
vše pro kancelářvše pro kancelář
tel.: 596 134 551, e-mail: ostrava@arbo.cz, www.KancelarskePotreby.cz

DÁRKY
nad 2 000 Kč 

Aktuální dárky najdete vždy v našem e-shopu.

Poskytneme vám náhradní plnění

Kancelářský papír Balance Energy
Multifunkční xerografi cký papír.
Vhodný do kopírovacích strojů, faxů, laserových 
a inkoustových tiskáren. Vysoká bělost.
Pro vysokorychlostní tisk. Vhodný pro oboustranný tisk.
Výhodný poměr cena - kvalita.
- 80 g
- 500 listů v balíku
- 5 balíků v kartonu

ke každé objednávce

+

obj. č. cena

1 balíček 044002 86,78
4+1 zdarma 044002 433,90 347,11

69,4242

©

Pořadač pákový Metallic
Hřbet 70 mm, páková mechanika - rado, hřbetní kroužek, 
laminovaný povrch. Metalické barvy.

©

ý p y

barva obj. č.

020347

020349
020348

zlatá

měděná
stříbrná

cena 95,04

Formát A4. Vyrobeno z polypropylenu. Čtyřkroužková nebo dvoukroužková 
mechanika, která pojme až 70 listů. Šíře hřbetu 2 cm. Metalické barvy.

©

4 kroužky

2 kroužky

1+14+
a

,,

bab1 b

Kroužkový pořadač Metallic

barva obj. č.

024500

024502
024501

zlatá

měděná
stříbrná

cena 61,98

barva obj. č.

024505

024507
024506

zlatá

měděná
stříbrná

cena 60,33

Kancelářský papír Happy Office
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

044001 78,50
obj. č. cena

15%15%
sleva

92,00
20%20%

sleva

4+1 zdarma
Kupte si 4 balíčky 

a patý dostanete zdarma

nad na
áv

nad 10 000 Kč

nad 4 000 Kč

Popisovače Pilot Pintor Classic
Je ideální pro kreslení, barvení, zdobení, označování, psaní, kaligrafi i 
a další. Díky ultra-krycí síle pigmentového
inkoustu na vodní bázi skvěle pokreslí 
a zbarví různé povrchy, a to i ty 
nejtmavší. Papír, dřevo, sklo, 
keramika, plast, kov, tkanina.
Sada 6 ks klasických barev.

053601 314,05
obj. č. cena
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PÁKOVÝ POŘADAČ ESSELTE NO.1 POWER 
100% RECYKLOVANÝ KARTON A CO2 NEUTRÁLNÍ

RECYCLED
CARD

100%

Pákové pořadače Esselte No.1 Power vylepšují vaše kancelářské prostředí i prostředí naší planety. Mají certifi kaci Modrého 
Anděla a FSC. Jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného kartonu. Jsou 100% recyklovatelné a CO2 neutrální. Vybavené 
pákovou mechanikou Power No. 1, která zajišťuje vynikající výkon a má 3 letou záruku. Dostupné v 6 svěžích barvách.

AKCE 4+1: Nakupte 4 pořadače od jedné barvy a 5. kus máte ZDARMA

4+1
zdarma

CBT33063_ad_Eastern_Tactical_Promotion_Esselte_No1_Power_CO2_Neutral_CZ_v3.indd   1 07.06.21   08:56

barva obj. č.

bílá 020841
černá 020842
žlutá 020843
modrá 020844
zelená 020845
červená 020846
cena 73,55

CBT33061_ad_Eastern_Tactical_Promotion_Esselte_RECYCLE_PandF_CZ_openfile.indd   1 12.04.21   07:39

obj. č. cena

071131 173,55  A4 70 mic.
A4 100 mic. 071029 264,46

A4 70 mic.A4 100 mic.

Doprava zdarma nad 1500 KčDoprava zdarma nad 1500 Kč Poskytneme vám náhradní plnění



3

www.arbo.czwww.arbo.czobjednávejte v e-shopuobjednávejte v e-shopu

Doprava zdarma nad 1500 Kč

Kroužkový pořadač - prešpan
Formát A4. Vyrobeno ze silného prešpanu. Mechanika pojme až 70 listů. 
Šíře hřbetu 2 cm.

řadač - pr
eno ze silného prešpanu. M

cm.

barva obj. č.

červená 020393
modrá 020394
zelená 020395
cena 42,98

2 kroužky

barva obj. č.

červená 020399
modrá 020398
zelená 020396
cena 52,07

4 kroužky

Poskytneme vám náhradní plněníPoskytneme vám náhradní plnění

barva obj. č.

024315

024317
024316

zlatá

měděná
stříbrná

cena 99,17

Krabice s gumou Metallic
Tříklopá krabice uzavíratelná gumičkou. 
Vhodné pro archivaci dokumentů.
Vyrobeno ze silného polypropylenu. 
Hřbet 30 mm. Metalické barvy.

allic

©

Krabice s gumou Neo Colori
Tříklopá krabice rozměrů 
33x24x3 cm uzavíratelná na 
gumu. Vhodné pro archivaci 
dokumentů. Vyrobeno 
ze silného polypropylenu 
tloušťky 800 mic.

©

©

©

barva obj. č.

modrá 024247
oranžová 024249
zelená 024246
růžová 024245
cena 89,26

barva obj. č.

modrá 024310
růžová 024309
zelená 024308
antracit 024311
cena 61,16

Krabice PP s gumičkou neprůhledná
Formát A4. Materiál PP. Gumička 
proti samovolnému otevření tašky. 
Šířka 3 cm. Neprůhledná. Vyrobeno 
ze silného PP materiálu.

©

Formát A4. Vyrobeno z polypropylenu. Čtyřkroužková mechanika, 
která pojme až 70 listů. Šíře hřbetu 2 cm. 

Kroužkový pořadač Electra

barva obj. č.

modrá 020461
šedá kov 0204601
zelená 020462
růžová 020460
cena 48,76

Kroužkový pořadač Opaline
Vyrobeno z polypropylenu 600 mic. Čtyřkroužková nebo dvoukroužková 
mechanika R15, která pojme až 70 listů. Šíře hřbetu 2 cm. Formát A4.

barva obj. č.

čirá  024451
zelená 024452
oranžová 024453
modrá 024454
fi alová 024455
červená 024456
cena 53,72

2 kroužky
4 kroužky

barva obj. č.

čirá 024457
zelená 024458
oranžová 024459
modrá 024460
červená 024461
cena 49,59

Pořadač vyroben z kartonu potaženého PP folií z vnější strany a papírem z vnitřní 
strany. Uzavirací mechanismus (rado), kovové lišty, hřbetní kapsa.

