IZOLOVANÉ

NÁDOBY Z UŠLECHTILÉ

NEREZOVÉ OCELI

Do kanceláře, domácnosti, na cesty nebo na sport:
Horké zůstává horké a studené zůstává studené. Spolehlivě!
- izolované nádoby z dvouplášťové ušlechtilé
ušlechtilé nerezové oceli 18/8
Nerozbitné
Obzvlášť dlouhá doba izolace
Moderní design díky vnějšímu povrchu
z kartáčovaného nerezu
Vakuově izolované láhve, QUICKSTOP - systém
umožňuje stiskem tlačítka nalévání do kalíšků
na pití, které lze odšroubovat
QUICKSTOP -systém automatického uzavírání –
Zašroubováním kalíšku na pití se uzávěr
automaticky zavře a brání se tak vylití obsahu!
Šetrné k životnímu prostředí, protože lze
používat celá léta a poté recyklovat

– vynikající

Hrníčky s mnoha funkčními

Termosky s vakuovou technikou

5 let záruka na materiál

spojení funkce, kvality,

detaily k použití v

a

a výrobní vady.

designu a vysoké odolnosti.

automobilech, kanceláři,

systémem. Vylévání po stisku

doma nebo na cestách.

knoflíku. Po našrouvování hrnku

vylévacím

Záruční podmínky viz. návod k použití.

Originál pouze s razítkem
na dně

automaticky uzavírá.
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Izolovaný hrnek
Dvouplášťová ušlechtilá nerezová ocel s dutinou
vyplněnou pěnou nebo vakuově izolovaná nádoba pro zvláště
dlouhý izolační účinek – nápoj tak zůstává na požadované
teplotě - horký nebo studený. Dokonce i na cestách při jízdě
díky speciálně konstruovanému hrníčku do auta.

Pěnou vyplněná
dutina mezi plášti
zesiluje izolační
účinek

14 oz
14 oz
14 oz

HRNEČEK NA PITÍ
Dvouplášťová ušlechtilá
nerezová ocel

H R N E Č E K D O AU TO M O B I LU
Dvouplášťová ušlechtilá nerezová ocel,
vhodný do standardních držáků nápojů v
automobilech

HRNEČEK DO AUTOMOBILU
Dvouplášťová ušlechtilá nerezová ocel,
vhodný do standardních držáků nápojů v
automobilech, umělohmotné šroubovací
víčko s odklápěcím krytem otvoru

VA-9572

VA-9558

VA-9557

S
nalévacím systémem

20 oz
VAKUOVÝ CESTOVNÍ HRNEK
Dvojstěnná vákuová ušlechtilá nerez ocel.

Také titanově šedá:

VA-9583

VA-9581QAT

30 oz
14 oz
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VAKUOVÝ HRNEK NA PITÍ
S QIUCKTOP nalévacím systémem s jednoručním
ovládáním. Dvojstěnná ušlechtilá nerez ocel,vakuová
technika. VA9581Q je umyvatelná v myčce
nádobí.POZOR! VA-9581AT se nedá mýt v myčce.

VA-9581Q

14 oz

HRNEČEK NA ČA J
Dvouplášťová ušlechtilá nerezová ocel,
víčko z ušlechtilé nerezové oceli, vložka
se sítkem na čaj

VA-9565

VAKUOVÝ CESTOVNÍ HRNEK
Dvojstěnná vákuová ušlechtilá nerez ocel.

VA-9582
Popis výrobku viz strana 17
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Izolované termosky
S mimořádně velkým
otvorem na plnění
Vhodné také na polévky

Vysoce kvalitní vakuová izolace – díky ní vydrží teplota po mnoho

Jednoduché, ale geniální! Izolovaná
láhev se dvěma kalíšky na pití k

hodin. Kalíšek na pití, který lze odšroubovat, je vždy po ruce a

odšroubování – konečně můžete pít

systém nalévání

současně i ve dvou!

lze pohodlně používat jednou rukou
stiskem tlačítka.

