
Doprava zboží zdarma

HP Copy Paper Standard IQ Economy
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

Papír pro vysokorychlostní kopírování, použitelný 
i pro každodenní použití v tiskárnách. Vhodný 
pro kopírky, laserové i inkoustové tiskárny.
Formát A4, 80 g.  500 listů v balíku 
5 balíků v kartonu

Kancelářský papír standardní kvality určený pro 
běžný tisk. Vhodný pro černobílý tisk, laserové 
a inkoustové kopírky a tiskárny. Formát A4. 
80 g 500 listů v balíku 
5 balíků v kartonu

044064 89,26
obj. č. cena

044040 84,30
obj. č. cena

044034 76,00
obj. č. cena

kvalita B kvalita C
kvalita B

Stojánek na psací potřeby
Stojánek pro psací a kancelářské potřeby. 
Rozměry: 150 x 120 x 100 mm.

ek 
pro 
150

Stojáne
Stojánek p
Rozměry: 

obj. č.

modrá 109090

žlutá 109091
růžová 109093

šedá 109092
cena 89,26

vše pro kancelář
tel.: 596 134 551,  www.KancelarskePotreby.cz

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

 

obj. č.

020310

020312
020311

020313

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 020314

cena 68,60

Křeslo MiamiŽidle Texas Multi Židle Easy
Vysoký opěrák, houpací 
mechanismus s aretací 
a nastavitelnou silou 
protiváhy, ocelové 
područky s čalounem, 
ocelová chromová báze, 
nosnost 120 kg.

středně vysoký opěrák, 
Mechanismus multiblok s 
několikanásobnou aretací 
a nastavitelnou silou protiváhy,
plastové područky,
ocelový chromový kříž,
nosnost 120 kg.

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

mechanism
a nastavite
protiváhy, 
područky s
ocelová ch
nosnost 12

Židle Te
středně vy
Mechanism
několikaná
a nastavite
plastové po
ocelový ch
nosnost 12

201002 2397,00
obj. č. cena

203023 1281,00
obj. č. cena

201024 2045,00
obj. č. cena

NOVINKA



2

Celoplastový pákový pořadač Esselte No. 1 Power

QZ 1376

ALWAYS PERFECT!

¸

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 76,86 76,86
sv. modrá 020826 020730

hřbet 50 mm hřbet 75 mm

020827 020737
020820 020726
020819 020732
020774 020731
020829 020727

šedá
bordó
tyrkys
fi alová
zelená
písková 020778 020741

cena 76,86 76,86
krémová 020779 020742

Sbírejte body z letáků 
v pořadačích a získejte odměnu

Kartonový pákový pořadač - prešpan
Potažený prešpanovým papírem. Kovová ochranná 
lišta. Uzavirací mechanismus (rado). Černá barva.

šíře hřbetu obj. č. cena

7,5 cm 020013 46,28
5 cm 020019 46,28

Pořadač pákový NEO COLORI
Hřbet 80 mm, páková mechanika - rado. 
Hřbetní kroužek. Laminovaný povrch.

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

020014 30,58
obj. č. cena

barva obj. č.

modrá 020318
zelená 020317
oranžová 020319
cena 77,69

Kompletní nabídka na www.KancelarskePotreby.cz
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Čtyřkroužkový pořadač Esselte
Čtyřkroužková  mechanika, vyrobeno z tvrzeného PP, výška  kroužku 25 mm, 
šířka hřbetu 35 mm. Hřbetní kapsa.
Kapacita: 190 listů.

barvaa obj. č.

modrá 020571
bílá 020576
šedá 020580
zelená 020581
žlutá 020582
bordó 020586
černá 020587
červená 020588
cena 70,25

Dvoukroužkový pořadač Esselte
Dvoukroužková  mechanika, vyrobeno z tvrzeného PP, výška  kroužku 25 mm, 
šířka hřbetu 35 mm, hřbetní kapsa.
Kapacita: 190 listů.

barva obj. č.

bordó 020589
šedá 020590
žlutá 020591
bílá 020592
černá 020593
červená 020594
modrá 020595
zelená 020596
cena 66,94

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

hřbet 5 cm hřbet 7,5 cm

020690 020702
020689 020717
020687 020720
020686 020711
020685 020703

bílá
černá
červená
modrá
zelená
 žlutá
tyrkysová
oranžová
 fi alová
 šedá

020688
020692
020684
020693
020691

020716
020706
020712
020705
020707

cena 55,37 55,37

barva

Pákový pořadač kartonový barevný - prešpan
Pořadač je potažen z vnější strany prešpanovým papírem.  
Šířka hřbetu 5 cm  nebo 7,5 cm. Kovová ochranná lišta. 
Uzavírací mechanismus (rado).)

barva hřbet 5 cm

červená
modrá
zelená
žlutá

hřbet 7,5 cm

020001
020003
020008
020009

cena 45,45

020025
020022
020028
020031

45,45
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Prezentační čtyřkroužkový pořadač Esselte
Celoplastový pořadač s transparetní plastovou přední a hřbetní kapsou, vyroben z kartonu potaženého PP fólií, 
čtyřkroužková „D“ mechanika (kromě šíře hřbetu 30 mm).