Pákový pořadač Esselte Economy

hřbet 7,5 cm

020702
020717
020720
020711
020703

bílá
černá
červená
modrá
zelená
 žlutá
tyrkysová
oranžová
 fi alová
 šedá

020716
020706
020712
020705
020707

cena od 52,07

barva

množ. slevy cena

60,33

52,07
54,55

od 1 ks

od 100 ks
od 20 ks 14%14%

slevasleva

Pořadač Basic
Kartonový pořadač. Uzavírací 
mechanismus (rado). Formát A4. 
Šíře hřbetu 75 mm.

sic
zavírací 
Formát A4.

10%10%
slevasleva

množ. slevy cena

33,88
31,49
30,50

od 1 ks
od 20 ks
od 101 ks

obj. č. 020014
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Archivní box barevný Esselte
Pevná kartonová krabice na transport a ukládání volných dokumentů, složek, 
malých pořadačů apod.

hřbet 8 cm

červená 021025
zelená 021027
modrá 021024
žlutá 021026

cena 23,97

021006
021007
021005
021008

hřbet 10 cm

27,27

Archivační kontejner
Kontejner pro přehlednější ukládání 
archivačních krabic. Usnadňuje 
přenášení, umožňuje stohovat krabice 
na sebe. Pojme 6 archivačních krabic 
šíře 8 cm nebo 5 krabic šíře 10 cm. 
Rozměr: (š x h x v) 56,3 x 37 x 27,5 cm.

 Archivní box Esselte bílý
Kartonová krabice pro dlouhodobé skladování dokumentů.

obj. č. cena

021020 45,45šířka 20 cm

021021 19,83
021022 22,31

šířka 8 cm
šířka 10 cm
šířka 15 cm 021023 37,19

EK
O

L
O

G
I C

K Y Š E T R N Ý
V

Ý
R

O
B

E

K

3 0 - 0 4

10%10%
sleva

od 50 ks
jedné barvy

9%9%
slevasleva

množ. slevy cena

136,36
123,97

od 1 ks
od 21 ks

obj. č. 021032

Stojan na časopisy Esselte
Otevřený box na časopisy, šířka hřbetu 8 cm. 
                       Lze umístit na stůl, do polic 
                           i do archivačního kontejneru.  
                                      Bílá nebo modrá barva. 
                                          Rozměry (š x v x h) 
                                             8 x 32 x 25,5 cm.

                                              Lze umístit na stůl
                                                                 i do archivačníh
                                                                               Bílá nebo
                                                                        Rozmě
                                                                                      8 x 3

barva obj. č. cena

modrý 021050 23,97
bílý 021049 20,66

EK
O

L
O

G
I C

K Y Š E T R N Ý
V

Ý
R

O
B

E

K

3 0 - 0 4

Kontejner na pořadače
Kontejner pro přehlednější ukládání pořadačů a důkladnější ochranu Vašich 
dokumentů. Usnadňuje přenášení. Kontejnery je možno stohovat na sebe. 
Pojme 6 pořadačů šíře 8 cm 
nebo 10 pořadačů šíře 5 cm. 
Bílá barva. Rozměr: ( š x h x v) 
52,5 x 30,6 x 33,8 cm.

EK
O

L
O

G
I C

K Y Š E T R N Ý
V

Ý
R

O
B

E

K

3 0 - 0 4

9%9%
slevasleva

Archivační kontejner EMBA
Kontejner je vyroben z kvalitní třívrstvé vlnité lepenky B/H. Pro uložení 6 ks 
pořadačů 8 cm nebo 10 ks pořadačů 5 cm. Možnost stohování. Bílá barva, 
modrý potisk. Rozměry: 500 x 330 x 300 mm. 

021029 86,78
obj. č. cena

 Magazin box EMBA
Otevřený box. Šířka hřbetu 7,5 cm. 
Lze umístit na stůl, do polic i do 
skupinového boxu.
Rozměry (š x v x h) 7,5 x 32 x 23,5 cm.

barva obj. č.

bílá 021036
černá 021037
modrá 021038
zelená 021039
červená 021040
cena 24,79

Magazin box Montana
Otevřený box na časopisy, šířka hřbetu 11,5 cm. 
Rozměry (š x v x h) 11,5 x 30 x 25 cm

barva obj. č.

černá 021058
modrá 021059
hnědá 021057
cena 32,23

Více než 8000 položek sklademVíce než 8000 položek skladem

Archivní box EMBA Economy
Ekonomická alternativa klasického Archive boxu. Provedení hladká lepenka  
800 g/m2. Kvalitní potisk sítotiskem. Pro 4 roční období v barvách červená, 
modrá, zelená a černá. Možnost barevných variant usnadňuje třídění a orientaci 
v dokumentech. Konstrukční řešení krabice umožňuje rychlost přístupu 
k uloženým dokumentům. Šířka hřbetu 7,5 cm.

barva obj. č.

červená 021121
modrá 021122
zelená 021123
černá 021124
cena 23,14

množ. slevy cena

138,02
125,62

od 1 ks
od 21 ks

obj. č. 021090

Nový sortiment v našem e-shopu



5

www.arbo.czwww.arbo.czobjednávejte v e-shopuobjednávejte v e-shopu

Více než 8000 položek skladem

   Rychlovazač obyčejný karton
Pro běžné použití v kanceláři. Formát A4.

Odkládací mapa 
bez klop
Pro bezpečné uchování dokumentů.
Karton.

 Odkládací mapa s 3 klopami
Pro bezpečné uchování dokumentů. Karton.

Rychlovazač závěsný karton
Pro použití v závěsném pořadači. Formát A4.

10%10%
slevasleva

10%10%
slevasleva

15%15%
slevasleva

12%12%
slevasleva

množ. slevy cena

3,72
3,55
3,29

od 1 ks
od 50 ks
od 101 ks

obj. č. 022000

množ. slevy cena

5,79
5,54
5,21

od 1 ks
od 50 ks
od 101 ks

obj. č. 022020

množ. slevy cena

3,31
3,14
2,81

od 1 ks
od 51 ks
od 100 ks

obj. č. 023000

množ. slevy cena

4,96
4,71
4,38

od 1 ks
od 50 ks
od 100 ks

obj. č. 023030

©

©

Složka 3 klopá A4 s gumou Metallic
Formát A4. Gumička zabraňuje samovolnému otevření 
složky. Vyrobeno z kvalitního PP materiálu. Metalické 
barvy.

vř
álu. Metalick

Lesklé kartonové desky s 3 klopami
Kvalitní pevný lesklý karton. Svislá gumička zabraňuje otevření desek.

barva obj. č.

tm. modrá 024300
sv. modrá 024301
červená 024302
žlutá 024303
zelená 024304
černá 024305
cena od 18,60

10%10%
slevasleva

množ. slevy cena

20,66

18,60
19,59

od 1 ks

od 20 ks
od 6 ks

Tříklopá složka s gumou - prešpan
Gumička zabraňuje samovolnému otevření složky. Vyrobeno z prešpanu.

