
Razítka kapesní



Razítko Colop Mini Pocket Stamp
Indigo

Razítko Colop Mini Pocket Stamp
ruby

Colop Mini Pocket Stamp Ruby se
štočkem

Kapesní samonamáčecí razítko Colop
Mini Pocket Stamp s textovou deskou o
rozměru 39 x 10 mm s polštářkem a bez
štočku. Barva otisku: modrá. Malé
kapesní razítko maximálně 3 řádky
drobného tisku.   

Kapesní samonamáčecí razítko Colop
Mini Pocket Stamp s textovou deskou o
rozměru 39 x 10 mm s polštářkem a bez
štočku. Barva otisku: černá, barva razítka
červená. Malé kapesní razítko maximálně
3 řádky drobného tisku. 

Kapesní samonamáčecí razítko Colop
Mini Pocket Stamp s textovou deskou o
rozměru 39 x 10 mm s polštářkem a se
štočkem. Barva otisku: černá, barva
razítka červená. Malé kapesní razítko
maximálně 3 řádky drobného tisku. 

Cena s DPH: 160,- Kč Cena s DPH: 160,- Kč Cena s DPH: 290,- Kč

Razítko Colop Stamp Mouse 20
indigo

Razítko Colop Stamp Mouse 20
indigo komplet

Razítko Colop Stamp Mouse 20
ruby

Razítko Colop Stamp Mouse 20, barva
modrá, bez razítkového štočku.
Překvapující, moderně minimalistický
design se zaměřuje na to nejdůležitější -
mnohostranně  použitelné razítko pro text
i jednoduchou grafiku. Stamp Mouse je
ideální pro nošení s sebou na
geocaching. Manipulační mechanismus
umožňující snadné otevření jednou rukou
prostým stiskem bočních butonů bez
vynaložení jakékoliv síly.
Velikost otisku: 38x14 mm, standardní
barva otisku: černá, max. 5 řádků v
barevné plastové kombinaci v barvě
modré. Více než 20.000 ostrých a
přesných otisků bez opětovného
napuštění barvou. K razítku je možné
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přiobjednat klip na přidělání za pas, či
šňůrku na pověšení. 

Razítko Colop Stamp Mouse 20, barva
modrá, včetně razítkového štočku.
Překvapující, moderně minimalistický
design se zaměřuje na to nejdůležitější -
mnohostranně  použitelné razítko pro text
i jednoduchou grafiku. Stamp Mouse je
ideální pro nošení s sebou na
geocaching. Manipulační mechanismus
umožňující snadné otevření jednou rukou
prostým stiskem bočních butonů bez
vynaložení jakékoliv síly.
Velikost otisku: 38x14 mm, standardní
barva otisku: černá, max. 5 řádků v
barevné plastové kombinaci v barvě
modré. Více než 20.000 ostrých a
přesných otisků bez opětovného
napuštění barvou. K razítku je možné
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přiobjednat klip na přidělání za pas, či
šňůrku na pověšení. 

Razítko Colop Stamp Mouse 20, barva
červená, bez razítkového štočku.
Překvapující, moderně minimalistický
design se zaměřuje na to nejdůležitější -
mnohostranně  použitelné razítko pro text
i jednoduchou grafiku. Stamp Mouse je
ideální pro nošení s sebou na
geocaching. Manipulační mechanismus
umožňující snadné otevření jednou rukou
prostým stiskem bočních butonů bez
vynaložení jakékoliv síly. Velikost otisku:
38x14 mm, standardní barva otisku:
černá, max. 4 řádky v barevné plastové
kombinaci v barvě červené. 