výška kroužku obj. č. cenašířka hřbetu

51 mm 020512 85,95

77 mm 020515 94,21
62 mm 020516 90,91

86 mm 020517 125,62

30 mm 020520 69,42
38 mm 020530 73,97
44 mm 020531 79,34

30 mm

50 mm
40 mm

60 mm

16 mm
20 mm
25 mm

Barevné prezentační kroužkové pořadače
šířka hřbetu - barva obj. č. cena

51 mm - modrá 020510 85,95
51 mm - černá 020513 85,95
51 mm - červená 020514 85,95

30 mm - červená 020521 71,90

30 mm - modrá 020522 71,90
30 mm - černá 020523 71,90

výška kroužku
30 mm
30 mm
30 mm
16 mm
16 mm
16 mm

Bílá barva

Pořadač se 4 kroužkovou mechanikou
Vyrobeno z neprůhledného silného  polypropylenu 800 mic. Čtyřkroužková 
mechanika R15, která pojme až 70 listů. Šíře hřbetu 2 cm. Formát A4.

barva obj. č.

černá 024410
modrá 024414
červená 024416

cena 36,36
zelená 024412

Pořadač se 4 kroužkovou mechanikou - průhledný
Formát A4.Vyrobeno z průhledného polypropylenu. Čtyřkroužková mechanika,  
která pojme až 70 listů. Šíře hřbetu 2 cm. Formát A4.

barva obj. č.

červená 024400
zelená 024402
kouřová 024404
čirá 024406

žlutá 024409
modrá 024408

cena 39,67

©

©

Doprava zdarma nad 1500 Kč
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Pořadač s 2 kroužkovou mechanikou - průhledný
Formát A4. Vyrobeno z průhledného polypropylenu. Čtyřkroužková mechanika,  
která pojme až 70 listů. Šíře hřbetu 2 cm. Formát A4.

barva obj. č.

červená 024446
zelená 024447
kouřová 024450
čirá 024445

žlutá 024448
modrá 024449

cena 33,88

©

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

n
 prešpanu. Mechanika po

©

barva obj. č.

červená 020393
modrá 020397
zelená 020395
cena 38,02

2 kroužky

barva obj. č.

červená 020399
modrá 020398
zelená 020396
cena 43,80

4 kroužky

Kroužkový pořadač Opaline

Kroužkový pořadač Pastelini

Vyrobeno z neprůhledného silného  polypropylenu 800 mic. Čtyřkroužková 
nebo dvoukroužková mechanika R15, která pojme až 70 listů. Šíře hřbetu 2 cm.
Formát A4.

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

barva obj. č.

čirá  024451
zelená 024452
oranžová 024453
modrá 024454
fi alová 024455
červená 024456
cena 44,63

©

©

2 kroužky

2 kroužky

4 kroužky

4 kroužky

barva obj. č.

čirá 024457
zelená 024458
oranžová 024459
modrá 024460
červená 024461
cena 40,50

obj. č.

024463

024465
024464

024466

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 024467

cena 48,76

obj. č.

024439

024437
024438

024435

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 024436

cena 45,45

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

©

Krabice PP s gumičkou neprůhledná
Formát A4. Materiál PP. Gumička proti samovolnému otevření tašky. Šířka 3 cm. 
Neprůhledná. Vyrobeno ze silného PP materiálu síla 800 mic.
Rozměr: 246 x 326 x30 mm.

barva obj. č.

černá 024250
zelená 024252
modrá 024255
červená 024256

cena 56,20
oranžová 024253

©

Box na spisy Leitz WOW Aktovka na spisy s přihrádkami 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.

Pro pohodlný přenos a organizaci dokumentů do 6 přihrádek, včetně speciální 
přihrádky na různé předměty. Vyrobeno z unikátního dvoubarevného polypropylenu.    
6 roztažitelných přihrádek se štítky pro popis. 1 pevná přihrádka pro ukládání 
různých dokumentů či předmětů.  Atraktivní uzavírání pro bezpečný přenos.
Kapacita: 250 listů formátu A4 (80 g/m²).
Rozměry: 254 x 38 x 330 mm.

obj. č.

růžová 024334

oranžová 024332
modrá 024331

purpurová 024333
led. modrá 024330
zelená 024335
cena 148,00

140,50

obj. č.

růžová 021526

oranžová 021527
modrá 021526

purpurová 021529
led. modrá 021525
zelená 021528
cena 208,26

obj. č.

024280

024282
024281

024283

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 024284

cena 66,94

Poskytneme vám náhradní plnění

NOVINKA

NOVINKA
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Archivní box EMBA
Pro formát A4. Optimální přizpůsobení množství archivovaného materiálu. 
Možnost uložení do skupinového boxu. Barva přírodní hnědá.