©

barva obj. č.

červená 023100
žlutá 023101
zelená 023102
oranžová 023103
modrá 023104
cena od 30,41

8%8%
slevasleva

množ. slevy cena

33,06

30,41
31,40

od 1 ks

od 11 ks
od 5 ks

Tříklopá složka s gumou Neo Colori

Tříklopá složka s gumou Electra

Mapa 3 klopá s gumou. Formát A4. 
Materiál polypropylen.

Mapa 3 klopá s gumou. Formát A4. 
Materiál polypropylen.

pá složka s gumou Neo Colori
lopá s gumou. Formát A4. 

polypropylen.

á s gumou. Formát A4. 
ypropylen.

barva obj. č.

modrá 024382
zelená 024380
oranžová 024381
růžová 024383
cena od 40,08

Nový sortiment v našem e-shopuNový sortiment v našem e-shopu

barva obj. č.

024035

024037
024036

zlatá

měděná
stříbrná

cena 56,20

barva obj. č.

modrá 024026 
šedá kov 0240251
zelená 024025
růžová 024027
cena od 32,98

©

©

Tříklopá složka s gumou
Mapa 3 klopá s gumou. Formát A4. 
Materiál polypropylen.

barva obj. č.

modrá 024021
růžová 024020
zelená 024022
antracit 024023
cena 39,67

15%15%
slevasleva

15%15%
slevasleva

množ. slevy cena

39,67
37,69
35,70
33,72

od 1 ks
od 3 ks
od 6 ks
od 20 ks

množ. slevy cena

53,72
51,24
48,35
45,70

od 1 ks
od 4 ks
od 9 ks
od 21 ks
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Obálka s drukem A5 Electra
Taška s drukem. Formát A5 . Vyrobeno z polypropylenu. 
Moderní pastelové barvy.

Prospektový obal  U matný 40 mic
Vhodné pro zakládání prezentací, objednávek a dalších 
dokumentů. Euroděrování. Řada Offi ce je vhodná pro 
každodenní použití. Řada Universal pro náročnější 
podmínky, časté používání a namáhání, 
větší množství listů. 100 ks v balení. 
Matný, 40 mic.

Obal A4 L, 150 mic.
Zakládací obal ve formátu A4, typ „L“, 
transparentní,150 mic. středně silné.

071022 5,79
obj. č. cena

Obálka plastová s drukem A4
Neo Colori
Polypropylenové desky průhledné se zavíráním na druk, 
pro ukádání dokumentů. Formát A4.

© ©
©

©©

©

©©

Obálka plastová Electra 
s drukem DL
Polypropylenové desky průhledné se zavíráním 
na druk, pro ukádání dokumentů. 
Formát DL 22,5 x 12,5 cm.

©

©

Ma

Prospektový obal maxi 
Standartní obal „ U“ s eurozávěsem formátu A4 vyroben ze 
silné čiro čiré fólie opatřen palcovým výsekem pro snadné 
vložení a vyjmutí dokumentu. Fólie je netečná vůči barvám, 
lze použit i na barevné tiskopisy. Fólie 100 mic hladká.
Rozšířené provedení pojme více dokumentů.
Rozměr vnitřní kapsy 220 x 310 mm.

071061 4,13
obj. č. cena

Dárky zdarma ke každé objednávce

barva obj. č.

modrá 091039 
oranžová 091038
zelená 091037
růžová 0910371
cena 23,97

barva obj. č.

modrá 091051 
šedá kov 0910501
zelená 091052
růžová 091050
cena 16,53

barva obj. č.

modrá 091043
šedá kov 0910421
zelená 091044
růžová 091042
cena 17,36

Kolegien blok IN COLOR
Spirála na boku pro snadné otáčení a odtrhávání listů. 
4 děrování pro založení do pořadače.  50 listů. 
Mix barev.

obj. č. cena

A4 - čtverečkovaný 031785 32,23
A4 - linkovaný 031780 32,23
A5 - čtverečkovaný 031792 18,18
A5 - linkovaný 031791 18,18

Kostka bílá - velká
Volné listy. Rozměry: 83 x 83 x 75 mm.
.

né y
 Kostka barevná
Samolepící bločky ve čtyřech barvách. 
450 lístků. Rozměr 76 x 76 mm. 
Barvy: zelená, žlutá, růžová, modrá.

030107 56,20
obj. č. cena

Samolepící bločky Kores
Mohou být použity a aplikovány znovu. Vzájemně se neslepují a nekroutí. 
Nezanechávají skvrny na papíře a nábytku. Výborná kvalita papíru. 
Ideální pro zanechání vzkazů, instrukcí a připomínek. 100 lístků žluté barvy.

obj. č. cena

030170 18,18
030172 9,92
030174 11,57
030176 18,18

50x40mm  /3
75x50 mm
75x75 mm
75x100 mm
75x125 mm 030178 23,14 10%10%

slevaslevamnož. slevy cena

40,50
36,45

od 1 ks
od 5 ks

obj. č. 038312

Dá k d k k ždé bDá k d k k ždé b

Eurobasic
Vhodný pro běžné kopírky, laserové tiskárny a faxy. 
Vynikající stabilita. Žádné záseky v tiskárně. Formát A4. 

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

17%17%
slevasleva

množ. slevy cena

84,30
80,17
76,03
70,25

od 1 ks
od 5 ks
od 50 ks
od 101 ks

obj. č. 044005

10%10%
slevasleva

množ. slevy cena

66,12
62,81
59,50

od 1 bal.
od 6 bal.
od 11 bal.

obj. č. 071115

Doprava zdarma nad 1500 Kč
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Dárky zdarma ke každé objednávce

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 13,22
38 mm x 66 m 068137 16,53

75 mm x 66 m 068138 34,71
48 mm x 66 m 068148 od 12,73

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

rozměry obj. č. cena

25 mm x 66 m 068130 13,22
38 mm x 66 m 068135 16,53
48 mm x 66 m 068139 od 12,73
75 mm x 66 m 068147 34,71

Odvíječ lepicí pásky Stretch fólie 23 mic.
Ruční odvíječ s brzdou pro lepení 
kartonových krabic. Jednoduché použití.
Pro délku pásky až 66 m.

