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Sdružení houslařských dílen a řezbářů je neformálním uskupením profesionálních housla-
řů a řezbářů, kteří se rozhodli spolupracovat v rámci svých oborů.

Spolupráce zahrnuje:
jednotnou propagaci služeb • 
provozování společného internetového portálu s podrobnými • 
informacemi o členech sdružení a online katalogem nabízené-
ho zboží
vydávání tištěných katalogů a letáků• 
jednotnou cenovou politiku při prodeji zboží• 
osvětovou činnost (pořádání výstav, přednášek, kulturních akcí)• 

Našim zákazníkům nabízíme komplexní odborný servis. V rámci svých dílen a ateliérů 
zajišťujeme opravy, prodej nových či starších nástrojů, strun, hudebního příslušenství 
a ručního nářadí. Samozřejmostí je bezplatné poradenství. Tato naše obchodní filozofie nás 
odlišuje od běžných obchodníků, internetových prodejců a velkoobchodů.

Tento katalog strun, hudebního příslušenství a ručního nářadí, 
obsahuje výběr námi nabízeného sortimentu určeného pro hu-
debníky, houslaře a řezbáře. 

Kompletní nabídku zboží naleznete v našem internetovém kata-
logu na adrese: www.houslari-rezbari.cz

Využít lze také přímé odkazy do tří hlavních sekci rozdělených podle profesního zaměření zá-
kazníků:

www.pro-hudebniky.cz   •   www.pro-houslare.cz   •   www.pro-rezbare.cz

Informace k nakupování přes internet
K objednávání zboží můžete používat i náš společný internetový objednávkový systém.

Objednávkový systém není klasickým veřejně přístupným internetovým obchodem, ale slouží především 
jako internetový katalog. Pokud máte zájem internetový objednávkový systém využívat, je před prvním 
nákupem nutná registrace a zadání registračního kódu “vašeho” prodejce (je uveden v propagačním 
materiálech jednotlivých prodejců, například na zadní straně tohoto katalogu). Po registraci je možné vyu-
žívat objednávkový systém bez omezení, podobně jako klasický internetový obchod. 

U nákupů přes internet nabízíme zákazníkům výhodnější ceny, u objednávek do 5.000 korun hradí klient 
poštovní poplatky.

Internetový portál a objednávkový systém provozuje společnost Pavel Celý s.r.o., která také 
veškeré internetové objednávky distribuuje. 

V případě dotazů týkající se provozu portálu a objednávkového  
systému nás neváhejte kontaktovat: email: pavel@cely.cz  •  tel.: +420 608 513 213
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Pro hudebníky
www.pro-hudebniky.cz

Pirastro Piranito
celokovové studentské struny za zvýhodněnou cenu• 
opředení z chromové oceli, měkký dohmat, dlouhá životnost• 
jasný a brilantní tón• 
dostupné pro všechny velikosti houslí (4/4–1/8), violu a violoncello• 
vhodné pro žáky ZUŠ• 

Pirastro Tonica
profesionální struny se syntetickým jádrem za zvýhodněnou cenu• 
struna E z postříbřeného ocelového drátu• 
opředení struny D a G z ryzího stříbra• 
sytý a barevný tón, dokonalá stabilita ladění• 
dostupné pro všechny velikosti houslí (4/4–1/8) a violu• 

Pirastro Evah Pirazzi
mistrovské struny s vylepšeným syntetickým jádrem• 
maximálně sytý a barevný tón, okamžitá odezva• 
jedinečné provozní vlastnosti a stabilita ladění• 
vhodné pro sólovou i komorní hru• 

Thomastik Superfl exible
univerzální struny se spřádaným ocelovým jádrem• 
zakulacený, sytý a čistý tón• 
dokonalé provozní vlastnosti a pružnost• 
vhodné pro žáky, studenty a folklórní hudebníky• 

Thomastik Vision
populární struny s moderním syntetickým jádrem• 
silný, sytý a barevný tón• 
výjimečná stabilita ladění a dlouhá životnost• 
ideální set pro orchestrální a komorní hráče• 