šířka hřbetu obj. č. cena

5 cm 021010 17,36
7,5 cm 021013 20,25
11 cm 021014 35,54

Archivní krabice EMBA
Kartonová krabice pro dlouhodobé skladování dokumentů. Vyrobeno v alkalickém 
prostředí. Lepenka má vysokou pevnost a tuhost. Jedinečná konstrukce zamezuje 
vnikání prachu. Odolnost vůči extrémním 
klimatickýcm podmínkám.

ost vůči extrémním 
ám.

rozměry obj. č. cena

35 x 26 x 11 cm 021100 35,54
41 x 26 x 11 cm 021110 35,54
45 x 32 x 11 cm 021120 39,67

Archivní krabice na pořadače
Archivní krabice pro jeden pořadač do šíře hřbetu 
8 cm. Chrání archivované pořadače proti prachu, 
znečištění. Usnadňuje jejich přehledné ukládání. 
Uložený pořadač je snadno přístupný.

u 

021080 23,97
obj. č. cena
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Archivní box EMBA skupinový
Zesílené stěny garantují vysokou stabilitu přehledné popisování 
lze vložit 5 ks archiv boxu šíře 7,5 cm možnost skládat na sebe 
a vedle sebebe

021030 76,03
obj. č. cena

Kontejner Eco s předním otevíráním
S předním otevíráním pro snadný přístup k pořadačům 
bez nutnosti vyjmout celý kontejner z archivu. Kapacita: 
5 krabic 80 mm nebo 4 krabice 100 mm (Eco).

020922 95,04
obj. č. cena

Archivní box Eco
Krabice jsou 100% recyklovatelné s 85% podílem 
spotřebitelského odpadu a certifi kovány FSC. 
Velikost krabic je optimalizována pouze na papíry 
A4 s cílem minimalizovat odpad při výrobě.

šířka hřbetu obj. č. cena

8 cm 020910 14,05
10 cm 020911 16,53

Kontejner Eco s víkem
S integrovaným víkem. Kapacita: 5 krabic 80 mm 
nebo 4 krabice 100 mm (Eco). Zesílené stěny i dno 
pro maximální pevnost a odolnost při stohování.

020920 95,04
obj. č. cena

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.

021090 128,93
obj. č. cena
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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 81,82
obj. č. cena

Více než 8000 položek skladem
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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 21,07

021006
021007
021005
021008

hřbet 10 cm

23,97

 Archivní box Esselte bílý
Kartonová krabice pro dlouhodobé skladování dokumentů.

obj. č. cena

021020 41,32šířka 20 cm

021021 17,36
021022 20,66

šířka 8 cm
šířka 10 cm
šířka 15 cm 021023 33,88
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Archivní box EMBA barevný
Pro formát A4. Optimální přizpůsobení množství archivovaného materiálu, možnost 
uložení do skupinového boxu, barevné provedení pro lepší přehled.
Šířka hřbetu 7,5 cmŠířka hřbetu 7,5 cm

barva obj. č.

bílá 021015
modrá 021016
černá 021017
červená 021018
zelená 021019
cena 20,66

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 18,18

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.
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Univerzální kontejner na krabice/pořadače
Univerzální velikost pro 3 krabice 80 mm nebo 3 pořadače. 
Lze použít i jako přenosovou krabici různých předmětů. 
Jednoduchý a pohodlný přenost díky madlům na bocích. 
Místo pro popis obsahu z každé strany kontejneru. 
Dodáváno rozložené. Rozměry 375 x 267 x 297 mm.

021082 57,85
obj. č. cena

021032 127,27
obj. č. cena

Horizontální archivační krabice
Otevíraní ze širší strany – jednodušší plnění 
krabice dokumenty. Jednoduché složení (dodáváno 
rozložené). Formát A4. Možnost uložení v horizontální 
i vertikální poloze. Místo popisu krabice na každé 
straně. Rozměry 323 x 252 x 78 mm.

021081 23,55
obj. č. cena
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 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 19,83

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
cena 28,93

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.

Otevřený
hřbetu 8 
stůl, do p
kontejne
barva. R
            8 

barva obj. č. cena

modrý 021050 19,83
bílý 021049 18,18
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Kompletní nabídka na www.KancelarskePotreby.cz
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   Rychlovazač obyčejný
Pro běžné použití v kanceláři. Formát A4.

obj. č. cena

karton 022000 2,98
prešpan 022005 10,00

obj. č. cena

karton 022020 3,72
prešpan 022026 12,80

Složky Ordo Classico - papírové
Papírové zakládací složky jsou ideálním pomocníkem pro 
udržení pořádku a dokonalého přehledu na Vašem pracovním 
stole. Pestré barvy. Rozměry 220 x 310 mm. 
Okno fólie 180x100 mm. 140 g.  
Mix barev (bílá, modrá, žlutá, zelená, oranžová).nžová).

023055 230,58
obj.  č. cena /bal.

023056 66,12
obj.  č. cena /bal.

50 ks. 5 barev po 10 ks

10 ks. 
5 barev po 2 ks

Odkládací mapa bez klop
Pro bezpečné uchování dokumentů.

obj. č. cena

karton 023000 2,48
prešpan 023009 7,27

Odkládací mapa s 1 klopou
Pro bezpečné uložení dokumentů. Karton.

023010 2,48
obj. č. cena

 Odkládací mapa s 3 klopami
Pro bezpečné uchování dokumentů.

obj. č. cena

karton 023030 3,64
prešpan 023040 12,89

na

48
27

Rychlovazač závěsný
Pro použití v závěsném pořadači. Formát A4.

