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Standard
Sirius NavigatorVhodný 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
60,00

obj. č. cena

5 balíků 044035 76,00
50 balíků
200 balíků

044035
044035

72,00
63,00
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vše pro kancelář

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.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
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barva obj. č.

073011
073010
073007

perleťová bílá
metalická růžová
metalická modrá
metalická oranžová
metalická zelená

073009
073008

cena 235,00

Děrovač Leitz 5008
Patentovaný úchyt a ostřejší děrovací 
segmenty pro menší sílu při děrování. 
Děruje max. 30 listů

Zvýrazňovač Fabel Castell
Velmi kvalitní superfluorescenční zvýrazňovače. Ideální pro 
všechny druhy papíru.Univerzální inkoust na vodní bázi. 
Atraktivní transparentní tělo. Klínový hrot. Stopa šíře 1-5 mm.

barva obj. č.

žlutá 054730
zelená 054731
oranžová 054732
růžová 054733
cena 17,90

044068 89,00
obj. č. cena

kvalita B
kvalita A

sešívá bez jehel

barva obj. č.

074047
074048
074049

perleťová bílá
metalická růžová
metalická modrá
metalická oranžová
metalická zelená

074050
074051

cena 364,50

Sešívačka Leitz 5502
Pevná a spolehlivá celokovová sešívačka. Moderní metalické 
barvy. Základna z kovu, rameno kov/plast. Protiskluzové 
plastové dno proti poškození nábytku. Sešívá max. 30 listů



A VÍTĚZEM SE STÁVÁ ... ODMĚŇTE
SE

1 Kupujte výrobky Esselte.

Více informací na: 
www.esselte.com/winner

2 Sbírejte body.

3 Získejte odměnu:

Kampaň trvá: 01.09.2015-31.01.2016

A VÍTĚZEM SE STÁVÁ ...A VÍTĚZEM SE STÁVÁ ...
ESSELTE

PATENTOVANÁ
MECHANIKA NO.1

2015

ESSELTE
3 ROKY

ZÁRUKA

2015
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FSC® 
CERTIFIKACE

2015

ESSELTE
500 LISTŮ
KAPACITA

2015

AND THE WINNER IS ...

SBÍREJTE 

BODY!

100 
BODŮ

20
BODŮ

Prospektový obal  U v zásobníku 

Prospektový obal  U v krabici 

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! 

Embosovaná recyklovatelná PP fólie tloušťky 43 mic.
Horní otevření. Univerzální multiperforace (11 děr).
Pro formát A4. Balení 100 ks.

Embosovaná recyklovatelná PP fólie tloušťky 43 mic.
Horní otevření. Univerzální multiperforace (11 děr).
Pro formát A4. Balení 100 ks.

071134 73,65
obj. č. cena

071135 71,00
obj. č. cena

Celoplastový pákový pořadač Esselte No. 1 Power

QZ 1376

ALWAYS PERFECT!

¸

ALWAYS PERFECT!

¸

logo_esselte_81_v4.indd   1 09.02.2010   8:25:11 Uhr

Pákový pořadač vysoké kvality pro dlouhodobé použití. Nově s upravenou pákou, která má ergonomický tvar pro pohodlné uchopení. Velmi kvalitní provedení - silný 
karton potažený polypropylenovou fólií zaručuje stabilitu a prodlužuje životnost pořadače. Uzavírací mechanismus (Rado zámky),  hřbetní otvor a kovové lišty pro pohodlnější 
a dlouhodobější životnost. Záruka na mechaniku 3 roky.

hřbet 50 mm hřbet 75 mm

020772 020733
020773 020729
020824 020735
020821 020734
020830 020736

bílá
žlutá
oranžová
černá
červená
 modrá 020828 020728

cena 64,00 64,00
sv. modrá 020826 020730

hřbet 50 mm hřbet 75 mm

020827 020737
020820 020726
020819 020732
020774 020731
020829 020727

šedá
bordó
tyrkys
fialová
zelená
písková 020778 020741

cena 64,00 64,00
krémová 020779 020742

Nakupujte přes internet www.KancelarskePotreby.cz

Obal na doklady L v krabici 
Embosovaná recyklovatelná PP fólie tloušťky 85 mic.
Vykrojení pro snazší manipulaci s dokumenty.
Horní a boční otevření. Pro formát A4. Balení 100 ks.