Snímatelný popruh

10 oz

17 oz

VA-9550Q
S odklápěcí
rukojetí a
snímatelným
popruhem

17 oz
VA-9555Q

VA-9551Q

25 oz

25 oz

VA-9552Q

34 oz

VA-9556Q
VA-9556 *)

30 oz

51 oz

VA-9554Q
VA-9554 *)

Také titanově šedá:

VA-9562DQ
VA-9562D *)

VA-9553QAT
VA-9553AT *)

VA-9560WQ

Také titanově šedá:

Také titanově šedá:

VA-9554QAT
VA-9554AT *)
VA-9556AT *)

Také titanově šedá:

VA-9560WQAT

*) Také se

šroubováním
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VA-9553Q
VA-9553 *)

34 oz

VA-9562DQAT

*) Také se

Šroubováním

Popis výrobku viz strana 17-18
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Turistický set ProBagTM

Vakuové láhve

Ideální průvodce na cesty – na cestu do kanceláře i na

Teplé nebo studené – Vaša volba pro použití této nerozbitné dvojstěnné

dovolenou!Termoska o objemu 0,9 l plus dva hrnečky

vakuové láhve. Dvojdílný umělohmotný uzávěr zadržuje pevné kousky

do automobilů o objemu po 0,4 l – vhodné do

ovoce, citronu atd. Štíhla forma usnadňuje využití např. v autě.

standardních držáků v automobilech – v praktické

Perfektně slouží i při sportu a horských túrách.

izolované tašce s
nastavitelným popruhem.

Se systémem
Pojistná vložka

12 oz

17 oz
VA-9717

VA-9718

VA-9600B

Dvoudílný
uzávěr

0,4 L | 14 oz

8

0,9 L | 30 oz

Popis výrobku viz strana 18
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Izolované nádoby
17 oz
Izolované nádoby na potraviny,víko ze
vstřikovaného plastu lze mýt v myčce
(pouze stříbrná)

VA-9684
Také titanově šedá:

VA-9684AT

Láhve na pití z ušlechtilé
nerezové oceli
Osvěžení vždy po ruce – na kole, při turistických výletech, v dětské školce nebo
na školním dvoře. Bez vnitřního nátěru, který by se mohl odlupovat. Proto žádné
problémy s korozí a pachově neutrální. Veselé barvy nebo povrch z kartáčovaného nerezu.

Vakuově izolovaná dvouplášťová ušlechtilá
nerezová ocel – díky ní zůstanou pokrmy
teplé i na cestách. Pokrmy se plní přímo do
nádob nebo po jednotlivých porcích do
praktických umělohmotných obalů.

51 oz
Izolované nádoby na
potraviny, které nabízí tři
samostatné, nádoby vhodné
do mikrovlné trouby, plastová
víka s ventilem, plastová
skládací rukojeť, lze mýt v
myčce (pouze stříbrné)

VA-9683
Také titanově šedá:

VA-9683AT

Vhodné do běžných
držáků lahví na kolech

24 oz

25 oz
VA-9710

VA-9716

25 oz
Izolované
nádoby
na
potraviny, odnímatelný pohár
z nerezové oceli / plastu,
plastové poklice s ventilem

VA-9685
Nádobu uzavírá plastové víčko s
upevňovacím očkem a otvorem na pití,
vhodné k jednoručnímu používání

10

Nádobu pevně uzavírá plastový
šroubovací uzávěr s těsněním a
rukojetí

Popis výrobku viz strana 18 - 19
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IZOLOVANÉ KONVICE
Plastový šroubovací uzávěr s
velkým otvorem a systémem
QUICKSTOP® pro nalévací tlačítko k
jednoručnímu používání, izolující
plastová rukojeť

34 oz
Bíle lakovaná

VA-9337K

IZOLOVANÉ KONVICE
Plastový šroubovací uzávěr se
systémem QUICKSTOP® pro nalévací
tlačítko k jednoručnímu používání,
izolující plastová rukojeť

34 oz
Kartáčovaná ušlechtilá
nerezová ocel

Kartáčovaná ušlechtilá
nerezová ocel

VA-9338K

VA-9335K

VA-9340K

Černě lakovaná

Černě lakovaná

VA-9336K

VA-9342K

Bíle lakovaná

Exkluzivní řada pro krásně prostřené tabule v kavárnách, doma nebo v
kanceláři. Dvouplášťové šálky z ušlechtilé nerezové oceli vrhají odlesky