Čirá folie. Chrání zboží nebo různé materiály proti prachu, vlhkosti 
a poškození. Šířka 50 cm, síla 23 mic. Váha 2,1 kg

068424 115,70
obj. č. cena 10%10%

slevasleva

10%10%
slevasleva

30%30%
slevasleva

30%30%
slevasleva

množ. slevy cena

152,89
145,45
137,19

od 1 ks
od 6 ks
od 61 ks

obj. č. 103921

množ. slevy cena

152,07
144,63
137,19

od 1 ks
od 6 ks
od 61 ks

obj. č. 103922

48 x 66 m cena

18,18
16,36
13,64
12,73

od 1 ks
od 6 ks
od 73 ks
od 361 ks

48 x 66 m cena

18,18
16,36
13,64
12,37

od 1 ks
od 6 ks
od 73 ks
od 361 ks

Motouz  Dtex 7800
1000 g. Průměr 2 mm.

076000 148,76
obj. č. cena

Samolepící kapsa na balíky
Vhodné pro vložení dodacích listů apod. Doklad se jednoduše vloží do kapsy a celá 
kapsa se přilepí na balík.

klad se jednoduše vloží do kapsy a celá 

obj. č.balení

1000
1000
1000
500

cena / ks

068996 1,24
068997 0,83
068998 1,65

DL- 225 x 125 mm
A6 - 165 x 125 mm
A5 - 225 x 165 mm
A4 - 325 x 235 mm 068999 3,31

  Bublinkové obálky

Vzduchová vrstva chrání i křehké 
předměty před poškozením.
Obálky jsou vyrobeny z kvalitního 
papíru Natron. 
Barva chamois nebo bílá.

Vhodné k zasíláni CD,
disket a jiných předmětů poštou.

vnitřní rozměry
obj. č.

Barva chamois Barva bílá
obj. č.cena cena

100x165 mm 012205 2,07
120x215 mm 012210 2,48
150x215 mm 012220 3,14
180x265 mm 012230 3,80
220x265 mm 012240 4,63
220x340 mm 012250 5,37
230x340 mm 012260 5,95
270x360 mm 012270 7,02
300x445 mm 012280 9,42
350x470 mm 012290 11,65

012300 2,07
012301 2,64
012302 3,14
012303 4,13
012304 4,55
012305 5,37
012306 6,20
012307 7,44
012308 9,92
012309 11,98

Fixační fólie černá
Chrání zboží nebo různé materiály proti prachu, vlhkosti a poškození. Černá barva.
Šířka 50 cm. 23 mikronů.

Doprava zdarma nad 1500 KčDoprava zdarma nad 1500 Kč
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Vteřinové lepidlo 3 g
Pro univerzální použití.
Okamžitý účinek.
Lepí a opravuje 
během několika 
vteřin nejrůznější 
materiály.
3 g.

nek.
je 
ka 
ější

067155 7,44
obj. č. cena

Lepicí tyčinky Centropen

Lepidlo Herkules

Školní a kancelářské lepidlo. Lepí papír, lepenku, 
fotografi e... Vypratelné. Neobsahuje rozpouštědla.
Výsuvný mechanismus.

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

uvný mechanismus.ý

né vodou.

obj. č. cena

067044 7,4410 g
15 g
35 g

067045
067046

14,05
21,49

obj. č. cena

067018 27,27  30 g
130 g
250 g

067020
067021

47,93
64,46

Lepidlo Kores GLUFIX
Transparentní lepidlo s nově vyvinutým plastovým 
ventilkem, který zabraňuje zasychání aplikační 
houbičky. Lepí trvale a nestéká (trvalé přilepení 
za 40 s). Ekologický. 
Lepí: papír, lepenku, 
fotografi e, obálky

á (trvalé přilepe

obj. č. cena

067222 17,3630 ml
50 ml 067223 19,01

Korekční strojek SIDE WAY
Jednoduché, čisté a suché korigování. Papír 
se nekrabatí. Okamžitá možnost přepsání. 
Jednorázový. Boční odvin pásky. Šířka 5 mm, 
délka 8,5 m.

eps
ky. Šířka 

Korekční roller Pritt Flex
Obousměrná korekce Push&Pull systém pro korekci 
detailu nebo celého řádku. Jednoduché, čisté a suché 
korigování. Vhodný na papír i fólie. Korekční páska 
perfektně kryje, netrhá se a nešpiní.
Okamžitá možnost přepsání.
Délka 12 m, šířka 4,2 mm.
Ochrana hrotu díky 
posuvnému mechanismu.
Vyrobeno z recyklovaných 
materiálů.

Kores Glue Roller permanent
Lepí papír, fotografi e a lepenku. Lepící páska – 
místo lepidla, samolepicích bločků. Průsvitný obal 
pro optickou kontrolu spotřeby pásky. Rychlá a 
čistá aplikace. Ideální pro použití 
v domácnosti, ve škole, v kanceláři. 
Rozměr pásky 8 mm x 10 m.

050049 110,74
obj. č. cena

050053 28,93
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 15 m. Šířka 4,2 mm.

 Su
mpaktní tva

050114 38,84
obj. č. cena

množ. slevy cena

67,77
61,16
58,68

od 1 ks
od 4 ks
od 11 ks

obj. č. 050047

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

y y

obj. č. cena

067225 22,31  60 g
125 g 067226 32,23

Spojovačep j
 Spony
Kovové spony.

počet ksdélka obj. č. cena

075061 16,53
075085 19,83

075001 8,68
075000 8,26

075010 8,26
50 mm
75 mm

28 mm
25 mm

32 mm

100
100
75
75
25

počet ks obj. č. cena

075290 17,36
075300 18,18

075270 8,84
075258 11,57

075280 14,05
24/8
24/10

24/6
No. 10

24/6

1000
1000
2000
1000
1000

13%13%
slevasleva

Poskytneme vám náhradní plněníPoskytneme vám náhradní plnění Více než 8000 položek skladem
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Poskytneme vám náhradní plnění

Je určen pro psaní na bílé smaltované tabule, PVC, sklo, porcelán. 
Inkoust je za sucha stíratelný, světlostálý. Kulatý hrot o průměru 5 mm. 
Šíře stopy 2,5 mm. Skladujte ve vodorovné poloze.

 Zvýrazňovač  2822 FAX
Je osazen klínovým hrotem, šíře stopy 1-3 mm. Vhodný na 
všechny druhy běžných papírů i na papíry kopírovací a faxové. 
Chránítko je opatřeno praktickým klipem. Odolnost proti 
vyschnutí min. 3 roky. 
Fluorescenční barvy.

barva obj. č. cena

žlutá 054000 8,26
růžová 054002 8,26
oranžová 054004 8,26
zelená 054006 8,26
sada /4 054010 30,58

ø 3,3 1-3 mm 10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

Značkovač 8510 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.