071030 157,00
obj. č. cena



Barevné papíry IQ

044700 154,55
obj. č. cena

Pastelové barvy
Chamois, světle žlutá, růžová, 
středně zelená,
středně modrá. 250 listů.

044703 233,06
obj. č. cena

Neonové barvy
oranžová, zelená, žlutá, 
růžová. 200 listů.

Papír vhodný pro kopírky, laserové i inkoustové tiskárny. Formát A4. 80g.  50 listů z každé barvy.

obj. č. cena

obyčejná 059300 19,00
silné tělo 059304 29,42

Tužka Faber-Castel
Různé tvrdosti. Trojhranná 
lakovaná tužka s bodovou 
pogumovanou  částí.

Ořezávátko Grip
Ořezávátko pro tři druhy průměrů tužek - trojboké, jumbo 
a běžné

obj. č. cena

stříbrná 070087 68,60
modrá 070086 68,60

Ořezávátko elektrické
Rozměry: 7 x 8 cm. Výška 7,5 cm.

070088 180,20
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.

Je určen pro opravy všech druhů inkoustů. Suchá korektura 
- možnost okamžitého přepsání. Kompaktní tvar. 

050114 37,02
obj. č. cena

Korekční strojek Fancy Korekční strojek - BeGreen

Náhradní náplň pro strojek - BeGreen

Jednoduché, čisté a suché korigování. 
Papír se nekrabatí. Okamžitá možnost 
přepsání. Rozměr: 5 mm x 8 m.

Korektor s výměnnou náhradní páskou a atraktivním 
designem. Délka pásky 6 m, šířka 4 mm. Z 88,4% 
vyroben z recyklovaného materiálu. 

Šířka 4 mm, délka 6 m.

suché korigování. 
Papír se nekrabatí. Okamžitá možnost 
přepsání. Rozměr: 5 mm x 8 m.
Papír se nekrabatí. Okamžitá možnost 

Náhradní náplň pro strojek - BeGreen

designem. Délka pásky 6 m, šířka 4 mm. Z 88,4% 

Šířka 4 mm, délka 6 m.Šířka 4 mm, délka 6 m.

050055 33,88
obj. č. cena

050051 69,00
obj. č. cena

050052 46,03
obj. č. cena

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

Lepicí tyčinka HerkulesLepicí tyčinka Herkules

obj. č. cena

067074 14,0515 g
40 g 067079 23,14

Jedn. výdajový pokladní doklad
Blok A6, 100 listů.

obj. č. cena

36 000271 13,40
303 - NCR 000272 27,69

Výdajový pokladní doklad
Blok A6, 100 listů.
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Přezkoušel
Dne

Zaúčtoval
Dne

Celkem Kč h

 Do 6/06  OP 83

VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD

 DPH % Bez daně Kč DPH Kč

 
Vyplaceno:
(jméno a adresa)

Průkaz totožnosti

 

slovy

Účel výplaty 

Schválil(i) Podpis příjemce Podpis pokladníka
  

ÚČETNÍ DOKLAD ze dne  čísl.

 Text Účtovací předpis (Má dáti-účet) Kč h

číslo
ze dne 20 Přílohy:

Firma

obj. č. cena

37 000270 14,30
83 - NCR 000273 27,44

Příjmový pokladní doklad
Blok A6, 2x50 listů.

obj. č. cena

39 - číslované 000010 16,53
81 - NCR číslované 000020 28,35
91 - NCR nečíslované 000021 27,44

Doprava zboží ZDARMA



Záložky neonové
Čtyři neonové barvy. 40 lístků z každé 
barvy. Popisovatelné.   
Rozměr 20x50 mm.  Neonové nebo 
průhledné neonové. Je možné použít 
jako zvýrazňovací proužky. 
Barvy: oranžová, modrá, žlutá, růžová

obj. č. cena

neonové 030300 68,51
průhledné (plastové) 030301 73,97

Bločky
100 lístků žluté barvy.

obj. č. cena

030000 23,80
030010 16,03
030020 15,95

40x50 mm /3
50x75 mm
75x75 mm
75x125 mm 030110 26,28

Samolepící kostka
Pro nepřehlednutelné a snadné zaznamenávání 
důležitých vzkazů a zpráv. Kvalitní samolepicí bločky 
drží na většině povrchů, samovolně se neodlepují.  
Po odlepení nezanechávají žádné stopy.   
Rozměr 75 x 75 mm. 400 lístků.