Prospektový obal U rozšířený Prospektový obal  U v krabici 
Formát A4. Nahoře otevřený, rozšířený 22x30 cm. EURO děrování. 
Možno vložit až 80 listů. Tloušťka 100 mic. Balení 50 ks

Kvalitní plastové závěsné kapsy pro každodenní 
použití a běžnou archivaci dokumentů v pákových 
a kroužkových pořadačích. Formát A4. Nahoře 
otevřený, EURO děrování. Balení 100 ks. 
Tloušťka 55 mikro.ka 55 mikro.

071100 153,72
obj. č. cena

071132 151,24
obj. č. cena Ke každému 

balení modrý 
Pilot FriXion Clicker 

zdarma

+

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 17,36

Desky na spisy Leitz WOW
Atraktivní uzavírání na gumičku pro bezpečný přenos dokumentů.
Ideální pro dokumenty A4, standardní složky nebo kapsy Leitz Combi File.
Kapacita: 150 listů formátu A4 (80 g/m2)
Rozměry: 235 x 8 x 320 mm

2
3

04

Ideální p
Kapacita: 150 list
Rozměry: 235 x 8 x 320 mm

obj. č.

růžová 024054

oranžová 024052
modrá 024051

purpurová 024053
led. modrá 024050
zelená 024055
cena 75,21

Doprava zdarma nad 1500 Kč



8

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

©

Tříklopá složka s gumou - průhledná
Gumička zabraňuje samovolnému otevření složky. 
Vyrobeno z průhledného PP
Formát A4Formát A4

barva obj. č.

čirá 024150
modrá 024170
zelená 024180
červená 024190
kouřová 024200
žlutá 024210
cena 25,62

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

barva obj. č.

červená 023100
žlutá 023101
zelená 023102
oranžová 023103
modrá 023104
cena 28,10

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

barva obj. č.

modrá 024382
zelená 024380
oranžová 024381
cena 42,15

Desky s klipem Leitz WOW
Praktický klip chrání bezpečně papíry před 
vypadnutím. Lze vložit do boxu na spisy, stojanu na 
časopisy nebo odkladače.Kapacita: 30 listů formátu 
A4 (80 g/m2). Rozměry 222 x 8 x 310 mm

obj. č.

růžová 022325

oranžová 022323
modrá 022322

purpurová 022324
led. modrá 022321
zelená 022326
cena 51,00

48,76

Obálka s drukem NeoColori A4
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 19,83

Obálka s drukem DL eCollectionObálka s drukem A5 Pastelini
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.

Taška s drukem. Formát A5 . Vyrobeno z polypropylenu. Moderní pastelové barvy.

barva obj. č.

zelená 091075
modrá 091076
růžová 091077
čirá 091078
cena 6,20

obj. č.

091117

091119
091118

modrá

zelená
růžová

cena 14,05

obj. č.

024220

024222
024221

modrá

zelená
růžová

cena 32,23

Podložka na psaní Leitz WOW
Psací podložka A4 s klipem

Psací podložka A4 s klipem uzavíratelnáLaminovaná psací podložka, extra pevná 
lepenka, kovový klip, formát A4. Moderní 
pastelové barvy. 

Laminovaná psací podložka, extra pevná lepenka, kovový 
klip, formát A4. Moderní pastelové barvy.

obj. č.

růžová 021434

oranžová 021432
modrá 021431

purpurová 021433
led. modrá 021430
zelená 021435
cena 119,83

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.

021460

021462
021461

021463

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 021464

cena 42,98

obj. č.

021455

021457
021456

021458

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 021459

cena 70,25

Poskytneme vám náhradní plnění

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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  Spisová deska A4
Tvrdý kartón s tkanicí bez hřbetu. 
Strojně potažená.

021068 12,40
obj. č. cena

Spisové desky s kulatými rohy
Díky oblým rohům zůstanou Vaše dokumenty 
nepoškozeny i v případě pádu. Praktické 
provedení. Ražený štítek. 
Rozměr: 315 x 230 mm.

021065 9,09
obj. č. cena

Podložka na psaní Leitz WOW uzaviratelná
Silná kovová spona chrání bezpečně papíry před vypadnutím. 
Kapsa na volné papíry a drobné věci. Kapacita: 75 listů formátu 
A4 (80 g/m2). Rozměry: 230 x 18 x 330 mm.30 x 18 x 330 mm.

obj. č.

růžová 021424

oranžová 021422
modrá 021421

purpurová 021423
led. modrá 021420
zelená 021425
cena 158,00

151,24

Odpadkový koš Esselte Europost VIVIDA
Hladký vnitřek koše pro snadné čištění. Integrovaný úchyt pro snadný 
přenos a vysypávání koše. Praktický okraj koše pro bezpečné zachycení 
sáčku do koše. Stohovatelné do sebe při nepoužívání. Kapacita: 14 litrů.
Rozměry (š x v x h) 258 x 322 x 285 mm.