Nevysychá

barva obj. č. cena

červená 052076 12,40
zelená 052078 12,40
modrá 052077 12,40
černá 052069 12,40
sada /4 052079 52,07

ø 5 2,5 mm

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 20 ks

Zvýrazňovače Highlighter style 6252 Soft
Zvýrazňovač v moderním designu pro hladké a pohodlné 
zvýraznění textu na všech druzích papíru. Inkoust odolný proti UV 
záření. Klínový hrot. Šíře stopy 1 - 4,5 mm.py ,pyý

ø 5 1-4,5 mm

barva obj. č. cena

054142 16,53
054143 16,53
054144 16,53
054145
054140 
054141

16,53
16,53
16,53

růžová
fi alová
modrá
zelená
žlutá
oranžová
sada /5 054146 54,55

Značkovač 8559 stíratelný

barva obj. č. cena

černá 052130 15,29
červená 052140 15,29
modrá 052150 15,29
zelená 052160 15,29
sv. modrá 052164 15,29
oranžová 052161 15,29
růžová 052162 15,29
fi alová 052163 15,29
sada /4 052180 57,85

Značkovač 8550 Flipchart
Značkovač je určen pro psaní na papír, zejména na papírové tabule Flipchart. 
Vysoká odolnost proti zasychání inkoustu v hrotu. Inkoust na vodní bázi 
se nepropíjí papírem a je bez zápachu. Kulatý hrot. 
Šíře stopy 2,5 mm. Funkčnost otevřeného značkovače 
je 1 týden.

barva obj. č. cena

černá 052100 10,33
červená 052102 10,33
modrá 052106 10,33
zelená 052108 10,33
sada /4 052110 40,50

ø 5 2,5 mm

ø 5 2,5 mm

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

Lakový značkovač 9100
Je určen zejména pro psaní na tmavé neporézní materiály, jako jsou 
rentgenové snímky, gumy, kabely, kovy, CD, DVD, BD, keramika, sklo, 
fólie, plasty apod. Stopa písma je světlostálá, odolává vodě i při bodu 
varu, teplotě do 100 °C, otěru i povětrnostním vlivům. 
Šíře stopy 2–5 mm. Značkovač je osazen vláknovým 
klínovým hrotem a přepouštěcím mechanismem. 
Neobsahuje xylen.

barva obj. č.

051990
051985
051989
051988

bílá
černá
žlutá
červená
modrá 051987
cena 59,50

ø 5 1-5 mm

 Liner  4611 F
Je osazen jemným plastickým hrotem, šíře stopy 0,3 mm.
Určen pro nejširší použití. Délka stopy až 1500 m.
Ergonomický design s trojúhelníkovou 
úchopovou částí.

barva obj. č. cena

černá 053037 9,92
červená 053038 9,92
modrá 053039 9,92
zelená 053040 9,92
sada /4 053042 41,32

ø 0,8 0,3 mm

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

Liner 4616 CD/DVD/BD
Liner určený především k popisování CD, DVD a BD disků.
Permanentní inkoust na alkoholové bázi.
Jemný plastový hrot, šíře stopy 0.6 mm.

barva obj. č. cena

modrá 053566 12,81
zelená 053567 12,81
červená 053565 12,81
černá 053568 12,81
sada /4 053569 48,76

ø 1,2 0,6 mm

Více než 8000 položek sklademVíce než 8000 položek skladem
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Ladi Plus antibakteriálníLadi 5 l, konvalinka
Tekuté mýdlo s antibakteriální složkou 
a příjemnou vůní. Vhodné pro provozy 
se zvýšenými hygienickými 
požadavky 
(potravinářství, 
zdravotnictví, apod.).
Balení 5 kg.

Šetrné tekuté mýdlo s glycerinem v 
oblíbených vůních. Obsahuje látky, které 
změkčují a regenerují pokožku. Konvalinka.
Balení  5 l.

800893 272,73
obj. č. cena

800890 105,79
obj. č. cena

Toaletní papír v roli 2-vrstvý - bělený
Bělený toaletní papír. 2 vrstvy. Dodává se po balení 6 ks. 
Průměr 19 cm balení 12 ks.

a e pap s y odá á se po ba e 6 s
9 cm balení 12 ks.cm balení 12 ks.

průměr obj. č. cena

104133 206,61
104131 174,38

19 cm
24 cm
28 cm 104132 234,71

Šedý 75% bělost

Toaletní papír v roli 1-vrstvý - šedý
Recyklovaný toaletní papír. Šedá barva. 1 vrstva. Dodává se po balení 6 ks.

průměr obj. č. cena

104100 67,77
104101 111,57

19 cm
24 cm
28 cm 104102 142,15

Papírové ručníky ZZ EKONOMPapírové ručníky ZZ Katrin Classic 2vrstvé
Recyklované, vymačkávané, 1-vrstvé. Rozměr ručníků: 25 x 23 cm.
V kartonu je 20 balíčků po 250 ks ručníků. Zelená barva.

Papírové ručníky 2-vrstvé; rozměry ručníku 224x230mm; barva bílá.  
Handy Pack = 20 balíčků/1 balíček = 200 ks ručníků. 
Baleno ve výhodném kompaktním 
balení s ergonomickým úchytem 
pro snadné a pohodlné 
přenášení.

p
balíč
aktní

hytem

ček 200 ks ručníků.ček  200 ks ručníků. 
ím

m

105041 380,17
obj. č. cena

105090 491,74
obj. č. cena

Toaletní papír Big Soft Red, 3 vrstvý, 8+2 ks
Velmi jemný toaletní papír 3vrstvý. Vyrobeno ze 100% celulozy.
3vrstvý, 10 rolí v balení, 200 útržků v roli, 17,6 metrů v roli. Bílá barva.

104071 64,46
obj. č. cena

Toaletní papír Cliro 1000 bílý
Přírodní bílý toaletní papír, 2-vrstvý. 
650 útržků.

104040 11,57
obj. č. cena

Ladi WC gel
Gelový kyselý prostředek na čištění 
van, umyvadel, obkladaček a WC s 
prodlouženým účinkem.
Balení 800 g.

vůně obj. č. cena

800935 30,58jehličí
oceán 800937 30,58

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

obj. č. cena

800171 29,75450 ml
900 ml 800202 47,11

Mycí pasta Vakavo Orange
 Mycí pasta s vyváženým obsahem přírodního abraziva 
a speciálního druhu mletého vápence, který dokonale 
napomáhá k odstraňování těch nejodolnějších nečistot. 
Vhodná pro pracovníky ve stavebnictví, zemědělství, 
ale také pro domácí kutily.  500 gramů.