Cena s DPH: 180,- Kč Cena s DPH: 350,- Kč Cena s DPH: 180,- Kč
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Razítko Colop Stamp Mouse 20
chrome

Razítko Colop Stamp Mouse 20
chrome komplet

Razítko Colop Stamp Mouse 20
ruby komplet

Razítko Colop Stamp Mouse 20, barva
šedá, bez razítkového štočku.
Překvapující, moderně minimalistický
design se zaměřuje na to nejdůležitější -
mnohostranně  použitelné razítko pro text
i jednoduchou grafiku. Stamp Mouse je
ideální pro nošení s sebou na
geocaching. Manipulační mechanismus
umožňující snadné otevření jednou rukou
prostým stiskem bočních butonů bez
vynaložení jakékoliv síly.
Velikost otisku: 38x14 mm, standardní
barva otisku: černá, max. 5 řádků v
barevné plastové kombinaci v barvě
šedá. 

Razítko Colop Stamp Mouse 20, barva
šedá, včetně razítkového štočku.
Překvapující, moderně minimalistický
design se zaměřuje na to nejdůležitější -
mnohostranně  použitelné razítko pro text
i jednoduchou grafiku. Stamp Mouse je
ideální pro nošení s sebou na
geocaching. Manipulační mechanismus
umožňující snadné otevření jednou rukou
prostým stiskem bočních butonů bez
vynaložení jakékoliv síly.
Velikost otisku: 38x14 mm, standardní
barva otisku: černá, max. 5 řádků v
barevné plastové kombinaci v barvě
šedá. Více než 20.000 ostrých a
přesných otisků bez opětovného
napuštění barvou. K razítku je možné
přiobjednat klip na přidělání za pas, či
šňůrku na pověšení. 

Razítko Colop Stamp Mouse 20, barva
červená, včetně razítkového štočku.
Překvapující, moderně minimalistický
design se zaměřuje na to nejdůležitější -
mnohostranně  použitelné razítko pro text
i jednoduchou grafiku. Stamp Mouse je
ideální pro nošení s sebou na
geocaching. Manipulační mechanismus
umožňující snadné otevření jednou rukou
prostým stiskem bočních butonů bez
vynaložení jakékoliv síly.
Velikost otisku: 38x14 mm, standardní
barva otisku: černá, max. 5 řádků v
barevné plastové kombinaci v barvě
červené. Více než 20.000 ostrých a
přesných otisků bez opětovného
napuštění barvou. K razítku je možné
přiobjednat klip na přidělání za pas, či
šňůrku na pověšení. 

Cena s DPH: 210,- Kč Cena s DPH: 380,- Kč Cena s DPH: 350,- Kč

Razítko Colop Pocket Stamp R25
indigo

Razítko Colop Pocket Stamp R25
ruby

Razítko Colop Pocket Stamp R30
indigo

Kapesní samonamáčecí razítko Colop
Pocket Stamp R25 s textovou deskou o
rozměru 25 mm s polštářkem a bez
štočku. Barva otisku: černá, barva razítka
modrá. Pro svoje úžasné rozměry
srovnatelné s velikostí zapalovače je
nejoblíbenějším a nejžádanějším
razítkem ve světě geocachingu. 
Mnohostranně  použitelné razítko pro text
i jednoduchou grafiku v plastové
kombinaci modrá. 

Kapesní samonamáčecí razítko Colop
Pocket Stamp R25 s textovou deskou o
rozměru 25 mm s polštářkem a bez
štočku. Barva otisku: černá, barva razítka
červená. Perfektní otisk, který může být v
různých barvách (černá, modrá, červená
). 

Kapesní samonamáčecí razítko Colop
Pocket Stamp R30 s textovou deskou o
rozměru 30 mm s polštářkem a bez
štočku. Barva otisku: černá, barva razítka
modrá. Pro svoje úžasné rozměry
srovnatelné s velikostí zapalovače je
nejoblíbenějším a nejžádanějším
razítkem ve světě geocachingu. 
Mnohostranně  použitelné razítko pro text
i jednoduchou grafiku v  plastové
kombinaci modrá. Moderní design dělá
COLOP Pocket Stamp R30 menším a
lépe do ruky padnoucím, než srovnatelné
typy konkurenčních produktů. Mnohokrát
prověřeno - perfektní otisk, který může
být v různých barvách (černá, modrá,
červená ).
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Cena s DPH: 250,- Kč
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Cena s DPH: 250,- Kč
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Cena s DPH: 255,- Kč
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Razítko Colop Pocket Stamp R30
ruby