Testováno VA-9338-43K

díky leštěnému povrchu. U kávových konvic krásných tvarů s
kartáčovaným povrchem nebo barevným lakem na povrchu zajišťuje
vakuová izolace dlouho stálou teplotu horké kávy nebo čaje.
IZOLOVANÉ KONVICE
Plastový šroubovací uzávěr se
systémem QUICKSTOP® pro nalévací
tlačítko k jednoručnímu používání,
izolující plastová rukojeť

68 oz
VA-9350K

51 oz

51 oz
Kartáčovaná ušlechtilá
nerezová ocel

VA-9339K
Bíle lakovaná

VA-9341K
Černě lakovaná

VA-9343K

VA-9349K

41 oz
VA-9348K
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Popis výrobku viz strana 19
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14 oz
IZOLOVANÉ KONVICE

34 oz
VA-9330K

H R N E Č E K N A P I T Í Dvouplášťové provedení –

Chromované vyklápěcí víčko s
nalévacím tlačítkem k
jednoručnímu používání,
chromovaná rukojeť, vhodné
do myčky nádobí

ušlechtilá nerezová ocel uvnitř, plast je transparentní a
černý zvnějšku, plastové šroubovací víčko se systémem
QUICKSTOP® pro nalévací tlačítko k jedno-ručnímu
používání, protiskluzová úprava dna
Černá

VA-CLKE14BK
Modrá

VA-CLKE14BL
Červená

34 oz
VA-9345K

51 oz

VA-CLKE14RD

VA-9331K

20 oz
VA-9344K

IZOLOVANÉ KONVICE
Chromované vyklápěcí víčko s
nalévacím tlačítkem k
jednoručnímu používání,
chromovaná rukojeť, vhodné
do myčky nádobí
Se systémem

44 oz
VA-9346K

14

Popis výrobku viz strana 19
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Komplexní program
5 let zárukaa na m teriál a výrobní vady. Záruční podmínky viz návod k použití.

Typ

Objem

ca.

IZOLOVANÝ K ALÍŠEK

Chlazení lahví

Vakuově izolovaná dvouplášťová

víno, při večeři při svíčkách nebo na

ušlechtilá nerezová ocel – navíc

balkóně.

chráněna mimořádně stabilním

6 °C nebo 16 °C – požadovaná teplota se
udrží dlouho díky mimořádně dlouhému

Výška

Ø ca. ca.

Ø otvoru Hmotnost

ca.

Příklady obalů

ca.

Dvouplášťová ušlechtilá nerezová ocel

113 mm 76 mm
—
Hrneček na pití
0,4 l
VA-9557
241 g
Pěnou vyplněná dutina mezi plášti pro zesílený izolační účinek
Plastové víčko, plastová rukojeť s izolační funkcí, snímatelný podstavec s protiskluzovou úpravou
Hrneček na čaj
0,4 l
VA-9565
150 mm 79 mm —
283 g
Pěnou vyplněná dutina mezi plášti pro zesílený izolační účinek
Víčko z ušlechtilé nerezové oceli, plastová rukojeť s izolační funkcí, vložka se sítkem na čaj, protiskluzová úprava dna
Hrneček do automobilu 0,4 l
VA-9558
137 mm 89 mm —
287 g
Pěnou vyplněná dutina mezi plášti pro zesílený izolační účinek
Vhodný do standardních držáků nápojů v automobilech, plastové víčko s otvorem na pití a těsněním,
plastová rukojeť s izolační funkcí, protiskluzová úprava dna
Hrneček do automobilu 0,4 l
VA-9572
158 mm 82 mm —
252 g
Pěnou vyplněná dutina mezi plášti pro zesílený izolační účinek
Vhodný do standardních držáků nápojů v automobilech, plastové šroubovací víčko s uzavíratelným otvorem na pití
a těsněním, plastová rukojeť s izolační funkcí, protiskluzová úprava dna
VAKUOVÝ HRNEK
Dvojstěnná ušlechtiláý nerez ocel, vakuová technika