800597 21,49
obj. č. cena

ý
r, 2-vrstvý. 

Dárky zdarma ke každé objednávceDárky zdarma ke každé objednávce Doprava zdarma nad 1500 Kč
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Dárky zdarma ke každé objednávce

Pytel igelitový 
70 x 110 cm

Odnosné tašky 10 kgMikrotenové sáčkyPytle na odpad zatahovací 

Průhledný igelit silný 0,2 mm. 
Rozměr: 70 x 110 cm.

Mikrotenová taška. Nosnost 10 kg.
Mikrotenové (svačinové) sáčky skládané 
vytahovací.1000 ks v balení.

Pytle na odpad se zatahovacím páskem.

102306 23,14
obj. č. cena

balení obj. č. cena

311720 41,3250 ks
100 ks 311721 59,50

obj. č. cena

315248 90,9118x27 cm
22x32 cm
26x35 cm

315246
315247

119,01
148,76

obj. č. cena

311423 20,6650x60 cm - 15 ks
63x73 cm - 10 ks
70x100 cm - 10 ks

311422
311432

20,66
32,23

Kuchyňská houbička s úchytem

Kosmetické kapesníky Cube

Rozměry: 10 x 7 cm. 3 kusy v balení.

3 vrstvé.  60 ks v krabičce.

315295 17,36
obj. č. cena

105555 20,66
obj. č. cena

Papírové kapesníky
10 balíčků po 10ti kapesnících. 3 vrstvé.

105495 19,01
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 45,45
obj. č. cena

ISOLDA včelí vosk
Klinicky testovaný krém pro účinnou 
hydrataci pokožky s obsahem včelího vosku 
a výtažkem z mateřídoušky. Při pravidelné 
aplikaci zůstává pokožka vláčná a hebká. 
Příjemný pocit je 
umocněn jemnou 
bylinnou parfemací. 
100 ml.

10 k

800570 16,53
obj. č. cena

Lopatka se smetákem

800729 37,19
obj. č. cena

Univerzální utěrka
Na suché i mokré použití. Vhodné na mytí, leštění, 
prach i pro autokosmetiku. Rozměr: 30 x 38 cm. 
5 kusů.5 kusů.

315307 22,31
obj. č. cena

Rukavice
100% přírodní latex. Vysoce elastické.

Průh
Rozm

obj. č. cena

L - 8 - 8.5 800735 40,50
M - 7 - 7.5 800734 40,50

Doprava zdarma nad 1500 KčDoprava zdarma nad 1500 Kč
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Poskytneme vám náhradní plnění

Vnitřní čistící rohož Spectrum

Kombinované rukavice ZORO

Pánské zahradníky 
Franta

Pánské krťasy Zefyros Reflexní vesta Gustav

Povrstvené rukavice BRITA Brýle IRBIS, čirý zorník

Venkovní rohož Honeycomb Antivibrační tlumící podložka 
pod pračku Textilní čistící vnitřní vstupní rohož Spectrum je 

vhodná k dočištění obuvi do běžně namáhaných 
vstupů do budov, rodinných domů, bytů a kanceláří. 
Horní vrstva rohože tvořena v zajímavém žíhaném 
designu z polypropylenových vláken, rubová strana 
rohože je z vinylu se zpevněným zkoseným okrajem 
zabraňujícím zakopnutí.  Rozměr 40x60 cm.

Rukavice s podšívkou ve dlani, žluté. 
Použití: určeno 
pro suchá prostředí, 
odvětví: 
stavebnictví.

Pánské kalhoty s náprsenkou, 
zdvojená kolena, náprsní 
kapsa na zip, boční kapsa 
na metr, pas v zádní části do 
gumy. Různé velikosti.

Pánské montérkové kraťasy, 
pas s poutky na opasek, 
přední klínové kapsy, boční 
kapsa s klopou, kapsa na 
skládací/ svinovací metr, 
zadní jednoduchá kapsa 
na pravé straně. 

Výstražná vesta, 
zapínání na suchý 
zip. 

Rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v 
polyuretanu. Doporučené použití: 
montáž, kontrola a balení 
malých součástek v suchém 
nebo lehce zaolejovaném 
prostředí, mechanici 
v autoservisech. 
Odvětví: automob. 
průmysl, lehký 
průmysl.

Lehké - 29 g, zaoblené, výborné krytí a neomezené 
zorné pole, měkký a neklouzavý nosník, nepřímé 
větrání mezi zorníky a rámem, nastavitelný úhel 
zorníku. Vhodné pro broušení, sport. 

Venkovní gumová vstupní rohož Honeycomb je 
vhodná pro odstranění hrubých nečistot jako je sníh 
a bahno. Tuto rohožku nejčastěji vidíte jako vstupní 
čistící rohož u vstupů do budov. Lze použít také jako 
zatravňovací rohož pro zatravnění namáhaných 
ploch. Rozměry: 80 x 60 x 1,6 cm

Antivibrační gumová podložka z antivibrační desky 
S730 je vyrobena z recyklované pryže a je vhodná 
pod stroje, které vydávají vysoké otřesy nebo různé 
obráběcí stroje či soustruhy. Tuto tlumící antivibrační 
podložku můžete použít k utlumení vibrací pod pračku, 
ledničku, myčku, sušičku a také elektronické šipky, 
nebo například pod herní počítače s výkonnými 
větráky atd. Rozměry: 60 x 60 x 1,5 cm

,

edí,

ní 

a prsty máčenými v 
učené použití:
balení 
suchém

vaném
i

600000 322,31
obj. č. cena

600057 95,04
obj. č. cena

C441912 39,00
obj. č. cena

C4009426 265,00
obj. č. cena

C4014225 249,00
obj. č. cena

C4010006 55,00
obj. č. cena

630005 17,00
obj. č. cena

C442265 125,00
obj. č. cena

70806022 429,75
obj. č. cena

Rohože, čistící zóny

Ochranné pracovní pomůcky

kompletní sortiment v e-shopu

Nový sortiment v našem e-shopuNový sortiment v našem e-shopu
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Klip rám s oblými rohy
Reklamní rámečky - Clip rám 25 mm s kulatými 
rohy, ideální pro všechny velikosti plakátů, 
eloxovaný hliník. Součástí je montážní sada.

 Kompletní závěsný držák Tarifold  kovový  Pultový stojan Tarifold 3D, 10 kapes A4

Samolepící kapsy nepermanentní A4, 5 ks

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. 