PO615500 housle 4/4 sada
PO615040 housle 3/4–1/2 sada
PO615060 housle 1/4–1/8 sada
PO625000 viola sada
PO635000 violoncello sada

PO412021 housle 4/4 sada
PO412041 housle 3/4–1/2 sada
PO412061 housle 1/4–1/8 sada
PO422021 viola sada

PO419021 housle sada
PO429021 viola sada
PO332020 violoncello sada
PO449020 kontrabas sada

PZ15A housle sada
PZ23 viola sada
PZ31 violoncello sada
PZ2887.0 kontrabas sada

PZVI100 housle sada
PZVI200 viola sada

Struny Pirastro a Thomastik
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Thomastik Dominant
tradiční a léty osvědčené struny se syntetickým jádrem• 
dobrá stabilita ladění• 
plný a měkký tón podobný střevovým strunám• 

Thomastik Spirocore
profesionální struny na bázi opředeného ocelového lanka• 
silný, sytý a homogenní tón• 
jedinečná stabilita ladění a pružnost, dlouhá životnost• 

kalafuny

Kalafuna Pirastro Piranito

PO900700 housle, viola

Kalafuna Pirastro Oliv/
Evah Pirazzi

PO902500 housle, viola

Kalafuna Pirastro Schwarz

PO903100 housle, viola

Kalafuna Cello

PO903300 violoncello

Kalafuna Tonica

PO902800 housle, viola

Kalafuna RDM (antialergická)
antialergická• 

DM275001 housle

Kalafuna W.E. Hill & Sons
světlá• 

DM277008 housle, viola

Kalafuna W.E. Hill & Sons
tmavá• 

DM277009 housle, viola

Struny Pirastro a Thomastik

PZS15A housle sada
PZS23 viola sada
PZS31 violoncello sada
PZ3885.0 kontrabas sada

PZ135B housle sada
PZ141 viola sada

Pro hudebníky
www.pro-hudebniky.cz

Přehled kompletní nabídky strun a kalafun naleznete na našich internetových stránkách www.pro-hudebniky.cz
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Smyčce

Koncertní smyčec
pevná dřevěná osmihranná hůlka• 
ebenová žabka s pařížským očkem• 
kožená bandáž, vinutí imitace rybí kosti• 
přírodní žíně, precizní zpracování• 

Karbonový smyčec Bondix*
pevná hůlka zhotovená • 
z uhlíkových vláken
ideální studentský smyčec• 
garnitura z nového stříbra• 
přírodní žíně• 

Karbonový smyčec Carbondix***
poloprofesionální smyčec• 
nejnovější technologie výroby• 
garnitura z nového stříbra• 
mistrovské přírodní žíně• 

AK132001 housle 4/4
AK132002 housle 3/4
AK132003 housle 1/2
AK132004 housle 1/4
AK132021 viola
AK132031 violoncello

ramenní opěrky

Ramenní opěrka Everest
velmi pevná a lehká• 
patentovaný systém uchycení na nástroji• 
velmi odolné provedení• 
nastavitelná ve všech směrech• 

Ramenní opěrka Tido
luxusní opěrka z žíhaného javoru• 
světlá povrchová úprava• 
pogumované protiskluzové nožky• 
kovové osazení• 

DM400401 housle 4/4
DM400402 housle 3/4
DM400403 housle 1/2
DM400404 housle 1/4

DM400201 housle 4/4–3/4
DM400203 viola

DM145411 housle 4/4
DM145412 housle 3/4
DM145413 housle 1/2
DM145414 housle 1/4
DM145421 viola
DM145431 violoncello

DM145011 housle 4/4
DM145012 housle 3/4
DM145013 housle 1/2
DM145014 housle 1/4
DM145021 viola
DM145031 violoncello