Záložky neonové

Rozměr 75 x 75 mm. 400 lístků.

030149 82,23
obj. č. cena

Kostka neonová  Záložky 12x45 mm neonové 
Samolepicí bločky ve čtyřech neonových 
barvách. 320 lístků. 80 lístků z každé barvy.
Barvy: oranžová, zelená, žlutá, růžová.
Rozměr 75x75 mm.

Bloček samolepící plastový indexový transparentní. 
Neonové průhledné barvy. Rozměr 45 x 12 mm.  
5 x 25 lístků. 

030030 110,00
obj. č. cena

030424 21,00
obj. č. cena

Samolepící bločky
50 lístků.

obj. č. cena

030416 17,19
030417 17,19

šipka
telefon
srdce 030418 17,19

Neonové záložky Index Strips Kores
45x12 mm /8x25 záložek na pravítku. Záložky v 8 fluorescentních barvách 
na praktickém pravítku. Záložky jsou plastové – netrhají se, přesto jsou popisovatelné. 
Můžete je opakovaně aplikovat. Vzájemně se neslepují 
a nekroutí se.a nekroutí se.

030420 49,67
obj. č. cena

Barevná kostka Kostka bílá
Volné listy. Rozměry: 83 x 83 x 75 mm. Volné listy. Rozměry: 83 x 83 x 75 mm.

Čistý papír.Čistý papír.Čistý papír.

038310 43,14
obj. č. cena

038312 35,78
obj. č. cena

Špalíček točený
Rozměr 90 x 90 mm. Výška špalíčku 50 mm. 
Čistý papír.

038300 23,80
obj. č. cena

Nakupujte přes internet www.KancelarskePotreby.cz

DOPRAVA ZDARMA
ZBOŽÍ PŘINESEME
AŽ NA VÁŠ STŮL



Popisovač 4606 CD/DVD/BD
Popisovač určený především k popisování CD/DVD/BD. Permanentní inkoust na 
alkoholové bázi. Válcový hrot, šíře stopy 1 mm. Stopu písma lze odstranit CD/DVD 
korektorem. Ergonomický design s trojúhelníkovou úchopovou částí.

barva obj. č. cena

modrá 053560 11,49
zelená 053561 11,49
červená 053562 11,49
černá 053563 11,49
sada /4 053564 43,80

Popisovač 2846
Popisovač vhodný především k popisování nejrůznějších plastických hmot, skla, 
filmů apod. Permanentní inkoust na alkoholové bázi. Stopa písma odolává vodě, 
teplotě do 100 °C, otěru a povětrnostním vlivům. 
Válcový hrot, šíře stopy cca 1 mm.

barva obj. č. cena

černá 053070 5,79
červená 053072 5,79
modrá 053074 5,79
zelená 053076 5,79

sada /4 053078 26,03
hnědá 053077 5,79

Zvýrazňovač  8722 Highlighter
Celofluorescenční zvýrazňovač s ergo držením a reflexním pigmentovým inkoustem 
vhodným pro zvýrazňování textů na všech druzích papíru. Klínový hrot, šíře stopy 
1 - 4 mm, 7 fluorescenčních barev inkoustů, ventilační chránítko. 
Ergonomický design s trojúhelníkovou úchopovou částí.

vhodným pro zvýrazňování textů na všech druzích papíru. Klínový hrot, šíře stopy 

barva obj. č. cena

žlutá 054038 10,50
oranžová 054032 10,50
růžová 054034 10,50
fialová 054030 10,50
modrá 054035 10,50
zelená 054036 10,50
červená 054031 10,50
sada /4 054045 35,37
sada /6 054047 57,11

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

Velkokapacitní zvýrazňovač. Fluorescenční pigmentový inkoust 

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

Značkovač 8510 permanent
Popisovač 8586  White permanent Značkovač, který díky své speciální inkoustové náplni vydrží i 14 dní otevřený 

a nevyschne. Píše na papír, karton, plast, sklo, keramiku, dřevo, 
kov i kámen. Permanentní inkoust na alkoholové bázi. 
Stopa písma odolná vodě, teplotě do 100 °C, otěru 
a povětrnostním vlivům. Válcový hrot, 
šíře stopy 2,5 mm.