Razítko Colop Pocket Stamp R40
indigo

Razítko Colop Pocket Stamp R40
ruby

Kapesní samonamáčecí razítko Colop
Pocket Stamp R30 s textovou deskou o
rozměru 30 mm s polštářkem a bez
štočku. Barva otisku: černá, barva razítka
červená. Pro svoje úžasné rozměry
srovnatelné s velikostí zapalovače je
nejoblíbenějším a nejžádanějším
razítkem ve světě geocachingu. 
Mnohostranně  použitelné razítko pro text
i jednoduchou grafiku v  plastové
kombinaci modrá. Moderní design dělá
COLOP Pocket Stamp R30 menším a
lépe do ruky padnoucím, než srovnatelné
typy konkurenčních produktů. Mnohokrát
prověřeno - perfektní otisk, který může
být v různých barvách (černá, modrá,
červená ). 

Kapesní samonamáčecí razítko Colop
Pocket Stamp R40 s textovou deskou o
rozměru 40 mm s polštářkem a bez
štočku. Barva otisku: černá, barva razítka
modrá. Pro svoje úžasné rozměry
srovnatelné s velikostí zapalovače je
nejoblíbenějším a nejžádanějším
razítkem ve světě geocachingu. 
Mnohostranně  použitelné razítko pro text
i jednoduchou grafiku v  plastové
kombinaci modrá. Moderní design dělá
COLOP Pocket Stamp R40 menším a
lépe do ruky padnoucím, než srovnatelné
typy konkurenčních produktů. Mnohokrát
prověřeno - perfektní otisk, který může
být v různých barvách (černá, modrá,
červená ). 

Kapesní samonamáčecí razítko Colop
Pocket Stamp R40 s textovou deskou o
rozměru 40 mm s polštářkem a bez
štočku. Barva otisku: černá, barva razítka
červená. Pro svoje úžasné rozměry
srovnatelné s velikostí zapalovače je
nejoblíbenějším a nejžádanějším
razítkem ve světě geocachingu. 
Mnohostranně  použitelné razítko pro text
i jednoduchou grafiku v  plastové
kombinaci modrá. Moderní design dělá
COLOP Pocket Stamp R40 menším a
lépe do ruky padnoucím, než srovnatelné
typy konkurenčních produktů. Mnohokrát
prověřeno - perfektní otisk, který může
být v různých barvách (černá, modrá,
červená ). 

Cena s DPH: 255,- Kč Cena s DPH: 350,- Kč Cena s DPH: 350,- Kč

Razítko Colop Pocket Stamp R40
indigo komplet

Razítko Colop Pocket Stamp R40
ruby komplet

Colop Mini Pocket Stamp Indigo se
štočkem

Kapesní samonamáčecí razítko Colop
Pocket Stamp R40 s textovou deskou o
rozměru 40 mm s polštářkem a se
štočkem dle vašich návrhů a představ.
Barva otisku: černá, barva razítka modrá.
Pro svoje úžasné rozměry srovnatelné s
velikostí zapalovače je nejoblíbenějším a
nejžádanějším razítkem ve světě
geocachingu.  Mnohostranně  použitelné
razítko pro text i jednoduchou grafiku v 
plastové kombinaci modrá. Moderní
design dělá COLOP Pocket Stamp R40
menším a lépe do ruky padnoucím, než
srovnatelné typy konkurenčních produktů.
Mnohokrát prověřeno - perfektní otisk,
který může být v různých barvách (černá,
modrá, červená ).