Pro hudebníky
www.pro-hudebniky.cz

Přehled kompletní nabídky hudebního příslušenství včetně všech dostupných specifi kací 
a velikostí jednotlivých položek naleznete na našich internetových stránkách www.pro-hudebniky.cz
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Struník Standard s dolaďovači
nový model struníku z tvrzeného plastu• 
velmi precizní a spolehlivé zpracování• 
lehce pohyblivé šrouby• 
dodáván bez poutkové struny  • 
(nutno objednat zvlášť)

Struník Wittner Ultra
osvědčený struník německé výroby• 
materiál speciální tvrzený plast• 
velmi precizní a spolehlivé zpracování• 
včetně poutkové struny• 

Struníky

DM375441 housle 4/4
DM375442 housle 3/4
DM375443 housle 1/2
DM375444 housle 1/4
DM375451 viola (40–41 cm)
DM375452 viola(38–40 cm)
DM375461 violoncello 4/4–7/8
DM375462 violoncello 3/4–1/2
DM375463 violoncello 1/4–1/8

AK222001 housle 4/4
AK222002 housle 3/4
AK222003 housle 1/2
AK222004 housle 1/4
AK222021 viola (38–39,5 cm)
AK222022 viola(39,5–41,5 cm)
AK222031 violoncello 4/4–7/8
AK222032 violoncello 3/4–1/2
AK222034 violoncello 1/4–1/8

Podbradky

Wendling – plast
DM311111 housle 4/4–3/4
DM311113 housle 1/2
DM311114 housle 1/4

Dresden – eben
DM312011 housle 4/4–3/4
DM312013 housle 1/2–1/4
DM312021 viola

Teka – eben
DM313811 housle 4/4–3/4
DM313821 viola
DM313822 viola (velká)

Guarneri – eben
DM316211 housle 4/4–3/4
DM316213 housle 1/2–1/4
DM316221 viola
DM316222 viola (velká)

Pro hudebníky
www.pro-hudebniky.cz

Notový stojan Standard
lehké provedení (1 kg)• 
nastavitelný v rozmezí  • 
50–102 cm
rozměry pultu na noty  • 
40,5–20,5 cm
včetně nepromokavého  • 
obalu

Notový stojan pevný
pevnější provedení• 
nastavitelný v rozmezí 52–118 cm• 
rozměry pultu 45 x 22,5 cm• 
včetně nepromokavého pouzdra• 

Stojany 

F900702 standardní provedení F900708 pevné provedení
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Pouzdra

F350050 housle 4/4
F350052 housle 3/4
F350054 housle 1/2
F350056 housle 1/4
F352063 viola (do 39,5 cm)
F352065 viola (do 42 cm)

Pro hudebníky
www.pro-hudebniky.cz

nové hudební nástroje
Školní nástroj Model 101

školní nástroj české produkce•  pro začátečníky a mírně pokročilé
velký podíl ruční práce, profesionálně seřízený• 
nadstandardní kvalita materiálu a provedení• 
ebenová garnitura, struník Wittner, struny Pirastro Piranito• 
dostupný i v setu za výhodnou cenu (nástroj, kufr, smyčec, kalafuna)• 
dodáván ve všech velikostech (4/4–1/8)• 

AK101001 housle 4/4 samostatný nástroj
AK101101 housle 4/4 set
AK101022 viola (395 mm) samostatný nástroj
AK101122 viola (395 mm) set

Studentský nástroj Model 104
studentský nástroj české produkce•  pro pokročilé studenty
velký podíl ruční práce, profesionálně seřízený, lihový lak• 
nadstandardní kvalita materiálu a provedení• 
ebenová garnitura, struník Wittner, struny Pirastro Tonica• 
dostupný i v setu za výhodnou cenu (nástroj, kufr, smyčec, kalafuna)• 

AK104001 housle 4/4 samostatný nástroj
AK104101 housle 4/4 set
AK104022 viola (395 mm) samostatný nástroj
AK104122 viola (395 mm) set

Školní pouzdro Classic Line
lehké tvarované pouzdro se dvěma • 
popruhy na záda
černý exteriér, šedý interiér• 
dva držáky smyčců, velká vnější kapsa • 
na noty 
oddíl na kalafunu• 