Zásuvka Europost Vivida
Moderní odkladač pro uložení dokumentů 
formátu A4 na pracovním stole s 
unikátním embosovaným povrchem. 
Unikátní embosovaný povrch (čtverečky) 
po stranách odkladače. Kolmé nebo 
předsazené stohování ve 3 pozicích pro 
lepší organizaci. Zaoblený výřez pro 
snazší přístup k dokumentům
Rozměry (š x v x h) 254 x 61 x 350 mm

obj. č.

bílá 106135
červená 106132

zelená 106141
černá 106145

modrá 106143

žlutá 106142
cena 59,50

obj. č.

bílá 110141
červená 110138

zelená 110136
černá 110140

modrá 110137

žlutá 110139
cena 110,74

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

rozměry obj. č. cena

25 mm x 66 m 068120 12,40
38 mm x 66 m 068137 14,88

75 mm x 66 m 068138 33,88
48 mm x 66 m 068148 16,53

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

rozměry obj. č. cena

25 mm x 66 m 068130 12,40
38 mm x 66 m 068135 14,88
48 mm x 66 m 068139 16,53
75 mm x 66 m 068147 33,88

Motouz  Dtex 7800
50 g. Průměr 2 mm.

076060 14,88
obj. č. cena

Motouz  POP Dtex 12500
250 g. Průměr 2,3 mm.

076020 45,45
obj. č. cena

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

068424 115,70
obj. č. cena

Motouz jutový 500x2
100 g. Průměr 1,25 mm.

076260 19,83
obj. č. cena

Více než 8000 položek skladem
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Blok se spirálou
Spirála pro snadné otáčení a odtrhávání listů. 
Spirála nahoře. 
50 listů. 
Perforace.e.

obj. č. cena

A5 - linkovaný 031660 13,22
A4 - linkovaný 031665 23,97

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

Neonové bločky Cubo
Nepermanentní samolepicí bločky. Zářivé neonové 
barvy: žlutá, oranžová, růžová, zelená.  
450 samolepicích lístků.

obj. č. cena

A4 - čtverečkovaný 031785 28,93
A4 - linkovaný 031780 28,93
A5 - čtverečkovaný 031792 16,53
A5 - linkovaný 031791 16,53

obj. č. cena

75 x 75 mm 030169 74,38
50 x 50 mm 030168 47,93

Barevný bloček točený
Barevný poznámkový bloček. 
Rozměr 83 x 83 x 55 mm

038302 41,32
obj. č. cena

Krabička s bločkem
Plastová krabička s poznámkovým 
bločkem. Rozměr 90 x 90 x 82 mm.

109205 52,89
obj. č. cena

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

038312 36,36
obj. č. cena

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

030107 52,07
obj. č. cena

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

038310 43,80
obj. č. cena

Bloček Easy 
100 lístků žluté barvy.

030179 8,26
obj. č. cena

Lepený špalíček barevný

Samolepící bloček růžový

Krabička s pastelovým papírem
Barevný lepený. Rozměr 85 x 85 mm. 
Výška 40 mm.

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

Plastová krabička s poznámkovým papírem. 
Rozměr 90 x 90 mm. 400 listů papíru 
v pastelových barvách.

ý

elových barvách.

038311 23,97
obj. č. cena

030108 47,93
obj. č. cena

038344 28,10
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 16,28
030172 8,43
030174 10,74
030176 16,53

50x40mm  /3
75x50 mm
75x75 mm
75x100 mm
75x125 mm 030178 19,83

Kompletní nabídka na www.KancelarskePotreby.cz

Při objednání 
1 ks 50x50 mm

Kapesníčky zdarma

Při objednání 
1 ks 75x75 mm

Mentos mini zdarma

Při
1 k
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Kalkulačka Sencor SEC 377
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.

080303 186,78
obj. č. cena

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

030420 54,55
obj. č. cena

j

Alternativní tonery a cartridge

Záložky EasyStick neon
4 neonové barvy. 
100 ks z každé barvy.
Rozměr 12 x 50 mm. 
Samolepící

030410 14,88
obj. č. cena

Kovový lakovaný držák pro uchycení 10 kapes s úchyty A4 s 
orientací na výšku nebo A3 na šířku.  Vhodný pro umístění do 
průmyslových provozů, skladů či obchodů.  Držák má 4 aretační 
zarážky, které zabezpečí uchycení držáku ve správném sklonu 
a usměrní držení kapes. 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.   Součástí 
balení: nerezové šroubky a hmoždinky. Kapsy s úchyty je nutné 
dokoupit samostatně. Barva: světle šedá.

025092 357,00
obj. č. cena

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
1731712

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

obj. č. cena

AQ2612A
ACE278
ACE285
ACF283

ACE505X 
ACF226X
ACC530A
ACF410A
AD111A
AD116L

ATN1030
ATN2320
ATN2421

240,00
240,00
322,00
240,00
421,00
818,00
562,00
537,00
405,00
405,00
281,00
281,00
322,00

HP Q2612A
HP CE278A, CRG728
HP CE285A
HP CF283A
HP CE505X 
HP CF226X
HP CC530A
HP CF410A
Samsung D111s  
Samsung D116l 
Brother TN1030 
Brother TN2320
Brother TN2421

obj. č. cena

A551XL
AT0715

AHP655XL
AHP364XL

240,00
131,00
322,00
322,00

sada Canon CLI -551 C/M/Y/BK + PGI-550BK, 23.0 ml černá, 12.0 ml barvy
sada Epson T0715 C/M/Y/BK, 15 ml černá, 13,5 ml barvy
sada HP 655XL C/M/Y/BK, černá 24ml, barvy 15ml
sada HP 364XL BK/C/M/Y/PBK, 24ml BK + 15ml barvy

Závěsný držák Tarifold kovový 

Bílá magnetická tabule Slim 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 614,88
60 x 90 cm 081102 950,41
90 x 120 cm 081103 1580,17

Flipchart Spoko magnetický
Rychloupínací plastová lišta. Odkládací 
lišta na popisovače. Plynule nastavitelný 
podstavec až do výšky 180 cm. 
Rozměr 105 x 68 cm. Hmotnost 10 kg.
Startovací sada 5 ks papírů .