X-Line

Sekt nebo minerálka, červené nebo bílé

Kat. číslo

215 mm 82 mm 69 mm
Vakuový hrnek 0,4 l
VA-9581Q
293 g
Umělohmotný šroubovací uzávěr s QUICKSTOP naléváním, jednoruční ovládání. Vakuová technika.
Dá se mýt v myčce.

plastovým pláštěm. Tato termoska je

Vakuový hrnek 0,4 l
VA-9581QAT 215 mm 82 mm 69 mm
293 g
 Titanově šedý povrch. Umělohmotný šroubovací uzávěr s QUICKSTOP naléváním, jednoruční ovládání.
Vakuová technika. POZOR!!! nedá se mýt v myčce.

vhodná k použití i v nejdrsnějších

izolačnímu účinku.
podmínkách pod širokým nebem –

Vakuový cestovní hrnek 0,6 l
VA-9583
175 mm 88 mm 82 mm
328 g
Odnímatelné transparentní víko s jednoručním ovládáním. Za účelem čištění je víko rozebíratelné. Dá se mýt v myčce.

je odolná a bezpečná proti nárazu!

Vakuový cestovní hrnek 0,9 l
VA-9582
198 mm 100 mm 94 mm
470 g
Odnímatelné transparentní víko s jednoručním ovládáním. Za účelem čištění je víko rozebíratelné. Dá se mýt v myčce.
IZOLOVANÉ TERMOSKY

VA-9568

Dvouplášťová ušlechtilá nerezová ocel s vakuovou izolací

Izolovaná termoska
0,3 l
VA-9550Q
Quickstop® - systém nalévání, kalíšek na pití k odšroubování
Izolovaná termoska
0,5 l
VA-9555Q
Quickstop® - systém nalévání, kalíšek na pití k odšroubování
Izolovaná termoska
0,75 l
VA-9556Q
Quickstop® - systém nalévání, kalíšek na pití k odšroubování
Izolovaná termoska
0,9 l
VA-9554Q
Quickstop® - systém nalévání, kalíšek na pití k odšroubování

34 oz
VA-9810P

Izolovaný kalíšek na pití, který lze
odšroubovat a šroubovací uzávěr
termoskyy s d ojnásobným těsněním

205 mm

64 mm

31 mm

331 g

275 mm

66 mm

31 mm

411 g

285 mm

75 mm

41 mm

515 g

310 mm

75 mm

41 mm

567 g

Izolovaná termoska

0,9 l

VA-9554QAT

315 mm 80 mm

44 mm

562 g

Izolovaná termoska
Izolovaná termoska

0,75 l
0,9 l

VA-9556
VA-9554

282 mm 80 mm
315 mm 80 mm

44 mm
44 mm

530 g
562 g

Izolovaná termoska
Izolovaná termoska

0,75 l
0,9 l

VA-9556AT
VA-9554AT

282 mm 80 mm
315 mm 80 mm

44 mm
44 mm

530 g
562 g

TERMOSKA DUO S RUKOJETÍ A
POPRUHEM

Dvouplášťová ušlechtilá nerezová ocel s vakuovou izolací

DUO® Termoska
1,0 l
VA-9562DQ 345 mm 94 mm 49 mm
887 g
Systém QUICKSTOP. 2 ks odšroubovatelných hrnků, sklapovací držák, odnímatelný nosný popruh.
DUO® Termoska
1,0 l
VA-9562DQAT 345 mm 94 mm 49 mm
887 g
 Titanově šedá. Systém QUICKSTOP. 2 ks odšroubovatelných hrnků, sklapovací držák, odnímatelný nosný popruh.
DUO® Termoska 1,0 l
VA-9562D
345 mm 94 mm 49 mm
887 g
Šroubovací uzávěr s 2-násobným těsněním. 2 ks odšroubovatelných hrnků, sklapovací držák, odnímatelný nosný popruh.
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Popis výrobku viz strana 18-19
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Kompletní program
5 letá záruka na materiální a výrobní vady – při dodržení návodu použití.
Objem

Typ

ca.