AK166001 housle 4/4
AK166002 housle 3/4
AK166003 housle 1/2
AK166004 housle 1/4
AK166021 viola

Kufr Student
precizní provedení• 
černý exteriér, šedý interiér• 
držáky na dva smyčce, ciferníkový • 
vlhkoměr, dečka na nástroj
 velká vnější kapsa na noty, • 
dva popruhy na záda
 oddíl na pavouka a příslušenství• 

komisní prodej starších nástrojů
Na našem internetovém portálu naleznete v rámci sekce „Pro hudebníky“ (www.pro-hudebniky.cz) také 
přehled aktuální nabídky starších smyčcových hudebních nástrojů nabízených jednotlivými houslař-
skými dílnami našeho sdružení. Nabídka čítá několik desítek školních, koncertních i mistrovských nástrojů 
a je neustále doplňována a aktualizována. Na internetu si můžete prohlédnout fotografi e nabízených nástrojů, 
jejich popis a cenu. Bližší informace ke konkrétnímu nástroji poskytuje houslař, který jej nabízí. V jeho dílně či 
ateliéru je také možné nástroj vidět, vyzkoušet a zakoupit.
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Pro houSlaře
www.pro-houslare.cz

Pro profesionální houslaře, výrobce a opraváře hudebních nástrojů a smyčcaře nabízíme na 
našem internetovém portále v sekci „Pro houslaře“ (www.pro-houslare.cz) široký sortiment 
ručního nářadí a speciálních houslařských pomůcek značky Dictum, materiálů pro výrobu 
smyčcových hudebních nástrojů a kytar a součástek.

Sortiment nářadí zahrnuje houslařské hoblíky a dláta, pilníky, rašple, pilky, upínací pomůcky, 
výstružníky a ořezávátka bodců a kolíčků, klihy, lepidla, laky, pryskyřice, cidliny, kotlíky na 
klíh, obýbačky lubů, stavěče duší, tloušťkoměry a další.

V kategorii součástek naleznete výběr kobylek různých výrobců, garnitur, kolíčků, žaludů, žíní, 
součástek smyčců, bodců, hmatníků a dalších.

Houslařům, výrobcům a opravářům hudebních nástrojů a obchodníkům nabízíme možnost ná-
kupu strun a hudebního příslušenství za velkoobchodní ceny a poskytujeme také slevu na nákup 
ručního nářadí a materiálů. Před prvním nákupem je nutná registrace se statusem „živnostník“, zadání 
emailu, IČ a kontaktních údajů. Po ověření registrace aktivujeme pro daný profil příslušnou slevu.
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Pro řeZbÁře
www.pro-rezbare.cz

Sada dlát Pfeil Compact (4 ks) 
ideální set pro začínající řezbáře• 
3 dláta různých profi lů, řezbářský nůž• 
celková délka dlát 200 mm• 

DM700690 4 ks

Sada dlát Pfeil (12 ks)   
set pro rozsáhlejší řezbářské práce a tvorbu fi gur • 
12 dlát různých profi lů (ploché, ploché šikmé, • 
duté, V, prohnuté)
rolovací pouzdro• 
celková délka dlát • 
250 mm

DM700890 12 ks

Čínská dláta sada 12 ks
sada lehkých řezbářských dlát pro detailní práce• 
12 dlát různých profi lů (ploché, ploché šikmé, duté, V)• 
bavlněný rolovací obal• 
celková délka dlát 180–210 mm• 

DM700972 12 ks

Sada dlát „Platan“   
set pro všechny druhy řezbářských prací• 
20 dlát různých profi lů (ploché, ploché šikmé, • 
duté, V, prohnuté)
součástí setu je • 
i řezbářský nůž 
„Brienz“, brusné ka-
meny, olej, palička
dřevěná kazeta• 
rukojeti z platano-• 
vého dřeva
celková délka dlát • 
250 mm