Kompletní kovový lakovaný držák 3D s 10 rámečky s kapsami A4 určený pro 
kancelářské i průmyslové prostory, do obchodů i nemocnic pro manipulaci s pozicí 
informačních materiálů. Stojan je složen z protiskluzového černého kovového 
podstavce a ramene se 2 klouby. Díky kloubům lze kapsy otočit na výšku i na šířku, 
a navíc přizpůsobit jejich sklon vůči ploše. Držák lze připevnit na zeď nebo jej můžete 
využít jako pultový stojan. Rámečky s úchyty jsou vyrobeny z polypropylenu. Rámeček 
je zpevněn kovovým drátem, který zajisťuje stálý tvar a pružnost lemu. Kovové úchyty 
umožňují snadné upevnění do držáku či stojanu. Aretační zarážky pro fi xaci rámečků 
v požadované poloze. Součástí balení: nerezové šroubky a hmoždinky. Barva držáku: 
černá. Barva rámečků: černá. Záruka: 10 let. Balení: 1 sada.

Snadné umístění informací díky samolepicím kapsám. S barevnou škálou rámečků 
ochranných kapes s nepermanentní zadní lepicí plochou jednoduše upevníte a 
přemístíte důležité pokyny, a to bez zanechání stop po lepidle. Tyto kapsy lze využít 
prakticky kdekoliv - kancelář, sklad, dílna, kde chcete uchránit důležité informace 
před prachem a vlhem. Standardní kapsa A4 je vyztužena ocelovým drátem, a tak 
si zachová stálý tvar i pružnost lemu. Kapsy jsou vyrobeny z antirefl exního PVC pro 
optimální průhlednost, povrch se neleskne. K otevření na kratší straně. Barva lemu: 
modrá, červená, zelená, černá. Balení: 5 kapes.

obj. č. cena

5 kapes 025091 756,20
10 kapes 025089 1136,36

obj. č. cena

5 kapes 025099 1409,09
10 kapes TF475107 1948,80

rozměry obj. č. cena

081669 179,34
081663 349,59

A4 210 x 297 mm
A3 297 x 420 mm
A2 420 x 594 mm 081664 469,42
A1 594 x 841 mm 081667 735,54

Dveřní a informační tabulka
Dveřní cedulky a info tabulky. Určené pro vnitřní použití ve veřejných 
prostorách jako  škola, kanceláře, nemocnice atd.  Snadno a jednoduše 
můžete odklopitt přední kryt a vyměnit cedulku nebo plakát.  Součástí 
montážní sada na zeď.

obj. č. cena

173170 178,51
173171 219,00
1731711
173176
173173
173172

289,26
319,00
498,35
258,68

50 x 148 mm 
105 x 148 mm
105 x 297 mm
148 x 210 mm
210 x 297 mm
148 x 148 mm

 Flipchart YSA2
Magnetický fl ipchart s lakovaným 
kovovým povrchem, popisovatelný za 
sucha stíratelnými popisovači. 
Speciální způsob upínání umožňuje 
použití bloků s jakýmkoli děrováním i bez. 
Rozměr tabule je 100 x 70 cm. 

081018 1312,40
obj. č. cena

Bílá magnetická tabule Basic Board
Bílá magnetická tabule s lakovaným povrchem, elegantním hliníkovým rámem, 
plastovými rohy, odkládací lištou a sadou pro připevnění na zeď.

rozměry obj. č. cena

45 x 60 cm 081101 615,00
60 x 90 cm 081102 950,00
90 x 120 cm 081103 1669,00
100 x 150 cm 081114 2561,00
100 x 200 cm 081115 4790,00

et. Balení: 1 sada.

barva obj. č.

červená TF134523
žlutá TF134524
zelená TF134525
oranžová TF134521
mix barev TF134529
cena 700,40

Poskytneme vám náhradní plněníPoskytneme vám náhradní plněníNový sortiment v našem e-shopu
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Kancelářský nábytek VISIO
BUK JAVOR

Rovný stůl

Stoly Kontejnery Skříně

Ergonomický stůl levý

Ergonomický stůl pravý

Kontejnery

Nízké skříně

Střední skříně Vysoké skříně

délka 120 cm

bez dveří bez dveří

barva

barva barva

délka 140 cm

nízké dveře nízké dveře

délka 160 cm

s dveřmi s dveřmi

503326

503386 503398

503329

503389 503401

503332

503392 503407

buk

buk buk

javor

javor javor

cena

cena cena

503325

503385 503397

2599,00

2099,00 2999,00

503328

503388 503400

503331

503391 503406

2799,00

3499,00 4399,00

3049,00

3699,00 4949,00

délka 140 cmbarva délka 160 cm

503335 503341buk
javor
cena

503334
3899,00

503340
4199,00

délka 140 cmbarva délka 160 cm

503338 503344buk
javor
cena

503337
3899,00

503343
4199,00

3 zásuvkybarva 4 zásuvky

503371 503374buk
javor
cena

503370
3199,00

503373
4949,00

bez dveříbarva s dveřmi

503377 503380buk
javor
cena

503376
1949,00

503379
3349,00

Rozměry: 120 (140, 160) x 70 x 76 cm

Stolová deska o šířce 28 mm.
Podnože o síle 18 mm.
0,5-2mm ABS hrana.
Výška stolů 76 cm.
Rektifi kční nožičky 10 mm.

Horní deska o síle 28 mm.
Ostatní desky o síle 18 mm.
0,5-2mm ABS hrana.
Výška kontejnerů 59 a 76 cm.
Rektifi kční nožičky 10 mm.
Vybavené centrálními zámky.

Horní deska o síle 28 mm.
Ostatní desky o síle 18 mm.
0,5-2mm ABS hrana.
Nosnost police 25 kg.
Skříně jsou vybavené zámkem.
Rektifi kční nožičky 10 mm.

Rozměry: 140 (160) x 100 x 76 cm

Rozměry: 140 (160) x 100 x 76 cm
3 zásuvky: 59 x 43 x 52 cm
4 zásuvky: 76 x 47 x 50 cm

Rozměry: 80 x 38,5 x 76 cm

Rozměry: 80 x 38,5 x 113 cm
Rozměry: 80 x 38,5 x 183,5 cm

Kancelářský stůl v celodřevěném provedení, vhodný zejména pro kanceláře zaměstnanců, deska z laminované dřevotřísky o síle 28 mm, 
nastavitelné nožky. Síla ostatních desek 18 mm.