TERMOSKY S DRŽÁKEM

Kat. číslo

Výška

Ø

Ø Otvoru Hmotnost

ca.

ca.

Dvojstěnné, z ušlechtilé nezerové oceli s vakuovou technikou.

Termoska
227 mm 82 mm 48 mm
0,5 l
VA-9551Q
Termoska
0,75 l
VA-9552Q
276 mm 83 mm 48 mm
1,0 l
VA-9553Q
Termoska
297 mm 94 mm 49 mm
Nalévací systém OUICKSTOP, odšroubovatelný hrnek zaklapovací držák, nosný popruh.

505 g
600 g
763 g

Termoska
1,0 l
VA-9553QAT 297 mm 94 mm 49 mm
763 g
 Také titanově šedá. Nalévací systém OUICKSTOP, odšroubovatelný hrnek zaklapovací držák, nosný popruh.
Termoska
1,0 l
VA-9553AT
297 mm 94 mm 49 mm
763 g
 Také titanově šedá. Šroubovací uzávěr s 2-násobným těsněním, odnímatelný hrnek, skládací rukojeť,
odnímatelný popruh.
Termoska
1,0 l
VA-9553
297 mm 94 mm 49 mm
763 g
Šroubovací uzávěr s 2-násobným těsněním, odnímatelný hrnek, skládací rukojeť, odnímatelný popruh.
Termoska
1,5 l
VA-9560WQ 283 mm 104 mm 75 mm
922 g
Široké nalévací hrdlo, objem 1,5 l, QUICKSTOP systém, odšroubovatelný hrnek s umělohmotným náhradním
hrnkem, sklapovací držák, popruh na nošení.
Termoska
1,5 l
VA-9560WQAT 283 mm 104 mm 75 mm
922 g
 Také titanově šedá. Široké nalévací hrdlo, objem 1,5 l, QUICKSTOP systém, odšroubovatelný hrnek s
umělohmotným náhradním hrnkem, sklapovací držák, popruh na nošení.
X-LINE

Dvojstěnná ušlechtilá nerezová ocel s vakuovou technologií.

Termoska
1,0 l
VA-9810P
304 mm 110 mm 49 mm
868 g
 Olivově zelená, stabilní umělohmotný obal, šroubovací uzávěr s dvojitým těsněním, odšroubovatelný hrnek.
TURISTICKÝ SET

Turistický set Pro Bag

Dvojstěnná ušlechtilá nerez ocel
TM

Set obsahuje:

LAHVE NA PITÍ

VA-9600B
2x hrnek do auta VA-9558, 1x 0,9 l termosku VA-9554Q,
izolační tašku s nastavitelným popruhem na nošení.

JednostĚnné z ušlechtilé nerez oceli.

Lahev

0,7 l
VA-9710
Odšroubovatelný, jednoručne ovladatelný uzávěr na pití

242 mm 74 mm

Lahev
0,75 l
VA-9716
Odšroubovatelné víko se závěsným držákem.

253 mm 72 mm

LAHVE NA PITÍ

43 mm

49 mm

201 g
180 g

Dvojstěnné z ušlechtilé nezez oceli, vakuová technika

Lahev
0,35 l
VA-9717
204 mm 70 mm 47 mm
274 g
Lahev
0,5 l
VA-9718
239 mm 70 mm 47 mm
321 g
Dvojdílný odšroubovatelný umělohmotný uzávěr. První díl uzavírá láhev, druhý díl zachytává pevné kousky ovoce.
Má protiskluzové dno.
IZOLAČNÍ NÁDOBÍ

Dvojstenné z ušLechtilé nezez oceli s vakuovou technikou

Izolační nádobí
0,5 l
VA-9684
Víko je z umělé hmoty, dá sa umýt v myčce.
Izolační nádobí
0,5 l
VA-9684AT
 Titanově šedý povrch, víko z umělé hmoty
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154 mm 89 mm

154 mm 89 mm

74 mm

74 mm

308 g
308 g

Ukázka
balení

Typ

Objem

ca.

Kat. číslo

Výška
ca.

Ø

ca.

Ø otvoru Hmotnost

ca.

ca.