DM730023 25 ks

Řezbářské nože Pfeil 

DM700920 Model 1
DM700921 Model „Pfeil“
DM700922 Model 6

Model 1

Model 6

Model „Pfeil“

Sada dlát Pfeil Compact (18 ks)  
univerzální velká sada• 
18 dlát různých profi lů (ploché, ploché šikmé, • 
duté, V, prohnuté)
kazeta z bukového dřeva• 
celková délka dlát 200 mm• 

DM700693 18 ks Sada japonských truhlářských dlát Hattori (10 ks) 
cenově výhodná sada japonských dlát• 
tvrdost oceli 60 HRC, dřevěná kazeta• 
celková délka dlát • 
225 mm

DM710016 10 ks
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Pro řeZbÁře
www.pro-rezbare.cz

Pila Dozuki Compact   
nejoblíbenější typ japonských pil• 
protiskluzová rukojeť • 
délka listu 240 mm, tloušťka pouze 0,3 mm• 

DM712830 Power Grip

Sada japonských pil Basic (3 ks)    
sada profesionálních • 
japonských pil 
vhodná pro truhláře, • 
řezbáře, houslaře
délka listu 240 mm• 

DM712833 3 ks

Kombinovaný brusný kámen King   
kombinovaný vodní kámen• 
zrnitost 1000/6000• 

DM711005 205 x 50 x 25 mm
DM711006 207 x 66 x 36 mm

Diamantové brusné kameny DMT    
dokonale rovná brusná • 
plocha
velmi dlouhá životnost• 
plastová krabička, pro-• 
tiskluzové nožky

DM705365 zrnitost 220 (extra hrubý)
DM705366 zrnitost 325 (hrubý)
DM705367 zrnitost 600 (jemný)
DM705368 zrnitost 1200 (extra jemný)

Nůž Kogatana Deluxe 
japonský profesionální řezbářský  • 
a houslařský nůž
bezkonkurenční ostrost• 
ručně vykovaná čepel (oboustranná fazeta)• 
20–30 vrstev oceli Suminagashi (64 HRC)• 

DM710505 šířka 3 mm
DM710503 šířka 8 mm
DM710502 šířka 12 mm
DM710501 šířka 18 mm

Nůž Kogatana Standard 
japonský řezbářský a houslařský nůž• 
2–3 vrstvy oceli (58 HRC)• 
oboustranná fazeta• 

DM710205 šířka 3 mm
DM710203 šířka 8 mm
DM710202 šířka 12 mm
DM710201 šířka 18 mm

Dřevěná ztužidla (svěrky) Klemmsia 
lehká dřevěná ztužidla s excentrem• 
možnost nastvení optimálního tlaku• 
ocelová vodicí tyč• 

DM705810 rozpětí 200 mm, vyložení 110 mm
DM705812 rozpětí 600 mm, vyložení 110 mm 
DM705825 rozpětí 200 mm, vyložení 150 mm

Celokovová ztužidla (svěrky) Bessey 
lehká a pevná ztužidla německé výroby• 
kovaná pozinkovaná ramena, kalené vřeteno • 
dokonalá stabilita, dřevěná rukojeť• 

DM705775 rozpětí 100 mm, vyložení 60 mm
DM705781 rozpětí 160 mm, vyložení 80 mm
DM705784 rozpětí 500 mm, vyložení 120 mm
DM705785 rozpětí 1000 mm, vyložení 120 mm

Sada cidlin Mini (7 ks) 
menší cidliny ze švédské oceli• 
vhodné pro opracovávání  • 
těžko přístupných míst
tloušťka 0,4 mm• 

DM703500 sada 7 ks
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Pro řeZbÁře
www.pro-rezbare.cz

Kaméliový olej Sinensis   
nízkoviskózní olej pro ochranu dřeva• 
vhodný i pro konzervaci nářadí a nožů• 

DM705280 100 ml
DM705281 250 ml
DM705282 1 l

Sortiment olivových přířezů   
sada nepravidelných a různě velkých přířezů • 
olivového dřeva
vhodný pro soustružení, výrobu ozdob, střenek • 
a interzií

DM831131 sada (cca 4,5 kg)