Více než 8000 položek sklademVíce než 8000 položek skladem Nový sortiment v našem e-shopu
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Více než 8000 položek skladem

Laminátor DWL-4CF/DWL-3CF
Laminovačka pro občasnou laminaci do formátu A4/A3. Zvládne laminaci 
materiálu o tloušťce 0,6 mm. Jednoduchá obsluha. Vhodný pro fólie s max. 
tloušťkou 150 mic. Nahřátí válců trvá cca 3 – 5 minut.  Je vybaven 4 válci, 
z toho 2 jsou vyhřívané. Signalizace dosažení pracovní teploty. Laminuje 
za tepla i za studena bez použití ochranné obálky.i za studena bez použití ochranné obálky.

obj. č. cena

DWL-4CF - formát A4 188980 1860,00
DWL-3AF - formát A3 188978 2280,00

-10%-10%

2049,59
1677,69

ZDARMA 
100 ks laminovacích 

fólii A4 80 mic. 

Laminátor Dahle
Spolehlivá laminace pro trvalou ochranu dokumentů před vlhkostí a znečištěním.
Moderní zařízení s kontrolními LED pro oznámení zapnutí, připraveno k laminaci 
a funkci odstranění zaseknutí fólie. Doba nahřívání 3-5 minut.

obj. č. cena

70104 - formát A4 188932 1100,00
70103 - formát A3 188931 1484,30

ZDARMA 
100 ks laminovacích 

fólii A6 125 mic. 

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 1140,00
obj. č. cena -20%-20%

909,09

Snadné zadávání textu na klávesnici 
počítačového typu s rozvržením specifi ckým 
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. Určen pro štítky 
DYMO D1 o šířce 6 mm, 9 mm a 12 mm.

188056 1033,06
obj. č. cena

Páska DYMO D1 - 9 mm x 7 m
obj. č. cena

černá/průhledná 187560 479,34
černá/bílá 187561 479,34
modrá/bílá 187562 479,34
červená/bílá 187563 479,34
černá/modrá 187564 479,34
černá/červená 187565 479,34
černá/žlutá 187566 479,34
černá/zelená 187567 479,34

mm x 7 mm
a

34
34
34
34
34
34
34
34

Štítkovač DYMO LabelManager 160

Řezačka Dahle 507
Rezačka vhodná pro kancelář i domácnost.Délka řezu 320 mm. Max. 8 listů 
papíru 70g.  Automatický přítlak. 
Předtištěné formáty.

069946 914,00
obj. č. cena

-19%-19%

741,32

Vazač HP5012
Vazač vhodný do menších kanceláří. Formát A4. 
Jednoduchá obsluha díky jedné páce. Stavitelný doraz 
pro rovnoměrné rozmístění perforace. Nastavitelná 
hloubka perforace. Vazba do plastových kroužků. 
Kapacita vazby 425 listů 80g/m2.
Kapacita perforace 
12 listů 80g/m2.

188375 1590,00
obj. č. cena

-10%-10%

1429,75 ZDARMA 
100 ks hřebenů 

6 mm

Vazač DSB CB 122

Dahle PaperSAFE 120

Kroužkový vazač pro vázání dokumentů do plastových kroužků. 
Najednou prosekává 12 listů 80g papíru, sváže max. 500 listů. 
Má nastavitelný postranní doraz 
a hloubku prosekávání, 
odpadní zásuvku 
a měrku hřbetu.

Kompaktní skartovač vhodný pro malou 
a domácí kancelář ke skartaci se stupni 
zabezpečení: P-4/F-1/T-4/E-3.
Malé částice snižují objem odpadu.
Bez nutnosti mazání a údržby.
Řez: 5 x 18 mm.
Likvidace platebních karet.
Rozměry (v x š x h): 366 x 347 x 217 mm.

188425 2347,11
obj. č. cena

PS120 1776,86
obj. č. cena

ní doraz

Š

Skartovač Rexel Alpha
Skartovačka vhodná pro domácí kancelář, najde 
uplatnění pro skartování dokumentů v domácnosti
Pracovní šíře 222 mm. Kapacita řezání až 5 listů 
papíru 80 g/m². Objem odpadové nádoby 10 l.
Automatické spouštění skartování.
Zpětný chod při přeplnění papírem.
Moderní design.

obj. č. cena

Alpha S, řez 7,25 mm 188497 883,47
Alpha X, řez 4x30 mm 188502 1251,24

4x30 mm

7,5 mm

Nový sortiment v našem e-shopuNový sortiment v našem e-shopu



Při objednávce uveďte číslo akce 4/21, 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

www.kancelarskepotreby.cz
Ceny bez DPH. Platnost do 30. 9. 2021 nebo do vyprodání zásob. Množstevní slevy platí pouze v e-shopu.

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.

p

Doprava zboží zdarma

chto osob Domní

Výroba razítekVýroba razítek
Vyrábíme razítka všech druhů
Dřevěná, samobarvicí, datumovky, číslovačky

www.razitka-bocek.cz
ačkyčky

Židle LAR1767Židle GME0151
Židle s asynchronní mechanikou. 
Nastavení sklonu opěráku i sklonu sedáku. 
Výškově stavitelný opěrák. Stavitelné 
područky. Pogumovaná kolečka. 
Nosnost 130 kg.

Kvalitní židle se synchronní mechanikou. 
Výškově stavitelné područky. 
Pogumovaná kolečka. Nosnost 150 kg. 
Síťovaný opěrák. Záruka 5 let.

LAR1767 3141,00
obj. č. cena

GME0151 4980,00
obj. č. cena

Židle Manager 1 + 1 ZDARMA 
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

Objednejte si 1 židli a my Vám pošleme 2 židle!

ZDARMA+
203026 3545,45

obj. č. cena

Křeslo Montana

Kožené křeslo - ekokůže
Područky chromové pevně spojené s 
křeslem. 0Houpací mechanika.
Nosnost 120 kg.

203025 1900,83
obj. č. cena

ISO0001 550,00
obj. č. cena

Konferenční židle ISO

Potahová látka černá, 60.000 otáček. Černá 
ocelová konstrukce. Stohovatelnost 8 ks.
Nosnost 120 kg. Záruka 2 roky. Certifi kovaný 
český výrobek dle ČSN EN 16139.

Židle vhodné do zasedacích místnostíi

Křeslo MiamiŽidle Easy

Vysoký opěrák, houpací mechanismus 
s aretací a nastavitelnou silou protiváhy, 
ocelové područky s čalounem, ocelová 
chromová báze, nosnost 120 kg.

Židle s prodyšným opěrákem, 
houpací mechanismus s nastavením 
síly protiváhy, ocelová chromovaná 
báze, kolečka pro měkké povrchy, 
nosnost 110 kg.

201002  2801,65
obj. č. cena

203023 1404,96
obj. č. cena

a nákupem zboží tak podpoříte práci těcoříte práci těc