Univerzální bílý značkovač píše na většinu povrchů. Po zaschnutí odolá za sucha 
otěru. Na porézních površích permanentní, světlostálý. Vodní báze.
Skladovat ve vodorovné poloze. Válcový hrot. Šířka stopy 2,5 mm

Nevysychá

barva obj. č. cena

červená 052076 11,74
zelená 052078 11,74
modrá 052077 11,74
černá 052075 11,74
sada /4 052079 46,03

052255 19,92
obj. č. cena

Pilot Super Grip
Nejoblíbenější výsuvné kuličkové pero s gumovým 
úchopem, vhodné do soupravy s mikrotužkou. 
Barva náplně podle barvy těla. 
Náplň 2110.

barva obj. č.

modrá 055980
zelená 055981
červená 055985
černá 055986
cena 38,10

Penac Ball Pen RB-085
Moderní design. Kulička průměr 0,7 mm.  Povrch pláště guma. 
Příjené držení. Barva pláště odpovídá barvě náplně.
Náplň BR98C7. 

barva obj. č.

modrá 055765
červená 055766
černá 055767
cena 27,27

Poskytneme vám náhradní plnění

AKCE 3 + 1 ZDARMA
objednejte si 3 kuličková pera  

a mikrotužku dostanete zdarma

+



075011 10,91
obj. č. cena

075312 6,36
obj. č. cena

Spony
Kovové spony.

Spony barevné 32 mm

Spojovače 24/6
Spojovače No. 10

Spojovače Rapid 24/6

Barevné spony potažené plastem. 

1000 ks v balení.

Galvanizované. 1000 ks.

Galvanizované. 1000 ks.

obj. č. cena

Nůžky Kores Soft grip
Univerzální nůžky z nerezavějící oceli. Precizní stříhání. Ergonomický úchop soft 
grip, záruka 10 let.grip, záruka 10 let.

délka obj. č. cena

17 cm 069158 44,96
21 cm 069159 43,34

Kompletní závěsný držák Tarifold  kovový 
Kovový držák včetně 5 nebo 10 kapes A4, pomocí šroubů (součást dodávky) lze 
snadno připevnit na zeď. Používá se všude tam, kde je třeba zviditelnit více dokumentů 
na malém prostoru, například nástěnka, stroj, stěna apod., nově konstruované zarážky 
zaručují otevření kapes na zvolené straně. Závěsné desky barevný mix. 
Barva držáku šedá.  

obj. č. cena

5 kapes 025091 739,67
10 kapes TF414109 1119,83

počet ksdélka obj. č. cena

075061 14,00
075085 16,00

075001 7,00
075000 6,50

075010 5,90
50 mm
75 mm

28 mm
25 mm

32 mm

100
100
100
75
25

075314 7,69
obj. č. cena

075270 6,80
obj. č. cena

Sencor SEC 229/10

Sencor Sencor SEC 377

Sencor SEC 353RP

Velký 10ti místný displej. Výpočet 
procent, % zisk. Nezávislá paměť, 
odmocnina. Označení  
3 číslicové čárky. 3 tlačítková paměť, 
automatické vypnutí. 
Duální napájení. Gumová tlačítka, 
plastové pouzdro.  
Rozměry: 117 x 73 x 10 mm.

8mi místný displej, kovový štítek. 
Nezávislá paměť. Výpočet procent, % 
zisk, odmocnina. Označení 3 číslicové 
čárky. 3 tlačítková paměť. Automatické 
vypnutí. Napájení: Duální (1xLR 41). 
Rozměry: 131 x 100 x 26 mm.

Stolní kalkulátor. Extra 
velký 12-ti místný displej. 
Kontrola a oprava 120 kroků 
výpočtu. Korekční tlačítko. 
Výpočet odmocniny. Výpočet 
procent. Nezávislá paměť. 
Duální napájení. Rozměry: 
150x160x35mm (šxvxh). 
Hmotnost: 150 g

080300 122,35
obj. č. cena

080303 160,33
obj. č. cena

080307 214,05
obj. č. cena

3 číslicové čárky. 3 tlačítková paměť, 

Kontrola a oprava 120 kroků 

Výpočet odmocniny. Výpočet 

Špendlíky na nástěnky
50 ks v balení. Barevná hlavička.