B
B
p

081022 1890,08
obj. č. cena

Cenově výhodnější varianta 
s psací plochou z melaminu.
Nemagnetický. 

081023 1590,08
obj. č. cena

Nenašli jste požadovanou náplň do tiskárny?
Kontaktujte nás.

Doprava zdarma nad 1500 Kč

NOVINKA

Všechny kompatibilní tonery a inkousty 
splňují nejpřísnější nároky na kvalitu 
i samotný tisk. Tisknou stejně kvalitně 
jako originál, ale jsou nesrovnatelně levnější.
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 Korekční strojek Kores Scooter Paisley Korekční strojek Fancy

Lepicí roller UHU Vteřinové lepidlo UHU gel 2g

Suchý korekční strojek. Vhodný pro všechny typy 
korektur. Kolečka pro přesnou korekci. Ve 4 pestrých 
nových designech. Nezanechává stopy. 
Jemná aplikace. Neškrábe, neloupe se.
Návin 8 m x 4,2 mm

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

Vhodné pro hladké 
povrchny všech 
materiálů, vhodné i na 
fotografi e. Po zaschnutí 
se měkké lepené 
předměty nekrabatí. 
Vhodné i do tašky, dobře 
se přenáší. Není vhodné 
na drsné a prašné 
předměty, omítky, apod. 
Rozměr: 
6,5 mm x 9,5 m.

Velmi univerzální, lepí 
gumu, slepitelné 
plasty, kovy, keramiku, 
porcelán, dřevo, 
a mnoho dalších 
materiálů.

pe sese.

 přepsáeps

V
g
p
p
a
m

050148 41,32
obj. č. cena

050055 40,50
obj. č. cena

050048 64,46
obj. č. cena

067231 28,93
obj. č. cena

Lepicí tyčinka UHU
Lepí papír, karton, fotografi e. Neobsahuje rozpouštědla.
Dobře se nanáší, hladce klouže po papíře a díky tomu 
má nízkou spotřebu. Rychle schne.e.

obj. č. cena

067037 14,05  8 g
21 g
40 g

067036
067035

24,79
38,84

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

obj. č. cena

067225 19,75  60 g
125 g 067226 28,93

Lepicí roller Tesa - jednorázový
Čistý, rychlý, přesný. Malý a praktický. Dva druhy lepidla. 
Lepí papír, kartón, fotografi e. Rozměr: 8,4 mm x 8,5 m. 
Permanentní.

  Pritt korekční roller
Jednoduché, čisté a suché korigování. Papír se nekrabatí. 
Okamžitá možnost přepsání. Výměnná náplň. Délka 14 m. 
Šířka 8,4 mm.ka 8,4 mm.

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.

áři. 
0 m.

050047 61,98
obj. č. cena

050080 99,17
obj. č. cena

050033 67,77
obj. č. cena

Korekční strojek - BeGreen

Lepicí tyčinka Herkules MIZÍM 8g

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

Po nanesení zůstává na povrchu obarvená stopa, 
která během krátké doby zcela zmizí.

Kor

n
kou a at

88,4% vyrobe,4% v

se
před
Vhod
se 

050051 73,55
obj. č. cena

Ke každému 
strojku  náhradní 

náplň zdarma

+

067085 13,22
obj. č. cena

Poskytneme vám náhradní plnění

Lepicí tyčinka Kores 20g  3+1 zdarma
Ekologická lepící tyčinka. Obsahuje glycerin – nevysychá.
Vysunovací mechanismus pro snadnou, čistou a rychlou 
aplikaci. Neutrální vůně – bezpečné pro děti.
Lepí: papír, lepenku, fotografi e a korek.

067042 94,21
obj. č. cena +

Při objednání 
1 ks 

kapesníčky zdarma
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 Spojovače Rapid 
Galvanizované. 1000 ks.

obj. č. cena

075312 7,85č. 10
24/6 075314 8,68

 SpojovačeSpojovače

 Spony
Kovové spony.

počet ksdélka obj. č. cena

075061 15,70
075085 18,18

075001 7,44
075000 7,02

075010 7,44
50 mm
75 mm

28 mm
25 mm

32 mm

100
100
75
75
25

 Připínáčky

počet ksprůměrtyp obj. č. cena

075510 14,05
075500 12,40

11 mm223
10 mm222 100

100

Set sešívačky a děrovačky Rapid
Přenosná sešívačka a děrovačka v atraktivních pastelových barvách. 
Sešívačka až  na 10 listů papíru. Drátky č. 10.
Děrovač až na 10 listů.

barva obj. č.

růžová/žlutá 074540
modrá/zelená 074541
fi alová/růžová 074542
cena 230,58

obj. č. cena

075312 7 850

počet ks obj. č. cena

075290 15,29
075300 16,53

075270 8,26
075258 10,33

075280 12,40
24/8
24/10

24/6
No. 10

24/6

1000
1000
2000
1000
1000

barva obj. č.

