
vše pro kancelář

www.kancelarskepotreby.cz

Zásuvkový box Leitz Click-N-Store

Prémiové titanové nůžky z nerezové oceli. Komfortní ergonomická rukojeť ve 
výrazném dvoubarevném provedení. Odolné titanové nože vydrží daleko déle 
ostré než běžné nože. Titanové nože pro přesné stříhaní a dlouhou životnost.    
Německá, vysoce kvalitní nerezová ocel pro maximální odolnost. Extra ostré 
nože pro precizní stříhání. Materiál - Titanem potažené ocelové nože a rukojeť 
vyztužená ABS plastem. Rozměry 80 x 17 x 205 mm. Záruka 10 let.

Zásuvkový box se 4 zásuvkami na formát dokumentů A4. Box je rozložitelný pro úsporu místa, když se nepoužívá. 
Kovové úchyty pro snadnou manipulaci se zásuvkami. Rámeček na popisovací štítek. Laminovaný povrch pro lepší 
a trvalejší ochranu. Moderní design, který vypadá skvěle doma i v kanceláři.

obj. č.

růžová 111151

oranžová 111152
modrá 11115M

purpurová 11115P
led. modrá 11115L
zelená 111150
cena 669,50

obj. č.

růžová 111158R

oranžová 111158
modrá 111158M

purpurová 111158P
led. modrá 111158L
zelená 111158Z
cena 595,00

3 zásuvky 4 zásuvky

obj. č.

bílá 069141
růžová 069145

oranžová 069143
modrá 069146

purpurová 069144
led. modrá 069142
zelená 069147
cena 197,50

Pákový pořadač Leitz 180° WOW
Pákový pořadač v zářivých nových barvách s dvoubarevným efektem, který 
zaujme na první pohled. Díky laminaci je povrch pořadače lesklý a vysoce kvalitní. 
Unikátní patentovaná mechanika Leitz 180°, která poskytuje širší otevření, možnost 
zakládání většího množství papírů najednou a zároveň o 20 % rychlejší práci s 
pořadačem. Elegantní hřbetní štítek, který může být v případě potřeby odstraněn.
Vybaven hřbetním úchytem pro snazší vyjmutí pořadače z police a rado zámky, 
které drží pořadač uzavřený. Šířka hřbetu 50 nebo 80 mm. 5 let záruka na 
mechaniku.

hřbet 50 mm hřbet 80 mm

020055 020047
020056 020048
020057 020049
020058 020050
020059 020051

metalická zelená
metalická oranžová
metalická modrá
metalická růžová
perleťově bílá
cena 99,00 99,00

barva

Zásuvka Leitz WOW Plus
Vyšší výška odkladače umožňuje vyšší 
kapacitu než je průměr.  Kolmé nebo 
předsazené stohování na sebe pro lepší 
organizaci. Výřez pro snadný přístup 
k uloženým dokumentům. 
Rozměry 255 x 70 x 357 mm. 
Max. stohovatelnost: 10.

obj. č.

bílá 106115
růžová 106116

oranžová 106118
zelená 106119

modrá 106117

purpurová 106119P
led. modrá 106119L
cena 124,80

Titanové nůžky Leitz WOW  20,5 cm

Podložka na psaní Leitz WOW
Silná kovová spona chrání bezpečně 
papíry před vypadnutím. 
S háčkem na zavěšení. 
Kapacita: 80 listů formátu A4 (80 g/m2). 
Rozměry: 228 x 17 x 320 mm.

obj. č.

růžová 021434

oranžová 021432
modrá 021431

purpurová 021433
led. modrá 021430
zelená 021435
cena 106,60
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Odpadkový koš Leitz WOW Stojan na časopisy Leitz WOW

Desky na spisy Leitz WOW 3 klopy

Malá organizační krabice Leitz Click-N-Store

Hladký vnitřek koše pro snadné čištění. Integrovaný úchyt pro snadný přenos 
a vysypávání. Praktický okraj koše pro bezpečné zachycení sáčku do koše.
Stohovatelný do sebe při nepoužívání. Kapacita 15 litrů.  
Rozměry 290 x 324 x 290 mm

Vysoce kvalitní stojan na časopisy ve výrazných a stylových barvách. Navrženo s 
důrazem na stabilitu a odolnost. S hřbetním úchytem pro snažší manipulaci.
Šířka hřbetu 6 cm pro ukládání časopisů a různých druhů katalogů.
Rozměry 75 x 312 x 258 mm.