Kapesní samonamáčecí razítko Colop
Pocket Stamp R40 s textovou deskou o
rozměru 40 mm s polštářkem a se
štočkem dle vašich návrhů a představ.
Barva otisku: černá, barva razítka modrá.
Pro svoje úžasné rozměry srovnatelné s
velikostí zapalovače je nejoblíbenějším a
nejžádanějším razítkem ve světě
geocachingu.  Mnohostranně  použitelné
razítko pro text i jednoduchou grafiku v 
plastové kombinaci modrá. Moderní
design dělá COLOP Pocket Stamp R40
menším a lépe do ruky padnoucím, než
srovnatelné typy konkurenčních produktů.
Mnohokrát prověřeno - perfektní otisk,
který může být v různých barvách (černá,
modrá, červená ). 

Kapesní samonamáčecí razítko Colop
Mini Pocket Stamp s textovou deskou o
rozměru 39 x 10 mm s polštářkem se
štočkem / textovou deskou /. Barva
otisku: modrá. Malé kapesní razítko
maximálně 3 řádky drobného tisku. 
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Cena s DPH: 620,- Kč
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Cena s DPH: 620,- Kč
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Cena s DPH: 290,- Kč
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Razítko Colop Pocket Stamp Plus
20 black

Razítko Colop Pocket Stamp Plus
20 yellow

Razítko Colop Pocket Stamp Plus
20 green

Kapesní razítko Colop Pocket Stamp Plus
20 s textovou deskou o rozměru 38 x 14
mm s polštářkem a bez štočku. Barva
otisku: černá, barva razítka černá. Malé
kapesní razítko maximálně 4 řádky
drobného tisku. 

Kapesní razítko Colop Pocket Stamp Plus
20 s textovou deskou o rozměru 38 x 14
mm s polštářkem a bez štočku. Barva
otisku: černá, barva razítka žlutá. Malé
kapesní razítko maximálně 4 řádky
drobného tisku. 

Kapesní razítko Colop Pocket Stamp Plus
20 s textovou deskou o rozměru 38 x 14
mm s polštářkem a bez štočku. Barva
otisku: černá, barva razítka zelená. Malé
kapesní razítko maximálně 4 řádky
drobného tisku. 

Cena s DPH: 180,- Kč Cena s DPH: 180,- Kč Cena s DPH: 180,- Kč

Razítko Colop Pocket Stamp Plus
20 pink

Colop Pocket Stamp Plus 20 black
se štočkem

Colop Pocket Stamp Plus 20
yellow se štočkem

Kapesní razítko Colop Pocket Stamp Plus
20 s textovou deskou o rozměru 38 x 14
mm s polštářkem a bez štočku. Barva
otisku: černá, barva razítka růžová. Malé
kapesní razítko maximálně 4 řádky
drobného tisku. 

Kapesní samonamáčecí razítko Colop
Pocket Stamp 20 s textovou deskou o
rozměru 38 x 14 mm s polštářkem se
štočkem / textovou deskou /. Barva
otisku: černá. Malé kapesní razítko
maximálně 4 řádky drobného tisku. 

Kapesní samonamáčecí razítko Colop
Pocket Stamp 20 s textovou deskou o
rozměru 38 x 14 mm s polštářkem se
štočkem / textovou deskou /. Barva
otisku: žlutá. Malé kapesní razítko
maximálně 4 řádky drobného tisku. 

Cena s DPH: 180,- Kč Cena s DPH: 350,- Kč Cena s DPH: 350,- Kč
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Colop Pocket Stamp Plus 20 green
se štočkem

Colop Pocket Stamp Plus 20 pink
se štočkem

Kapesní samonamáčecí razítko Colop
Pocket Stamp 20 s textovou deskou o
rozměru 38 x 14 mm s polštářkem se
štočkem / textovou deskou /. Barva
otisku: zelená. Malé kapesní razítko
maximálně 4 řádky drobného tisku. 

Kapesní samonamáčecí razítko Colop
Pocket Stamp 20 s textovou deskou o
rozměru 38 x 14 mm s polštářkem se
štočkem / textovou deskou /. Barva
otisku: růžová. Malé kapesní razítko
maximálně 4 řádky drobného tisku. 

Cena s DPH: 350,- Kč Cena s DPH: 350,- Kč
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