074003
074001
074000

ledově modrá
metalická růžová
metalická modrá
metalická oranžová
metalická zelená

074002
074001Z

cena 439,00

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

. 10. 

428,10

Set sešívačky a děrovačky Aion 10G/S2
Děrovačka s příložníkem v designově zajímavém 
provedení. Celokovová konstrukce. Prakticky 
řešený otvor na vysypání konfet. Kapacita: 
10 listů. Elegantní sešívačka, kvalitní ocelová 
mechanika s plastovým potahem těla. 
Integrovaný rozešívač drátků. 
Kapacita: 15 listů. Drátky: 24/6 nebo 26/6. 

mavém 
cky 

ová 

barva obj. č.

modrá 074447
bílá 074445
žlutá 074446
růžová 074444
cena 161,16

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.kovový odpad.

barva obj. č.

žlutá 074113
zelená 074111
růžová 074114
bílá 074112
cena 186,78

sešívá bez jehel

Velkokapacitní děrovačka Rapid HDC65 stříbrná
Výkonná děrovačka s ergonomicky tvarovaným ramenem 
z litého kovu. Vhodná do kanceláře. Kapacita: 65 listů 
(papíru 80 g/m2). Výkonná děrovačka do kanceláře. 
Ergonomické rameno z litého kovu se zámkem pro 
snadné skladování. Kovový příložník (nastavitelný). 
Velký zásobník na odřezky, snadné vyprazdňování.

p
nomicky tvarovaným ramenem
anceláře. Kapacita: 65 listů 
děrovačka do kanceláře.

ho kovu se zámkem pro 
ý příložník (nastavitelný).

snadné vyprazdňování.

073386 1071,07
obj. č. cena

65

Více než 8000 položek skladem
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Zvýrazňovač 8122 TEXT PLUS

Zvýrazňovač 8542 Highlighter Flexi

Zvýrazňovač 8052 mini

Moderní design a dokonalá ergonomie. 
Dobře zvolený tvar 3D umožňuje ieální způsob uchopení. 
Multifunkční hrot pro šíře stopy písma 1,2 - 4 mm.

Velkokapacitní zvýrazňovač se super pružným hrotem, 
pro hladké a pohodlné zvýraznění textu na všech 
druzích papírů. Fluorescenční pigmentový inkoust.
 Odolnost proti UV záření. Klínový hrot.
 Šířka stopy 1 – 5 mm. Mini zvýrazňovač s atraktivním potiskem. 

Atraktivní fl uorescenční pigmentový inkoust 
na všechny druhy papíru. Klínový hrot, 
šířka stopy 1–4,6 mm.

st.

barva obj. č. cena

054071 13,97
054072 13,97
054073 13,97
054074 13,97

žlutá
oranžová
růžová
zelená
sada /3 054077 44,13

Jedinečný výrobek se speciálním inkoustem, díky kterému můžete zvýrazňovat, 
mazat a opět zvýrazňovat tolikrát, kolikrát chcete. Zvýraznění zneviditelníte 
zahřátím na 65 °C, které vznikne třením („gumováním“) plastového zakončení 
zvýrazňovače na papíře. Znovu se objeví při teplotě -15 °C. 

rému můžete zvý
hcete. Zvýraznění znevidite

třením („gumováním“) plastového zako
e. Znovu se objeví při teplotě -15 °C. 

barva obj. č.

žlutá 054620
zelená 054621
růžová 054622
oranžová 054623
cena 32,23

KALENDÁŘE KALENDÁŘE 
A DIÁŘE 2019

barva obj. č. cena

054110 9,75
054111 9,75
054112 9,75
054113 9,75

žlutá
oranžová
růžová
zelená
sada /4 054114 38,02

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 14,88
oranžová 054052 14,88
růžová 054054 14,88
fi alová 054050 14,88
modrá 054059 14,88
zelená 054056 14,88
červená 054051 14,88
sada /4 054064 54,55

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

py 

barva obj. č. cena

žlutá 054038 10,74
oranžová 054032 10,74
růžová 054034 10,74
fi alová 054030 10,74
modrá 054035 10,74
zelená 054036 10,74
červená 054031 10,74
sada /4 054045 38,84
sada /6 054047 57,85

Gumovatelný zvýrazňovač Frixion Light 

Dodáme včetně dotisku

Dodáme včetně dotisku

       
   fire

mního loga

       
   fire

mního loga

barva obj. č. cena

054131 14,05
054132 14,05
054133 14,05
054134 14,05

růžová
fi alová
modrá
zelená
sada /4 054130 52,68

Kompletní nabídka na www.KancelarskePotreby.cz

Zvýrazňovač Kores  Bright Liner sada
Sada 4 atraktivních fl uorescentních barev. 
2 šířky stopy – 0,5 mm a 5 mm.
Inkoust na vodní bázi na papír, kopie, 
faxový papír a inkoustové tiskárny.
Nevysychá ani při dlouhé době otevření.
Ergonomický tvar pro příjemný úchop. 
Objem: 3,2 ml.