Ukázka
balení

Izolační nádobí
0,75 l
VA-9685
184 mm 103 mm 83 mm
492 g
Ušlechtilá nerez ocel. Odšroubovatelní hrnek, odšroubovatelné víko s tlačítkem na vyrovnávání podtlaku
Izolační nádobí
1,5 l
VA-9683
208 mm 120 mm 104 mm 945 g
Ušlechtilá nerez ocel s umělohmotným šrouvovacím víkem s tlačítkem na vyrovnaní podtlaku, umělohmotný
držák. 3 uzavíratelné kontejnerky,2x 200 ml a 1x 300 ml, vhodné do mikrovlnové trouby, umyvatelné v myčce
Izolační nádobí
1,5 l
VA-9683AT
208 mm 120 mm 104 mm 945 g
 Titanově šedý povrch. Ušlechtilá nerez ocel s umělohmotným šrouvovacím víkem s tlačítkem na
vyrovnaní podtlaku, umělohmotný držák. 3 uzavíratelné kontejnerky,2x 200 ml a 1x 300 ml, vhodné do
mikrovlnové trouby, umyvatelné v myčce (jen kontejnery)
NÁDOBA NA CHLAZENÍ VÍNA
Dvojstěnná ušlechtilá ocel
Nádoba na chlazení vína

VA-9568

IZOLAČNÍ KONVICE

Dvojstěnné, z ušlechtilé nezerové oceli s vakuovou technikou.

198 mm 120 mm 110 mm

1,0 l
246 mm 97 mm 75 mm
Izolační konvice
VA-9335K
 Šedý povrch
VA-9336K
Izolační konvice
 Černý povrch
Izolační konvice
VA-9337K
 Bílý povrch
Šroubovací umělohmotné víko s QUICKSTOP – nalévání se ovládá jednoručne pomocí páčky
Velký nalévací otvor, izolovaný umělohmotný držák

577 g

635 g

1,0 l
203 mm 118 mm 55 mm
539 g
Izolační konvice
VA-9338K
 Šedý povrch
Izolační konvice
VA-9340K
 Bílý povrch
Izolační konvice
VA-9342K
 Černý povrch
Šroubovací umělohmotné víko s QUICKSTOP – nalévání se ovládá jednoručne pomocí páčky, izolovaný umělohmotný
držák
1,5 l
258 mm 118 mm 55 mm
655 g
Izolační konvice
VA-9339K
 Šedý povrch
VA-9341K
Izolační konvice
 Bílý povrch
Izolační konvice
VA-9343K
 Černý povrch
Šroubovací umělohmotné víko s QUICKSTOP – nalévání se ovládá jednoručne pomocí páčky, izolovaný umělohmotný
držák
Izolační konvice
1,0 l
VA-9330K
159 mm 150 mm 54 mm
Izolační konvice
1,5 l
VA-9331K
189 mm 150 mm 54 mm
Chromované odklopitelné víčko s páčkou na jednoruční ovládání. Izolovaný plastový držák,
umyvatelná v myčce.

843 g
943 g

Izolační konvice
0,6 l
VA-9344K
192 mm 105 mm 38 mm
Izolační konvice
1,0 l
VA-9345K
259 mm 105 mm 38 mm
Izolační konvice
1,3 l
VA-9346K
277 mm 123 mm 38 mm
Chromované páčkou odklopitelné víčko, jednoruční ovládání, umyvatelná v myčce.

481 g
605 g
720 g

Izolační konvice
1,2 l
VA-9348K
211 mm 134 mm 50 mm
674 g
Izolační konvice
1,5 l
VA-9349K
246 mm 134 mm 50 mm
747 g
Izolační konvice
2,0 l
VA-9350K
288 mm 134 mm 50 mm
902 g
Umelohmotné šroubovací víko s QUICKSTOP. Nalévání jednoručně pomocí páčky. Umělohmotný izolovaný držák.
HRNEK NA PITÍ

