symboly
Jsou určeny pro osoby se zrakovou vadou.

Návlek na sádru - DK
Umožní provádět běžnou hygienu i když máte

sádru, či obvaz na dolní končetině. Lze ho snadno

navléknout jednou rukou. Zabrání namočení sádrové

dlahy, či obvazu.

Držák na tři klíče, pro snadné zamykání
Je určen pro uživatele s omezenou hybností prstů

ruky, či artritidou. Díky úchopu celou rukou lze 
snáze otočit klíčem v zámku dveří.

Hřeben na vlasy, rukojeť 38 cm
Usnadní každodenní česání osobám se ztíže-

ným pohybem horních končetin. Ergonomický

tvar umožňuje dosáhnout na temeno či týl hlavy bez 

nutnosti nepřiměřeně zatížit ruku, paži či rameno.

Opora zad do lůžka
Usnadní dlouhodobý pobyt na lůžku.  Kompa-

tibilní se všemi typy lůžek. Sklon opěrky lze nastavit

v rozsahu 25° až 75°. Opěrku lze složit naplocho.

532,- Kč

420,- Kč

227,- Kč

206,- Kč

346,- Kč

319,- Kč

1 421,- Kč

250,- Kč

548,- Kč

465,- Kč

244,- Kč

1 268,- Kč
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Prostor pro razítko