. 

054670 51,24
obj. č. cena

Při objednání 
1 sady

tyčinka Milena
zdarma

Při obj



15

Popisovač 2846
Popisovač vhodný především k popisování nejrůznějších plastických hmot, skla, 
fi lmů 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 6,28
červená 053072 6,28
modrá 053074 6,28
zelená 053076 6,28

sada /4 053078 28,10
hnědá 053077 6,28

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.stí.

barva obj. č. cena

modrá 053560 11,98
zelená 053561 11,98
červená 053562 11,98
černá 053563 11,98
sada /4 053564 45,45

Značkovač 8566 permanent
Značkovač je určen pro psaní na neporézní materiály, gumu, kůži, plasty, kovy, atd. 
Permanentní inkoust na alkoholové bázi  odolný vodě a teplotě 
do 100 °C. Válcový hrot. 
Šíře stopy 2,5 mm.

 Značkovač 8516 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. Klínový hrot, šíře stopy 2-5 mm. 

ý
men. 

barva obj. č. cena

modrá 052085 13,22
červená 052084 13,22
zelená 052086 13,22
černá 052087 13,22
sada /4 052088 56,20

Nevysychá

barva obj. č.

černá 053024
červená 053021
modrá 053022
zelená 053023
cena 5,79

Značkovač 8599 Markmaster

Pilot Super Grip-G stiskací

Popisovač 2536 PermanentUniverzální značkovač. Píše na většinu povrchů 
(papír, pryž, kůži, plast, kov apod.). 
Inkoust na alkoholové bázi, permanentní, světlostálý. 
Stopa písma odolává vodě i při bodu varu, 
teplotě 100° C, otěru a povětrnostním vlivům. 
Válcový hrot, šíře stopy 1,5 mm. 
Černá barva.

Kuličkové pero se stiskacím mechanismem. Inovativní 
integrovaná gumová úchopová zóna pro komfortní psaní 
a pohodlné držení. Nová generace inkoustu pro hladké 
psaní. Píše podle barvy těla. Náplň 2144.

Permanentní popisovač píše na většinu povrchů.
ERGO držení. Permanentní popisovač píše na většinu 
povrchů. Alkoholová báze. 
Válcový hrot šířka stopy 1 mm.. 

052271 21,49
obj. č. cena

055988 28,93
obj. č. cena

barva obj. č. cena

černá 052210 13,22
červená 052212 13,22
modrá 052215 13,22
zelená 052220 13,22
sada/4 052227 52,07

ORION
Oblíbená hliníková reklamní tužka. Lesklé tělo se dvěma 
stříbrnými proužky a chromovými doplňky. 
Velkoobsahová modrá náplň. 

obj. č.

modrá 055396

zelená 055398
bordó 055397

sv. modrá 055399
šedá 055395
cena 13,88

Vhodné pro gravírování

AKCE 3 + 1 ZDARMA
objednejte si 3 kuličková pera 

a modročerný Pilot FriXion Clicker 
dostanete zdarma

+

Doprava zdarma nad 1500 Kčd



Při objednávce uveďte číslo akce 4/18, 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 31. 1. 2019 nebo do vyprodání zásob. 

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.

Páková řezačka KW 315 laser
Páková řezačka s naznačením místa řezu laserem.
Délka řezu 315 mm (A4 formát). Vhodná pro domácí 
kancelář nebo příležitostné použítí v kanceláři. 
Max. tloušťka řezu 8 listů 80g papíru, 
ruční přítlak.

069974 984,30
obj. č. cena

vyznačení řezu laserem

Štítkovač DYMO LabelManager 160

Řezačka Dahle 507

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

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

188056 851,24
obj. č. cena

069946 843,00
obj. č. cena

p

Doprava zboží zdarma

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

203026 2490,00
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.
Rozměry: 450 x 250 x 80 mm.

188383 1991,74 
obj. č. cena

 

Laminátor OL 380
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. Rozměry 65x450x145 mm.

188981 892,56
obj. č. cena

Skartovač DWS 1006 CD
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

188696 1438,00
obj. č. cena

Skartovačka vhodná do menších kanceláří a úřadů. Šíře vstupu 230 mm. Tato série 
zahrnuje 2 modely pro podélný řez (+1 SS4, +1 SS7) a 1 model pro příčný řez 
(+1 CC4). Skartace kancelářských, sešívacích sponek, kreditních karet, CD (+1 SS4, 
+1 SS7). Objem odpadní nádoby 38,5 l. Systém „energy smart“ s nulovou spotřebou 
energie ve stavu stand-by. Světelná signalizace vysunutého koše. Tepelná pojistka 
motoru. Automatický start/stop. 
Rozměry: 390 x 300 x 590 mm. 
Hmotnost: 13 kg (+1 SS4, +1 SS7), 14 kg (+1 CC4)

Skartovače Kobra +1 SS4/ SS7 / CC4

model cena

188656

188657

188658

+1 SS4

+1 SS7

+1 CC4

vyhrazené

vyhrazené

důvěrné

3,8

7,5

3,5x40

17/19

25/27

12/14

4785,12

4950,41

 5198,35

obj. č.
stupeň

utajení

rozměr

řezu (mm)

kapacita

listů 70g