075812 15,20
obj. č. cena

Nakupujte přes internet www.KancelarskePotreby.cz



Krystal WC gel
Provoní, vyčistí a zanechá na toaletě svěží vůni. 
Příjemně provoní prostor toalet. Pravidelně 
odstraňuje vodní kámen každým spláchnutím. 
Vysoký lesk keramiky je samozřejmostí. 750 ml 
 

Domestos - WC čistič
Dezinfekční čistící prostředek. Zničí všechny bakterie, 
vyčistí vzdorující skvrny a odstraní nepříjemné pachy. 
Použití na toalety, dřezy, vany, umyvadla. 750ml.

obj. č.

fresh 800390
atlantic 800397
pink 800396
citrus 800400
white shine 800389
cena 39,00

obj. č.

modrý 800411
zelený 800410
cena 71,50

Krystal WC
Odstraňuje rez, vodní a močový kámen. Poradí si 
s dlouhodobými nánosy mechanických nečistot. 
Antibakteriální. Dokonalá dezinfekce. Obsah 750 ml. 

obj. č. cena

modrý 800412 32,48
zelený 800413 32,48
růžový 800414 32,48

Jar citrus
Prostředek na mytí nádobí. Jar v láhvi je 
koncentrovaný. koncentrovaný. 

obj. č. cena

800170 26,120,5 litru
1 litr 800202 41,74

Solvina
Tradiční pilinová mycí pasta na ruce s vysokým mycím 
účinkem. Důkladně odstraňuje odolné nečistoty  
z pokožky: oleje, tuky, maziva, pryskyřice, saze, grafit  
a další. Obsahuje látky, které příznivě působí na pokožku, 
zanechávají ji hebkou a svěží. Vhodná pro časté použití. 
Parfém s vůní jehličí.

800581 24,79
obj. č. cena

Mio universal
Univerzální čistící prostředek s možností 
použití na mytí rukou.
600 g.

800582 29,90
obj. č. cena

ISOLDA Hydratační krém s UV filtrem
Krém pro zvláčnění a dlouhodobou 
hydrataci pokožky. Včelí vosk 
čištěný je vyhledávanou aktivní 
látkou pro své výborné ochranné  
a hydratační účinky. V pokožce 
vytváří drobné tukové částečky, 
které účinně poutají vodu.  
Obsahuje UVA a UVB filtr. 100 ml.

Krém pro zvláčnění a dlouhodobou 

Obsahuje UVA a UVB filtr. 100 ml.

800570 15,21
obj. č. cena

ISOLDA  regenerační krém s Aloe Vera
Zvýšený obsah přírodního 
extraktu aloe vera propůjčuje 
krému výborné regenerační 
vlastnosti. Vhodná kombinace 
přírodních látek doplněných o 
vitamín E obnovuje bariérovou 
funkci pokožky zejména po zátěži 
chemickými látkami včetně mycích 
a čistících prostředků. Díky 
mimořádné čistotě extraktu působí 
aloe blahodárně na zklidnění 
pokožky a podporuje obnovu 
buněk její svrchní vrstvy. 100 ml.

800571 15,04
obj. č. cena

Tekuté mýdlo Amadeus herbal 
Tekuté mýdlo s obsahem měsíčku lékařského pro 
každodenní použití s hojivým účinkem. Výrobek je 
dermatologicky příznivý a v přírodě lehce odbouratelný. 
Balení 5 litrů. 
dermatologicky příznivý a v přírodě lehce odbouratelný. 