Uvnitř ušlechtilá nerez ocel z venku barevná umělá hmota

0,4 l
217 mm 77 mm 60 mm
372 g
Hrnek na pití
VA-CLKE14BK
Barva: Černá/Transparent
Hrnek na pití
VA-CLKE14RD
Barva: Č ervená/Transparent
Hrnek na pití
VA-CLKE14BL
Barva: Modrá/Transparent
Uzavřený umělohmotný barevně-transparentní obal se šroubovacím víčkem a OUICKSTOP systémem. Protikluzová
úprava dna.
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Germany
Firma Siegfried Hintz
Paul-Friedländer-Str. 6
D-65203 Wiesbaden
Tel. +49-(0)611-186890
Fax +49-(0)611-65014
www.isosteel.de

www.isosteel.de

Isosteel distributoři ve světě:
Czech Republic
TradeNet s.r.o.
ul. Dopraváku 723
184 00 Praha 8 - Dolni Chabry
Phone: +420-220 612 330
Fax: +420-220 612 329
E-Mail: info@tradenetsro.cz

Israel
T & I Marketing Ltd
Amiel Center, 34 Kibbutz Galuy St
66550 Tel Aviv
Phone +972-35184646
Fax +972-35184505
E-Mail: info@t-and-i.co.i
http://www.t-and-i.co.il

Mauritius
Val d‘ Argy Trading Ltd
Domaine Mont Calme
128 Rue de L‘astrolabe
Tamarin
Phone. +230 4836895
E-Mail: valdargy@gmail.com

Slovakia
TradeNet s.r.o.
ul. Mladých Budovatel‘ov 27
974 01 Banská Bystrica
Phone/Fax: +421-48-416 140 7
E-Mail: tradenet@tradenet.sk
http://www.tradenet.sk

Denmark
Roswi AB
Tillverkarvägen 10 B
187 66 Täby
Phone +46-8-505 665 00
Fax +46-8-505 665 99
E-Mail: info@roswi.se
http://www.roswi.se

Latvia
GMB Ltd.
Rigas Street 208
5202 Jekabpils
Phone +371-65233-452
Fax +371-65233-420
E-Mail: gmb@apollo.lv

Mexico
Representaciones Albis S.A.
Boulevard Hermanos Serdàn 689A
San Rafael Poniente
C.P. 72029 Puebla

South Africa
Liteoptec (Pty) Ltd
47 Staal Street
Kya Sand
Randburg, 2162
Phone +27 11 462 6986
Fax: +27 11 462 6989
E-Mail: info@liteoptec.co.za
http://www.isosteel.co.za

USA
Big Show Products, Inc.
1525, Gin Road
Gold Hill, NC 28071
E-Mail: dpressley1@carolina.rr.com
Phone +1-980-721 1254
Phone 800 471 7883
http://www.isosteelusa.com

Estonia
Toolstar OÜ
Ehitajate tee 110
Tallinn, 12618
Phone +372 56 222 962
E-Mail: info@toolstar.ee
http://www.toolstar.ee

Lithuania
eFokus
J. Tiskeviciaus 9-10
02231 Vilnius
Phone. +370-689 50555
E-Mail: info@efokus.lt
http://www.efokus.lt

Finland
Vandernet Oy
Pälkäneentie 14
00510 Helsinki
Phone +358 20 7418330
Fax. +358 20 7418346
E-Mail: vandernet@vandernet.com
http://www.vandernet.com

Malta
Magru Gun Shop
Michael Azzopardi
1, Triq ir-Rghajja, Rabat
RBT2486 Rabat
Phone +356-21450140
Fax +356-21450899
E-Mail: magru@maltanet.net
http://www.magrugunshop.com

Russia
Arsenal 1
Sovetsky Prospect 22
RU-236022 Kaliningrad
Phone +7-412-918102
Fax +7-412-991540
E-Mail: arsenal1@kld.ru

Sweden
Roswi AB
Tillverkarvägen 10 B
187 66 Täby
Phone +46-8-505 665 00
Fax +46-8-505 665 99
E-Mail: info@roswi.se
http://www.roswi.se

Switzerland
Ofﬁce Factory AG
Alpenblickstrasse 7
8853 Lachen
Phone +41-55-451 72 72
Fax +41-55-451 72 70
E-Mail: kontakt@ofﬁce-factory.com
http://www.ofﬁce-factory.com