Chlopně chrání před vypadnutím dokumentů. Uzavírání desek na gumičku 
pro bezpečný přenos. Kapacita: 250 listů formátu A4 (80 g/m2). 
Speciální karton potažený PP laminací. Rozměry 241 x 5 x 310 mm.

Moderní vzhled a barvy pro zkrášlení Vaší kanceláře nebo domova. Lesklé provedení vytváří prvotřídní vzhled krabice a umožňuje 
dlouhodobé používání a snadné utírání prachu. Rámeček na štítek pro snadné označení obsahu.
Materiál: Pevný karton potažený polaminovaným papírem. Rozměry: 220 x 100 x 285 mm.

obj. č.

bílá 15105B
růžová 15105R

oranžová 151050
modrá 15105M

purpurová 151051
led. modrá 15105L
zelená 15105Z
cena 124,00

obj. č.

bílá 10806B
růžová 10806R

oranžová 10806O
modrá 10806M

purpurová 10806P
led. modrá 10806L
zelená 10806Z
cena 123,14

obj. č.

bílá 02434B
růžová 02434R

oranžová 02434O
modrá 02434M

purpurová 02434P
led. modrá 02434L
zelená 02434Z
cena 40,50

obj. č.

černá 020941C
růžová 020941R

oranžová 020941O
modrá 020941M

purpurová 020941
led. modrá 020941L
zelená 020941Z
cena 190,10

Box na spisy Leitz WOW
Atraktivní uzavírání pro bezpečný přenos dokumentů. Hřbetní štítek pro popis 
obsahu. Kapacita: 250 listů formátu A4 (80 g/m2). Rozměry 250 x 37 x 330 mm.

obj. č.

růžová 024334

oranžová 024332
modrá 024331

purpurová 024333
led. modrá 024330
zelená 024335
cena 123,14

barva obj. č.

074003
074001
074000

ledově modrá
metalická růžová
metalická modrá
metalická oranžová
metalická zelená

074002
074001Z

cena 419,80

Set sešívačky a děrovačky Leitz
Sada mini sešívač a děrovač Leitz. Drátky č. 10. 
Děrování do 10 listů. Atraktivní barvy.

Více rozměrů naleznete v e-shopu
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Standard Sirius Navigator
Vhodný pro běžné kopírky, laserové tiskárny a faxy. 
Vynikající stabilita. Žádné záseky v tiskárně. Formát A4. 
Splňuje normu ISO 9706 pro dlouhodobou archivaci. 

- 80 g
- 500 listů v balíku
- 5 balíků v kartonu

Multifunkční papír vysoké kvality 
pro kancelářské použití. Vhodný pro 
laserové tiskárny i kopírky. 

- 80 g,  formát A4
- 500 listů v balíku
- 5 balíků v kartonu

Vysoce reprezentativní papír třídy A+  určený 
k řešení potřeb moderní kanceláře. Velmi 
vysoká bělost, bezdřevý, hladký, vysoký 
volumen, velmi dobrá opacita, vysoká 
odolnost vůči stárnutí.

- 80 g,  formát A4
- 500 listů v balíku
- 5 balíků v kartonu

obj. č. cena

5 balíků 044040 71,00
50 balíků
200 balíků

044040
044040

68,00
64,00

obj. č. cena

5 balíků 044035 76,00
50 balíků
200 balíků

044035
044035

72,00
65,00 044068 89,00

obj. č. cena

kvalita B kvalita A

Eurobasic
Vhodný pro běžné kopírky, laserové tiskárny a faxy.

- 80 g,  formát A4
- 500 listů v balíku
- 5 balíků v kartonu

od 57,00

od 64,00

od 65,00

obj. č. cena

5 balíků 044005 69,00
50 balíků
200 balíků

044005
044005

60,00
57,00

Obálky ELCO
Bílé ofsetové, s vnitřním potiskem. Obálky jsou vyráběny z těch nejkvalitnějších 
papírů z produkce předních evropských výrobců. Kvalitu poznáte už na první pohled. 
Obálky jsou samolepící s páskou.

balení obj. č. cena

C6 011000 491,70
C5
C5

011007
011008

808,30
241,30

C4
C4

011009
011010

1086,80
280,20

DL 011003 520,70

500 ks
500 ks
100 ks
250 ks
50 ks
500 ks
200 ks
500 ks

DL
DL okno

011004
011005

301,70
576,00

Color Copy

listů obj. č. cena

044226
044225

240,00
205,00

044227 305,00
044228 205,00
044229 250,00

100 g
 90 g

120 g
160 g

250 g 044232 320,00

500 
500 

500
250
250
250

gramáž

200 g

Color Copy je speciální papír pro digitální barevný 
tisk. Díky Color Copy můžete sami vytvořit velmi 
profesionální prezentaci pro náročné grafiky, designéry 
a reklamní agentury.

Šetrný ke strojům . Odolný vůči vysokým teplotám, 
není toxický a byl vyroben 
v souladu s ekologickou normou ISO 9706. 
Znovuuzavíratelné transparentní balení.

Formát A4.

Barevné obálky s páskou

Barevné obálky metalické DL

Kvalitní švýcarské samolepící obálky Elco. 100 g. Bez okénka.
Balení 25 ks. Velikost DL nebo C5.

Luxusní metalické obálky vyrobené 
z kvalitního papíru 120g, různé 
barvy,  klopa šípová, olizová

C5

červená 012400
oranžová 012405
žlutá 012410
zelená 012420
modrá 012430
cena 155,00

DL

012440
-

012450
012460
012470
128,00

obj. č.

zlatá 012530
měděná 012532

modrá 012534
hnědá 012533

krémová 012531
stříbrná 012536
cena 6,45

DOPRAVA ZDARMA
ZBOŽÍ PŘINESEME
AŽ NA VÁŠ STŮL



4

Prospektový obal  U v zásobníku 
Formát A4. Nahoře otevřený, EURO děrování. Balení 50 ks v praktickém 
boxu, tloušťka 43 mikro čirý-embosovaný. 
Krabička šetří místo na pracovním stole 
a manipulace s kapsami je více než snadná! 

071134 73,65
obj. č. cena

Nakupujte přes internet www.KancelarskePotreby.cz

Etikety pro LASER, COPY, INKJET - LABELS

70,0 x 37,0 mm     24       3        041262
70,0 x 42,4 mm       21       3        041284
105 x 37 mm         16       2        041522
105 x 42,4 mm     14       2        041544
105 x 74,0 mm      8       2        041607
105 x 148 mm        4       2        041619
210 x 148 mm    2 1  041726
219 x 297 mm A4    1 1  041745

počet
sloupců

obj. č.počet ks
na archu

rozměr

bez zakládacího okraje - 1 balení = 100 archů

178,50
Kartonové rozdělovače mix
Vyrobené z kvalitního recyklovaného kartonu 190 g/m, 
perforace pro vložení 
do pořadačů. Balení 100 ks.

023940 52,10
obj. č. cena

Obal na doklady A4 L

Obálka s drukem eCollection - DL Obálka s drukem NeoColori A4

Obaly slouží k ochraně písemností a dokladů během práce v kanceláři.

obj. č.

modrá 071046
fialová 071047

žlutá 071049
zelená 071048

červená 071050
cena 4,96

Plastová obálka s drukem. Vyrobené ze silného polypropylenu 220 mic.
Desky vhodné k ukládání a přenosu dokumentů.  Plastová obálka je lehčí a 
úspornější než klasické desky na sešity.Nové moderní a atraktivní barvy.

obj. č.

zelená 091075
modrá 091076

čirá 091078
růžová 091077

cena 4,96

Plastová obálka s drukem. Vyrobené ze silného polypropylenu.
Desky vhodné k ukládání a přenosu dokumentů.  Formát A4.

obj. č.

zelená 091037
modrá 091039
oranžová 091038
cena 17,36

Kolegien blok
Spirála pro snadné otáčení  a odtrhávání listů. 4 děrování pro založení 
do pořadače. 50 listů.

obj. č. cena

A4 - linkovaný 031780 27,00
A5 - linkovaný 031791 14,90
A5 - čtverečkovaný 031792 14,90

Blok Leitz Prestige A4
Propracovaný a moderní vzhled. Kvalitní a bezdřevý papír se saténovou úpravou. 
Listy obsahují mikroperforaci pro snazší odtržení listu a čtyřděrování pro založení 
do pořadače. Formát A4, čtverečekovaný.  
80 listů (80 g/m²), bezdřevý papír
Vnitřní kapsa pro uložení volných papírů. 
Vyjímatelné pravítko může sloužit 
jako záložka.

031836 157,00
obj. č. cena
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Lepicí tyčinka HerkulesLepicí tyčinka Centropen

Tekuté lepidlo Apli

Tekuté lepidlo White Glue

Tekuté lepidlo EcoTekuté lepidlo Wood Glue

Tyčinka je vhodná k lepení 
papíru, tkanin, korku a dalších 
savých materiálů. 

Tyčinka je vhodná k lepení 
papíru, tkanin, korku a dalších 
savých materiálů. 

Bílé disperzní lepidlo na papír, 
lepenku, dřevo a lehké tkaniny. 

Bílé disperzní PVA lepidlo. Lepí 
papír, kartón, lehké textilie, kůži, 
korek, dřevo. Rychlouzávěr. 
Zasychá do 2 minut.

Univerzální transparentní lepidlo. 
Ergonomicky tvarovaná láhev. 
Rychlouzávěr pro čisté a snadné 
použití.   Lepí k sobě všechny 
druhy papíru, kartón, lehké 
textilie, kůži, korek a dřevo. 
Ideální pro hobby, výtvarné 
a řemeslné práce. 
Neobsahuje rozpouštědla 
a kyseliny, netoxické. 
Vypratelné při 40°. 
125 ml.

Univerzální transparentní lepidlo 
na dřevo. Ergonomicky tvarovaná 
láhev. Rychlouzávěr pro čisté 
a snadné použití. Ideální pro 
hobby, výtvarné a řemeslné práce. 
Obsahuje rozpouštědla, 
netoxická. 125 ml.

obj. č. cena

067080 13,20  8 g
15 g
40 g

067074
067079

14,10
33,90

obj. č. cena

067044 6,20  8 g
15 g
36 g

067045
067046

12,30
19,40

obj. č. cena

067024 25,60100 g
250 g 067025 49,60

obj. č. cena

067225 19,75  60 g
125 g 067226 27,40

Doprava zboží ZDARMA

067216 30,60
obj. č. cena

067218 29,75
obj. č. cena

Lepidlo Herkules
Univerzální lepidlo. 
Lepí papír, dřevo a další savé materiály. 
Ředitelné vodou.

obj. č. cena

30 gramů 067018 21,50
130 gramů 067020 37,20
250 gramů 067021 51,50

Balicí pásky barevné
Pro spolehlivé lepení krabic, převazování různých předmětů.
Jsou vyrobené z pevného polypropylenu.
Vysoká doteková lepivost.
50 mm x 50 m.
 

obj. č.

modrá 068144
bílá 068149

žlutá 068145
zelená 068143

červená 068146
cena 28,10

Balicí páska hnědá
Pro spolehlivé lepení krabic, převazování různých předmětů.
Jsou vyrobené z pevného polypropylenu.
Vysoká doteková lepivost.
 

rozměry obj. č. cena

25 mm x 66 m 068120 12,30
38 mm x 66 m 068137 15,00

75 mm x 66 m 068138 33,20
48 mm x 66 m 068148 15,50
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Bločky Stick-It mix barev Samolepící bloček Samolepící bloček

Náplň do krabičky

Samolepící bloček. Rozměry: 76 x 76 mm. 5 barev. 
280 lístků.

Samolepící bloček. Rozměry: 75 x 75 mm. 400 lístků. Samolepící bloček. Rozměry: 75 x 75 mm. 400 lístků.

Volné listy. Rozměr 90x90x45 mm. Barva krémová.

030182 47,93
obj. č. cena

030108 47,93
obj. č. cena

030109 47,93
obj. č. cena

038303 14,90
obj. č. cena

Zvýrazňovač  8552 Highlighter
Velkokapacitní zvýrazňovač. Fluorescenční pigmentový 
inkoust na všechny druhy papíru. Klínový hrot. 
Šířka stopy 1–4,6 mm.

barva obj. č. cena

žlutá 054058 13,72
oranžová 054052 13,72
růžová 054054 13,72
fialová 054050 13,72
modrá 054059 13,72
zelená 054056 13,72
červená 054051 13,72
sada /4 054064 52,07

Pilot Acroball
Stiskací kuličkové pero s ergonomickým tvarem úchopu, 
u kterého oceníte především jedinečnou hladkost psaní. 
Píše podle barvy těla. Náplň nové generace je založená 
na olejové bázi, voděodolná a rychleschnoucí.
Plynulé psaní, jasné intenzivní barvy. 
Šířka hrotu 0,7 mm, šířka stopy 0,28 mm, 
délka stopy 800 m.

barva obj. č.

červená 055950
černá 055951
zelená 055954
růžová 055956
modrá 055952
sv. modrá 055955
cena 41,32

Stojánek na vizitky
Rozměr: 11 x 4,5 x 5 cm.

107126 26,45
obj. č. cena

Korekční strojek Kores Roll On
Ergonomický, umožňuje opravy s přirozeným držením ruky. 
Je určen pro opravy všech druhů inkoustů. Suchá korektura 
- možnost okamžitého přepsání. Kompaktní tvar. 
Délka 8,5 m. Šířka 4,2 mm.

050114 37,02
obj. č. cena

Sada Faber-Castell Office set
Sada obsahuje: žlutý zvýrazňovač, 
mikrotužku Faber-Castell 0,7mm, 
mikrotuhy 0,7B, popisovač DVD, 
gumu Faber-Castell, 
trojhrannou tužku Grip 2001.

055907 129,50
obj. č. cena

Bezdrátková sešívačka Plus
Unikátní plastový sešívač, který sešívá bez jehel – jen vyseknutím a ohnutím 
papíru. Sešije až 5 archů papíru obvyklé gramáže (80 gr). Při sešívaní 
nevzniká žádný kovový odpad.

barva obj. č.

žlutá 074113
zelená 074111
růžová 074114
bílá 074112
cena 178,50

sešívá bez jehel
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Stojánek na vizitky

Krabička na papír Stolní kovový organizér Kovový stojánek
Kovová krabička. Rozměr: 10 x 10 cm. Výška 9,5 cm. 
Vzorek papíru.Gumové podložky proti poškrábání 
nábytku. Černá barva.

Rozměry: 20.5 x 14.5 x 10 cm. Černá barva. Rozměr: 16 x 9,5 cm. Výška 4 cm. Černá barva.

110305 58,70
obj. č. cena

110395 167,80
obj. č. cena

110371 40,33
obj. č. cena

Vlnitá lepenka
Tlumí nárazy a fixuje Vaše výrobky. 
Rozměr: 105 cm x 100 m.

342930 595,00
obj. č. cena

Bublinková fólie - role
Lehká a pružná ochrana pro křehké předměty jako 
např. sklo, porcelán. Rozměr: 1x100 m

342940 430,00
obj. č. cena

Kuchyňské utěrky Elfi maxi
Vyrobeno ze 100% celulozy. S potiskem. Šířka role 22 cm. 
2 vrstvy. Návin 33 m. 2 role v balení.

105029 42,31
obj. č. cena

Papírové ručníky Ekonom jednotlivé zelené
Recyklované, vymačkávané. 1 vrstvé. 
Rozměr 25x23 cm. Do zásobníků 
na jednotlivé ručníky.
V krabici 20 x 250 ks. 
Cena za jeden balíček (250 ks)

105041 17,36
obj. č. cena

Papírové ručníky 19 cm
Bílé recyklované ručníky. Bělost 65%. Šířka role 20 cm. 
Dodáváme v balení 6 ks.

návinvrstev obj. č. cena

105107 254,60
105106 299,60

150 m
138 m

1-vrstvé
2-vrstvé

Bělost 65%

Toaletní papír Elfi
Toaletní papír 2 vrstvý. 150 útžků. 8 ks v balení.  100% celulóza.

obj. č. cena

zelená 104019 35,70
růžová 104018 35,70
žlutá 104020 35,70

Toaletní papír - Jumbo
Jednovrstvý. Šedý. 6 ks v balení.

obj. č. cena

průměr 28 cm 104089 25,79
průměr 23 cm 104088 18,84
průměr 19 cm 104087 11,90

Doprava zboží ZDARMA



Objednávání zboží:
Při objednávce uveďte číslo akce 3/16, objednávkové číslo výrobku, název, cenu, barvu. Uveďte rovněž fakturační adresu a dodací adresu,  

na kterou požadujete zboží dopravit, je-li jiná než fakturační adresa. Objednávky pište na ostrava@arbo.cz
ARBO CKP s.r.o., Teslova 12, 702 00 Ostrava, tel.: 596 134 551, fax: 596 134 612 nebo 800 178 423

www.kancelarskepotreby.cz

Ceny bez DPH. Platnost do 30.6.2016 nebo do vyprodání zásob. Doprava zdarma při objednávce nad 1500 Kč bez DPH.

Zaměstnáváme osoby znevýhodněné svým zdravotním postižením a nákupem zboží tak podpoříte práci těchto osob. Domníváme se, že handicapované 
osoby nepotřebují lítost, ale možnost seberealizace, potřebují pocit prospěšnosti, uznání, potřebují respekt. Potřebují kolektiv. Firmy a organizace,  
které zaměstnávají více než 25 pracovníků si můžou nákupy uplatnit jako náhradní plnění a ušetřit tak 35,7 % na odvodu do státního rozpočtu.  
Využijte veškerých zákonných možností, jak ušetřit a přesto podpořit osoby se zdravotním postižením.

Židle Manager 1 + 1 ZDARMA 

Tiskárna štítků Leitz Icon

Štítkovač DYMO LabelManager 280

Kancelářská židle s prodyšným opěrákem, vysoký opěrák, houpací 
mechanismus s nastavením síly protiváhy, bederní opěrka, ocelová 
chromovaná báze, kolečka pro měkké povrchy, černá síťovina a látka 
na sedáku, nosnost 110 kg

Bezkonkurenční rychlost tisku, až 200 štítků za minutu - opravdová alternativa 
k tisku štítků na archu A4. Jednoduše ovladatelná tiskárna štítků s termálním 
tiskem, software umožňující připojení přes Wi-Fi nebo USB. Podporuje 
aplikace Apple AirPrint, až do 300 x 600 dpi. Automatická řezačka poskytuje 
celou řadu formátů štítků a to s jediným typem kazety. Termální tisk bez 
potřeby ikoustu nebo toneru. Možnost tisku nepřerušovaných štítků až do  
910 mm. Systém inteligentní kazety ukazuje, jaká páska je uvnitř a kolik štítků 
stále zbývá pro tisk

Štítky lze prostřednictvím připojení k počítači přizpůsobit 
s využitím libovolných písem nebo grafiky. Dobíjecí 
bateriová sada. Tvorba širokého spektra štítků 
DYMO D1 o šířce 6, 9, 12 mm. Velký displej umožňuje 
prohlédnout si textové efekty ještě před vytištěním.  
Tvorba štítků s využitím šesti velikostí písma, 
šesti stylů textu, devíti druhů rámečků a podtržení
a 220 symbolů a obrázků.  Možnost uložení 
až 9 často používaných štítků a rychlý 
přístup k těmto štítkům.  Prodloužená 
životnost baterie díky automatickému 
vypínání. Ideální pro označení regálů, 
pořadačů, kancelářského vybavení atd.

V období od 4. 4. do 31. 7. 2016 kupte tiskárnu Leitz Icon, registrujte se  
a vyhrajte. Každý týden vylosujeme jednoho výherce, který obdrží iPad mini. 
Čím dříve nakoupíte, tím déle jste ve slosování a máte větší šanci na výhru.

203026 2490,00
obj. č. cena

188100 3992,00
obj. č. cena

188051 1510,00
obj. č. cena

Objednejte si 1 židli a my Vám pošleme 2 židle!

ZDARMA+

Vazač Fellowes Star
Kapacitně vhodný jako osobní vazač pro kancelářské použití. Děrovací kapacita až 10 listů 
80 g papíru. Kapacita vazby až 150 listů. Oddělená ergonomická děrovací a vázací páka 
pro průběžné vkládaní děrovaných listů do plastového hřbetu výrazně zefektivňuje práci. 
Na čelní straně stroje je průzor pro snadnou kontrolu zaplnění odpadního prostoru. 
Pracovní šířka 300 mm.
Max. rozměr hřebene 19 mm.
Doraz okraje svazku.
Rozměry: 450 x 250 x 80 mm.
Hmotnost: 4,5 kg.

188383 2410,00
obj. č. cena

Teplý laminátor I-Lam Easy A3/A4
Už nemusíte mít žádné obavy, jakou tloušťku kapsy zrovna držíte v ruce, díky pokročilé 
kontrole zahřívání se teplota laminace přizpůsobí automaticky! Laminátory 
v atraktivním zelenobílém designu a kompaktním provedení, ideální pro menší 
kanceláře či domácí použití. Možnost optimální laminace fotografií.Vybaveny 
manuálním zpětným chodem válců. Pro fólie 75 - 125 mic. 5 válce. Záruka 3 roky.

188970

188971

I-Lam Touch  A4

I-Lam Touch  A3

2719,00

3545,45

obj. č. cena

Páková řezačka Dahle 502
Páková řezačka z pevného ocelového plechu. Na pracovním stole jsou 
zobrazené fotoformáty DIN a měrka v cm/inch. Ruční přítlak, na spodní části 
výřezy na pohodlné přenášení. 
Délka řezu 320 mm. 
Kapacita max. 8 listů 70g.
Rozměry: 420 x 175 mm

069939 970,25
obj. č. cena