800820 87,90
obj. č. cena

Isolda granátové jablko s kokosovým mlékem
Krémové tekuté mýdlo pro 
mytí namáhavé pokožky s vůní 
granátového jablka. Kokosové 
mléko je bezpečný a efektivní 
hydratační produkt. Má vysoký 
obsah přírodních látek - 
antioxidantů, které v podobě 
vitamínů A,C a E zabraňují 
stárnutí pokožky a mají hojivý 
efekt. 

mytí namáhavé pokožky s vůní 
granátového jablka. Kokosové 
mléko je bezpečný a efektivní 
hydratační produkt. Má vysoký 

stárnutí pokožky a mají hojivý 

mytí namáhavé pokožky s vůní 

obsah obj. č. cena

1 litr 800817 32,40
5 litrů 800810 104,13

Tekuté mýdlo Ladi
Krémové tekuté mýdlo pro 
mytí namáhavé pokožky s vůní 
granátového jablka. Kokosové 
mléko je bezpečný a efektivní 
hydratační produkt. Má vysoký 
obsah přírodních látek - 
antioxidantů, které v podobě 
vitamínů A,C a E zabraňují 
stárnutí pokožky a mají hojivý 
efekt. 

obj. č. cena

modrý 800862 23,00
bílé 800861 23,00
růžový 800860 23,00

Poskytneme vám náhradní plnění

Šetrné tekuté mýdlo s glycerinem v oblíbených 
vůních. Obsahuje látky, které změkčují a regenerují 
pokožku. Modré, růžové,bílé.
Balení 500 ml s dávkovačem.



Objednávání zboží:
Při objednávce uveďte číslo akce 6/15, 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 31.1.2016 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 Skartovač DWS 1006 CD

Štítkovač DYMO LabelManager 160Tiskárna štítků Leitz Icon

Laminátor OL 280/OL380

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

Umožňuje skartaci dokumentů o šířce 220 mm. Je vybavena 
automatickým systémem start/stop řízeným fotobuňkou a 
zpětným chodem. Řezný mechanismus skartuje sešívací 
a kancelářské sponky, kreditní karty a CD. Skartovačka se 
vyznačuje velice tichým chodem. Samostatná vstupní štěrbina 
na CD. Skartovací stroj je vybaven průzorem do odpadní 
nádoby. Rozměry 350x215x418 mm. Hmotnost 3,5 kg

Snadné zadávání textu na klávesnici počítačového typu s rozvržením specifickým pro 
danou zemi. Rychlé formátování pomocí inteligentních tlačítek  
pro velikost písma, tučné písmo, kurzívu, podtržené písmo,  
rámeček a svislý text. Štítek si lze prohlédnout ještě  
před tiskem – možnost náhledu na velkém displeji  
LCD. K dispozici je 6 velikostí písma,  
8 stylů textu, 4 rámečky a podtržení.

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

Laminátor pro občasnou laminaci do formátu A3. Jednoduchá obsluha.   
Zvládne laminaci materiálu o tloušťce 1 mm. Vhodný pro fólie s max. 
tloušťkou 125 mic. Laminuje za tepla i za studena bez použití ochranné 
obálky. Signalizace dosažení pracovní teploty. Zpětný chod.

203026 2490,00
obj. č. cena

188696 1438,00
obj. č. cena

188056 783,50
obj. č. cena

188100 3992,00
obj. č. cena

Objednejte si 1 židli a my Vám pošleme 2 židle!

ZDARMA+
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KALENDÁŘE A DIÁŘE 2016

Snadné zadávání textu na klávesnici počítačového typu s rozvržením specifickým pro 
danou zemi. Rychlé formátování pomocí inteligentních tlačítek 
pro velikost písma, tučné písmo, kurzívu, podtržené písmo, 
rámeček a svislý text. Štítek si lze prohlédnout ještě 
před tiskem – možnost náhledu na velkém displeji 
LCD. K dispozici je 6 velikostí písma, 
8 stylů textu, 4 rámečky a podtržení.

stále zbývá pro tisk

obj. č. cena

obj. č. cena

OL280 - formát A4 188982 653,00
OL380 - formát A3 188981 818,00

páska D1 - 12 mm x 7 m
obj. č. cena

černá/průhledná 187570 435,00
modrá/čirá 187571 435,00
černá/bílá 187573 435,00
modrá/bílá 187574 435,00
červená/bílá 187575 435,00
černá/modrá 187576 435,00
černá/červená 187577 435,00

Zaměstnáváme osoby znevýhodněné svým zdravotním postižením a nákupem zboží tak podpoříte práci těchto osob. Domníváme se, že handicapované 

188056 783,50