Lněný olej   
olej pro povrchovou úpravu dřeva • 
čistě přírodní produkt, lisovaný • 
zastudena

DM705275 1 l
DM705269 5 l

Sada brusných kamenů 
Arkansas Multiform   

sada 4 ks kamenů• 
dřevěné pouzdro• 

DM705260 sada 4 ks

Japonské brusné papíry Kovax   
sady 10 ks archů• 
tenké, pružné, trvan-• 
livé a velmi efektivní 
brusné plátno
ideální pro práci se • 
dřevem, laky i kovy
rozměry listu 230 x 280 mm• 

DM704974 zrnitost 120 sada 10 ks
DM704976 zrnitost 240 sada 10 ks
DM704978 zrnitost 400 sada 10 ks
DM704979 zrnitost 600 sada 10 ks
DM704980 zrnitost 1000 sada 10 ks

Sortiment lipových přířezů   
suché lipové hranoly různých velikostí• 
vhodné pro menší řezbářské práce a vrubořez• 

DM831138 sada (cca 7,5 kg)

Lepidlo Titebond Original   
pro pevné spoje dřeva, laminátu a další • 
typy porézních materiálů 
lakovatelné, dobře brousitelné• 
neobsahuje žádné toxické látky a • 
rozpouštědla

DM450360 237 g
DM450361 946 g
DM450369 3784 g

Zaječí klíh   
vysoká viskozita a elasticita• 

DM450153 500 g
DM450154 1000 g

Kožní klíh   
klíh pro pevné a pružné spoje• 

DM450140 250 g 
DM450143 1 kg 

Karnaubský vosk   
tvrdý vosk  pro ošetření namáhaných dřevěných • 
povrchů
nebělený• 

DM810009 500 g
DM810010 1 kg



pro-hudebniky.cz 
Kategorie obsahuje struny Pira-
stro, Thomastik, Larsen a Jargar, 
nabídku smyčcových hudebních 
nástrojů a příslušenství (kalafu-
ny, dusítka, dolaďovače, smyčce, 
pouzdra a povlaky, ramenní opěr-
ky, struníky, podbradky, čistidla 
a mazadla, notové pulty, zvlhčo-
vače). Součástí sekce je také na-
bídka starších hudebních nástrojů 
nabízených v jednotlivých dílnách 
a ateliérech v komisním prodeji.

pro-houslare.cz
Kategorie obsahuje materiály, 
nářadí, polotovary a součástky 
určené pro houslaře, smyčcaře 
a opraváře hudebních nástrojů. 
Ze sortimentu hudebního příslu-
šenství zde naleznete kobylky, ko-
líčky, bodce, garnitury, hmatníky, 
žaludy a žíně. Nabídka nářadí za-
hrnuje například dláta, hoblíky, 
brusné prostředky, laky, materi-
ály, klihy, výstružníky, ořezávátka 
kolíčků a upínací pomůcky.

pro-rezbare.cz
Kategorie obsahuje ruční nářa-
dí určené pro řezbáře, socha-
ře, truhláře a tesaře. Sortiment 
zahrnuje řezbářská dláta Pfeil, 
japonská dláta, řezbářské nože, 
ruční pily japonské a evropské 
výroby, měřicí a rýsovací po-
můcky, hoblíky, klihy a lepidla, 
nože, sochařské sekery a teslice, 
upínací pomůcky, pořízy, oleje 
a vosky, rašple a pilníky, cidliny, 
materiály. 

Internetový portál a objednávkový systém pro-
vozuje společnost Pavel Celý s.r.o., která také 
veškeré internetové objednávky distribuuje. 

Váš prodejce:

www.houslari-rezbari.cz

Kompletní přehled celé nabídky ve formě internetového katalogu, který čítá téměř 5000 položek zboží, 
naleznete na našem internetovém portálu www.houslari-rezbari.cz

Využít lze také přímé odkazy na tyto stránky, které vás nasměrují do tří hlavních sekcí nabídky rozdělených 
podle profesního zaměření zákazníků:


