
JetStandardGolden Star Premium
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

Speciální hlazený papír nejvyšší kvality 
s vysokou bělostí a opacitou. Vhodný pro 
náročné požadavky barevného kopírování 
a tisku v laserových a inkoustových 
tiskárnách. Formát A4. 80 g, 500 listů 
v balíku, 5 balíků v kartonu

Papír vhodný pro běžné kopírky, laserové 
a inkoustové tiskárny. Vynikající stabilita. 
Žádné záseky v tiskárně. Formát A4. 
- 80 g
- 500 listů v balíku
- 5 balíků v kartonu

044063 95,04
obj. č. cena

044040 84,30
obj. č. cena

044043 73,55
obj. č. cena

kvalita Akvalita C
kvalita B

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

DÁRKY
ke každé objednávce

nad 2 000 Kč 
nad 4 000 Kč

nad 10 000 Kč

Aktuální dárky najdete vždy v našem e-shopu.

Kč

dete vždy v našem e-shopt žd š h

0 00000000000000 KK

pu

0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 KK

u.

Pákový pořadač Esselte No. 1 Colour‘Ice

Zásuvkový box Esselte Colour‘Ice

Patentovaná mechanika s jedinečnou přítlačnou silou pro vždy přesné otevření 
a zavření mechaniky. Hřbetní kapsa s vyměnitelným štítkem.  Šířka hřbetu 75 mm. 
Kovové lišty pro delší životnost pořadače.

Atraktivní zásuvkový box s barevně průhlednými zásuvkami a se světle šedým tělem. 
Dvě malé a dvě velké zásuvky se snadným vysouváním pro snadnou organizaci 
předmětů. Uzavřené zásuvky pro bezpečnost uložených dokumentů.
                                Úchyt pro snazší vytažení zásuvky. Gumové nožičky pro lepší 
                                                                         stabilitu a ochranu nábytku. 
                                                                         Rozměry 245 x 365 x 285 mm.

                                                           
                                                                                                       
                                                                                                                                     

Zásuvka Esselte Colour‘Ice
Unikátní embosovaný povrch po stranách 
odkladače. Kolmé nebo předsazené 
stohování ve 3 pozicích pro lepší 
organizaci zaoblený výřez 
pro snazší přístup k dokumentům. 
Prostor pro umístění štítku 
pro snadnou organizaci obsahu.

Poskytneme vám náhradní plněníPoskytneme vám náhradní plnění

barva obj. č.

žlutá 020856
broskvová 020857
zelená 020859
modrá 020858
cena 78,86

barva obj. č.

žlutá 111141
broskvová 111139
zelená 111142
modrá 111140
cena 628,10

barva obj. č.

žlutá 106175
broskvová 106176
zelená 106178
modrá 106177
cena 57,02
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75мм 50мм
1 811300 811400
1 811310 811410
1 811330 811430
1 811340 811440
1 811350 811450
1 811360 811460
1 811380 811480
1 231039 231044

75мм 50мм
1 811510 811520
1 811530 811540
1 811550 811560
1 811311 811411
1 811312 811412
1 811370 811470
1 231036 231041
1 231037 231042
1 231038 231043

Pořadače Esselte No.1

v barvách VIVIDA

75мм 50мм
1 811300 811400
1 811370 811470
1 624067 624071
1 624068 624072
1 624069 624073
1 624070 624074

75мм
1 626502
1 626503 
1 626504 
1 626505

Pořadače Esselte No.1
v barvách Colour‘Ice

Vždy perfektní!

Přesné otevření
a zavření mechaniky
garantováno
na 10 000 použití.

1 1 1 1

Katalogová kniha, 40 kapes 626225 626226 626227 626228
Stojánek na tužky 626267 626268 626269 626270
Nůžky 626648 626649 626651 626650
Stojan na časopisy 626277 626278 626279 626280  
Odkladač  626272 626273 626274  626275  
Desky na spisy 626220 626221 626222 626223  

Celoplastový pákový pořadač Esselte No.1 Power

Barevná řada Esselte Colour‘IcePořadače Esselte No.1
ve standardních barvách

Nákup jednoho výrobku odpovídá hodnotě 1 bodu. Z pořadačů se sbírají body z 

vkladových listů; z ostatních výrobků se sbírají body v podobě EAN kódů.

56066 V krabici, A4, PP hladké, 55 mic, 100 ks

259760 V sáčku, A4+, PP embosované, 90 mic, 25 ks

Závěsné kapsy Esselte A4

Nakupte výrobky z kampaně  
Esselte a sbírejte body.

Zaregistrujte se 
a stáhněte si list pro nalepování bodů  

na www.esselte.com/recipe  

Až bude list plný bodů, zašlete ho do  
Esselte a můžete se těšit na odměnu:

1

2

3

DÁREKÁ

ZÍSKEJTE

Akce trvá: 1.9.2019 – 31.1.2020
(nebo do vyčerpání zásob dárků)

NAŠE VAŘENÍ

VÁŠ RECEPT

ZA 30 BODŮ

ZA 100 BODŮ

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 od 66,12 od 66,12
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 od 66,12 od 66,12
krémová 020779 020742

odod 66, 66,1212

množ. slevy cena

76,86

66,12
70,25

od 1 ks

od 100 ks
od 20 ks

Prospektový obal  U v krabici 

Barevná řada
Esselte Colour‘Ice

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.

071132 151,24
obj. č. cena

žlutá broskvová modrá zelená cena

109075
CI01
CI05

106175
CI09

109076
CI02
CI06

106176
CI10

109078
CI03
CI07

106177
CI11

109077
CI04
CI08

106178
CI12

stojánek na tužky
nůžky
stojan na časopisy
odkladač
desky na spisy

70,25
48,76
70,25
57,02
58,68

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.

kapsa.

barva obj. č.

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

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

©

©

2 kroužky
4 kroužky

barva obj. č.

024463

024465
024464

024466

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 024467

cena 56,20

barva obj. č.

024439

024437
024438

024435

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 024436

cena 52,89

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

©

barva obj. č.

024280

024282
024281

024283

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 024284

cena 73,55

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

dač - prešpan
o ze silného prešpanu. Mechan

©

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
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 44,63

©

2 kroužky
4 kroužky

barva obj. č.

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

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

barva obj. č.

020310

020312
020311

020313

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 020314

cena 73,55

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 46,94

barva

množ. slevy cena

54,55

46,94
49,67

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.řbetu 75 mm.

10%10%
slevasleva

Více než 8000 položek skladem

množ. slevy cena

30,58
28,43
27,52

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 21,07

021006
021007
021005
021008

hřbet 10 cm

23,97

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.

021032 127,27
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

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

 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

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

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 83,47
obj. č. cena

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 sebe

a pořadače

021030 76,03
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 14,46
10 cm 020911 16,53

124,79

od 113,22

množ. slevy cena

124,79
113,22

od 1 ks
od 21 ks

množ. slevy cena

124,79
113,22

od 1 ks
od 21 ks

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

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, d
                                                                        i do archivačního 
                                                                                   Bílá nebo m
                                                                        Rozměry
                                                                                           8 x 32 

barva obj. č. cena

modrý 021050 19,83
bílý 021049 18,18

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

Poskytneme vám náhradní plnění

10%10%
sleva

od 50 ks
jedné barvy

10%10%
sleva

od 50 ks
jedné velikosti

10%10%
slevasleva

10%10%
slevasleva



5

Podložka na psaní Leitz WOWPsací podložka A4 s klipem Psací podložka A4 s klipem uzavíratelná
Laminovaná 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.

barva obj. č.

růžová 021434

oranžová 021432
modrá 021431

purpurová 021433
led. modrá 021430
zelená 021435
cena 125,00

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.

barva obj. č.

021460

021462
021461

021463

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 021464

cena 42,98

barva obj. č.

021455

021457
021456

021458

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 021459

cena 70,25

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

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.

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.

barva obj. č.

růžová 021424

oranžová 021422
modrá 021421

purpurová 021423
led. modrá 021420
zelená 021425
cena 159,00

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

Odkládací mapa bez klop
Pro bezpečné uchování dokumentů.
Karton.

Odkládací mapa s 1 klopou
Pro bezpečné uložení dokumentů. Karton.  Odkládací mapa s 3 klopami

Pro bezpečné uchování dokumentů. Karton.

Rychlovazač závěsný karton
Pro použití v závěsném pořadači. Formát A4. 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 15,62

119,83

151,24

10%10%
slevasleva

10%10%
slevasleva

10%10%
slevasleva

15%15%
slevasleva 10%10%

slevasleva

12%12%
slevasleva

10%10%
slevasleva

10%10%
slevasleva

množ. slevy cena

9,09
8,18

od 1 ks
od 26 ks

obj. č. 021065

množ. slevy cena

13,22
11,90

od 1 ks
od 26 ks

obj. č. 021068

Doprava zdarma nad 1500 Kč

množ. slevy cena

2,98
2,81
2,64

od 1 ks
od 50 ks
od 101 ks

obj. č. 022000

množ. slevy cena

3,72
3,55
3,39

od 1 ks
od 50 ks
od 101 ks

obj. č. 022020

množ. slevy cena

17,36

15,62
16,53

od 1 ks

od 20 ks
od 6 ks

množ. slevy cena

2,48
2,40
2,15

od 1 ks
od 51 ks
od 100 ks

obj. č. 023000

množ. slevy cena

2,48
2,40
2,23

od 1 ks
od 51 ks
od 100 ks

obj. č. 023010

množ. slevy cena

4,13
3,88
3,64

od 1 ks
od 50 ks
od 100 ks

obj. č. 023030

©
©
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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 A4

©

Formát A4

barva obj. č.

čirá 024150
modrá 024170
zelená 024180
červená 024190
kouřová 024200
žlutá 024210
cena od 21,82

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 od 25,87

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

barva obj. č.

091117

091119
091118

modrá

zelená
růžová

cena 14,05

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).á, oranžová).

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

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.

o

071115 44,63
obj. č. cena

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

071022 4,79
obj. č. cena

barva obj. č.

024220

024222
024221

024223

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 024224

cena 32,23

Tříklopá složka Opaline eko
Formát A4. Gumička zabraňuje samovolnému otevření 
složky. Vyrobeno z kvalitního PP materiálu.

barva obj. č.

čirá 024376
oranžová 024374
zelená 024372
modrá 024370

cena od 20,08
kouřová 024373

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

barva obj. č.

čirá 091035
oranžová 091032
červená 091033
zelená 091036
modrá 091030
cena 13,72

©

©

©©

©

©

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

barva obj. č.

čirá 091021
oranžová 091022
červená 091023
zelená 091024
modrá 091020
cena 9,50

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

Ke každému 
balení černý 

Pilot FriXion Fineliner  
zdarma

+

Kompletní nabídka na www.KancelarskePotreby.cz

15%15%
slevasleva

8%8%
slevasleva

10%10%
slevasleva

množ. slevy cena

25,62
24,38
23,06
21,82

od 1 ks
od 6 ks
od 26 ks
od 50 ks

množ. slevy cena

28,10

25,87
26,69

od 1 ks

od 11 ks
od 5 ks

množ. slevy cena

22,31

20,08
21,16

od 1 ks

od 11 ks
od 6 ks

071000 153,72
obj. č. cena

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

balení obj. č. cena

C6 011000 491,74
C5 011008 246,28
C4
C4

011009
011010

1114,05
297,52

DL 011003 538,84

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

DL
DL okno

011004
011005

305,79
587,60

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

barva obj. č.

zlatá 012530
měděná 012532

modrá 012534
hnědá 012533

krémová 012531
stříbrná 012536
cena 6,61

 č.

012530
012532

534
12533

31

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

Toaletní papír v roli 2-vrstvý - bělený
Bělený toaletní papír. 2 vrstvy. Dodává se po balení 6 ks.ý p p y p

průměr obj. č. cena

104130 120,66
104131 174,38

19 cm
24 cm
28 cm 104132 234,71

75% bělost

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.

Toaletní papír v roli 2 vrstvý b

105029 45,45
obj. č. cena

Kosmetické kapesníky Cube
3 vrstvé.  60 ks v krabičce.

105555 20,66
obj. č. cena

105555 20 66
obj. č. cena

Toaletní papír Katrin Classic
Toaletní papír 2-vrstvý. Návin 23,4 m,  200 útržků. 
8 ks v balení.

m,  200 útržků. 

Papírové ručníky Katrin Classic
Jemné papírové utěrky pro příjemné a hygienické utírání rukou. Velká schopnost 
absorpce pro maximální spokojenost uživatele. Vysoká pevnost pro účinné utírání 
rukou. Rozměr 23 x 23 cm, barva bílá, 2 vrstvé, balení  3000 ks.

105052 442,15
obj. č. cena

Bílé

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.

800570 16,53
obj. č. cena

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 19,01
obj. č. cena

104023 38,84
obj. č. cena

Více než 8000 položek skladem



8

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.  
400 samolepicích listů (50 x 50 mm) 
450 samolepicích listů (75 x 75 mm)

obj. č. cena

A4 - čtverečkovaný 031785 29,75
A4 - linkovaný 031780 29,75
A5 - čtverečkovaný 031792 17,36
A5 - linkovaný 031791 17,36

obj. č. cena

75 x 75 mm 030169 78,51
50 x 50 mm 030168 47,93

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

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

030107 52,07
obj. č. cena

Stolní kovový organizér
Rozměry: 20.5 x 14.5 x 10 cm

110395 171,90
obj. č. cena

Samolepící bloček růžový

Krabička s pastelovým papírem

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.

p ý
bloček.

75 x 75 mm. 

N é bl čk C b

Ko
Sam
450
Bar

pastelových barvách.

030108 47,93
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

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

030410 14,88
obj. č. cena

10%10%
slevasleva

15%15%
slevasleva

množ. slevy cena

36,36
32,73

od 1 ks
od 5 ks

obj. č. 038312

množ. slevy cena

28,10
23,88

od 1 ks
od 3 ks

obj. č. 038344

KALENDÁŘE KALENDÁŘE 
A DIÁŘE 2020A DIÁŘE 2020

Dodáme včetně dotisku

Dodáme včetně dotisku

       
   fire

mního loga

       
   fire

mního loga
Při objednání 

1 ks 75x75 mm
Mentos mini

zdarma

Při obje
1 ks 75x

Poskytneme vám náhradní plnění
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Odpadkový koš Esselte Colour‘Ice
Atraktivní koš na odpadky v průhledném designu, svěžích barvách 
a s moderním embosingem. Integrovaný úchyt pro snadný přenos 
a vysypávání koše. Kapacita: 14 litrů. Rozměry: 285 x 305 x 325 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

barva obj. č.

bílá 106135
červená 106132

zelená 106141
černá 106145

modrá 106143

žlutá 106142
cena 59,50

Balicí páska hnědá
Pro spolehlivé lepení krabic, převazování různých předmětů.
Jsou vyrobené z pevného polypropylenu.
Vysoká doteková lepivost.Vysoká 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 od 11,57

 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 od 11,57
75 mm x 66 m 068147 33,88

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

Stojánek na tužky Colour‘Ice
Vykrojená přední část pro snadné vyjmutí psacích 
potřeb. Rozdělen na 2 přihrádky, které drží, psací 
potřeby, nůžky a další předměty ve vzpřímené 
pozici. Rozměry: 100x125x90 mm.

 Kovový odlamovací nůž Kores
Robustní odlamovací nůž s čepelí pro řemesla, 
kancelář a hobby. Protismyková měkká rukojeť 
pro bezpečnou a pohodlnou
manipulaci.

Balicí páska prů

zpečnou a pohodlnou
laci.

Popisovatelná lep. páska
Popisovatelná páska v krabičce. 
Rozměr: 19 mm x 33 m.

068101 30,58
obj. č. cena

069214 45,45
obj. č. cena

Při objednání 
2 ks

Skittles zdarma

Při objed
2

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

076020 45,45
obj. č. cena

barva obj. č.

žlutá 151060
meruňková 151061
zelená 151062
modrá 151063
cena 104,96

barva obj. č.

žlutá 109075
meruňková 109076
zelená 109077
modrá 109078
cena 70,25

Doprava zdarma nad 1500 Kč

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

076260 19,83
obj. č. cena

10%10%
slevasleva

30%30%
slevasleva

30%30%
slevasleva

množ. slevy cena

112,40
106,61
100,83

od 1 ks
od 50 ks
od 101 ks

obj. č. 103921

48 x 66 m cena

16,53
14,88
12,40
11,57

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

48 x 66 m cena

16,53
14,88
12,40
11,57

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

Kompletní pultový stabilní stojan včetně 10 
kapes A4. Protiskuzový podstavec. Je vhodný 

na každý kancelářský stůl, pracovní plochu 
nebo recepční pult, informace jsou vždy 

snadno a rychle přístupné. Kapsy s úchyty 
jsou vyrobeny z antirefl exního PVC pro 

optimální průhlednost, povrch kapes se 
neleskne. Rámeček je uvnitř zpevněn 

ocelovým drátem, který zajišťuje stálý 
tvar a pružnost lemu. Konstrukce 
kapsy je doplněna o kovové úchyty, 
které umožňují  vložení nebo vyjmutí 

do držáku či stojanu. Součástí balení jsou 
plastové indexové záložky (rozměr: 5 cm), 5 

ks. Stojan se dá snadno upevnit na zeď. Otevírání 
kapes shora. Balení obsahuje 10 kapes v 5-barevném 
mixu. Barva stojanu: světle šedá RAL 7035.

025092 357,00
obj. č. cena025108 1650,00

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
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

Závěsný držák Tarifold kovový Pultový stojan Tarifold kovový - 10 kapes

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 .

Bí
Bílá
pla

081022 1890,08
obj. č. cena

Cenově výhodnější varianta 
s psací plochou z melaminu.
Nemagnetický. 

081023 1590,08
obj. č. cena

 Magnetická houba
Unikátní houba pro stírání bílých 
tabulí a fl ipchartů. Bez nutnosti 
výměny čistícího povrchu. 
Čistí se vodou.

190160 58,68
obj. č. cena

Basicset
Praktická sada tří popisovačů uložených ve stěrce na bílé 
povrchy s originální upevňovací pojistkou.

190180 132,23
obj. č. cena

Laserové ukazovátko Wedo
Barva černá. Materiál kov. Dosah laseru 50 m.
Červený paprsek. Rozměry 13,6 x 1,4 cm.

081293 459,50
obj. č. cena

Značkovače 8559 set
Značkovač na bílé tabule + magnetická 
houbička. Stíratelný inkoust na 
alkoholové bázi. 
Válcový hrot o průměru 5 mm. 
Šíře stopy: 2,5 mm.
Ventilační uzávěry. 
Použití: na bílé tabule, sklo, PVC, 
porcelán.

052188 60,33
obj. č. cena

á 

Čistící roztok
na bílé tabule
Čistící roztok na tabule 
a fl ipcharty na bázi růžového 
terpénu s dezinfekčními účinky. 
Neobsahuje alkohol ani těkavá 
rozpouštědla. Obsah 250 ml.

139205 144,63
obj. č. cena

Kompletní nabídka na www.KancelarskePotreby.cz
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Alternativní tonery a cartridge

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

sada
sad

Nenašli jste požadovanou náplň do tiskárny?
Kontaktujte nás 603 969 145

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

Konferenční složka Atlanta Konferenční složka Hanibal
Taška s uchem formátu A4 s mnohostranným využitím . Vybaveny jsou kapsami 
v několika velikostech. Samozřejmostí jsou i kapsy na tužky , takže Vaše dokumenty 
budou přehledně uloženy . Diplomatka je uzaviratelná na zip.Povrch z materiálů 
imitace kůže mat černá. Formát A4 ,kalkulačka,hřbet 45mm, mechanika, blok, 
odnosné ucho.

Desky formátu A4 s mnohostranným využitím. Vybaveny jsou 4 kroužkovou 
mechanikou a vyjimatelnou psací podložkou s klipem a kapsami v několika 
velikostech pro uložení dokumentů od formátu A4 až po kapsy na CD. 
Samozřejmosti jsou i kapsy na tužky, takže Vaše dokumenty budou přehledně 
uloženy. Diplomatka je uzavíratelná na zip . Povrch z materiálů „Hanibal“  imitace 
kůže černá matná.

á. Form
uz

ná.

021588 471,07
obj. č. cena 021581 379,34

obj. č. cena

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 2397,00
obj. č. cena

203023 1281,00
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+

Více než 8000 položek skladem

203026 2490,00
obj. č. cena

©

©
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Vteřinové lepidlo UHU gel 2g
Velmi univerzální, lepí 
gumu, slepitelné 
plasty, kovy, keramiku, 
porcelán, dřevo, 
a mnoho dalších 
materiálů.

067231 28,93
obj. č. cena

Lepicí tyčinka UHU

Lepidlo Herkules

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

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

obj. č. cena

067037 14,05  8 g
21 g
40 g

067036
067035

24,79
31,40

obj. č. cena

067018 22,31  30 g
130 g
250 g

067020
067021

40,50
53,72

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

Korekční strojek Pelikan
Korekční strojek s vyměnitelnou náplní. Rychlé, čisté 
a přesné korigování. Okamžitá možnost přepsání. 
Pro všechny druhy papíru. Šířka 4,2 mm, délka 14 m., délka

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 104,13
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.

á ko
í tvar. 

050114 37,19
obj. č. cena

Při objednání 
1 ks

kapesníčky
zdarma

Při

13%13%
slevasleva

množ. slevy cena

63,64
57,02
55,37

od 1 ks
od 4 ks
od 11 ks

obj. č. 050047

16%16%
slevasleva

množ. slevy cena

61,98
55,37
52,07

od 1 ks
od 4 ks
od 10 ks

obj. č. 050075

20%20%
sleva

od 11 ks
stejné hmotnosti

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.

+

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

obj. č.

modrý 800412
zelený 800413
růžový 800414
cena 36,36

Krystal olejový osvěžovač vzduchu
Osvěžovač vzduchu s mnoha 
způsoby použití. Postupné 
uvolňování parfemace z olejové 
báze. Jednoduchá aplikace. 
Nanášejte na nesavé povrchy 
sociálních zařízení. 
Obsah 750 ml

u

obj. č.

zelený 800622
modrý 800621
růžový 800623
cena 104,13

Poskytneme vám náhradní plnění

067042 99,17
obj. č. cena
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 Spojovače Rapid 
Galvanizované. 1000 ks.

obj. č. cena

075312 8,26č. 10
24/6 075314 9,09

 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

počet ks obj. č. cena

075290 15,70
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

Set sešívačky a děrovačky Aion 10G/S2

Set sešívačky a děrovačky Novus

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. 

Praktický set sešívačky E15 a děrovačky E210
Děrovačka s kapacitou 10 listů papíru 
s potištěným posuvným pravítkem pro snadné 
formátování. Sešívačka s kapacitou sešití 
15 listů a kovovým rozešívačem sponek. 
Potištěné posuvné pravítko pro snadné 
formátování Záruka na sešívačku 10 let, 
na děrovačku 5 let. Dodání vč. 1000 ks 
sponek No. 10 

mavém 
ky 

vá 

barva obj. č.

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

barva obj. č.

zelená 074439
modrá 074441
červená 074442
černá 074443
cena 173,55

Velkokapacitní sešívačka Rapid Fashion HD210 stříbrná
Výkonná velkokapacitní sešívačka s předním plněním drátků, celá z oceli. 
Součást sladěné řady Power. Kapacita: 210 listů (papíru 80 g/m2).
Celoocelová velkokapacitní sešívačka s předním plněním drátků.
Délka ramene 8,8 cm.
Spojovače 9/8-24, 23/8-24.
Záruka 5 let.

Novus

.
/8-24.

074338 2326,45
obj. č. cena

210

USPOŘTE MÍSTO S PLOCHÝM SEŠÍVÁNÍM

Sešívačka Děrovačka

1 5000354 5000359

1 5000357 5000362

1 5000356 5000361

1 5000358 5000363

1 5000355 5000360

1 23256500 23639401

1 23722201 23639402

Cena xxx Kč xxx Kč

24855800 Drátky Rapid Strong 24/6 1000 ks xxx Kč

Stolní sešívačka Rapid F30 a děrovačka FC30

•  Kapacita sešívání a děrování: 30 listů (80 g/m2)
•  Ploché sešívání šetří až 30% místa při archivaci
•  Ergonomické tvary pro pohodlné používání
•  5 let záruka (při použití drátku Rapid) 

Kupte sešívačku
& děrovačku 

a získejte dárek

Prémiový blok na psaní Leitz 

Offi  ce A5 Zdarma.

30
LISTŮ

barva

černá
modrá
červená
sv. červená
sv. modrá
sv. zelená
žlutá

cena

děrovač sešívačka

073350 074305
073348 074303
073351 074304
073347 0743031
073345 074314
073349 074312
073346 074313
158,68

Doprava zdarma nad 1500 Kč

270,25
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Zvýrazňovač 8122 TEXT PLUS

Zvýrazňovač 8542 Highlighter Flexi

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. 

.

barva obj. č. cena

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

žlutá
oranžová
růžová

Pero je určené pro psaní, kreslení, vybarvování, psaní do šablon. Ideální do školy, 
kanceláře i na doma. Termosenzitivní inkoust stejně jako u ostatních produktů z 
rodiny Pilot FriXion. Odolný polyacetalový hrot. Guma integrovaná v zakončení 
víčka. S pohodlnou úchopovou zónou. 
Praktické balení lze využít jako stojánek.   
Průměr hrotu : 1.30 mm. Šířka stopy : 0.45 mm. 
Sada 4 ks, barvy černá, červená, modrá, zelená.

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 39,67
sada /6 054047 57,85

 FriXion Fineliner Basic - sada 4 ks  

barva obj. č. cena

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

růžová
fi alová
modrá
zelená
sada /4 054130 58,68

Zvýrazňovač Kores High Liner Plus Pastel
Silný zvýrazňovač vysoké kvality se seříznutým 
klínovým hrotem. Šířka stopy 0,5 – 5 mm.
6 atraktivních pastelových barev.
Univerzální inkoust na vodní bázi pro všechny 
typy papíru. Odolný vůči UV záření.
Více inkoustu – delší životnost.
Nevysychá ani při dlouhé době otevření.
Vyrobeno v ČR.

054680 64,46
obj. č. cena

Při objednání 
2 sad

tyčinka Mars 
zdarma

ou

Při

Zvýrazňovač Fabel Castell
Velmi kvalitní superfl uorescenční 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 19,01

Sada Kores K-Marker Board
Obsahuje: 4ks popisovačů na 
bílé tabule kulatý hrot + mazací 
magnetickou houbičku. Popisovač 
na bílé tabule a fl ipcharty vysoké 
kvality. Rychle zasychá. Vydrží 
bez víčka min. 24 hod. Snadno 
smazatelné z bílých tabulí, 
nezanechává šmouhy.  Kulatý hrot. 
Magnetická stírací houbička na 
bílé tabule. 

052325 84,30
obj. č. cena

051195 131,40
obj. č. cena

Kompletní nabídka na www.KancelarskePotreby.cz
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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 6,61
červená 053072 6,61
modrá 053074 6,61
zelená 053076 6,61

sada /4 053078 28,10
hnědá 053077 6,61

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. 

en. 

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 Popisovač 2536 Permanent
Univerzální 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.

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

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

+

Pilot Super Grip
Průhledné plastové tělo s gumovou ergonomickou dolní 
částí pro snadné držení. 
Ergonomický úchop.
Náplň na olejové bázi.
Viditelný stav náplně
Jemné psaní, jasné barvy.
Modrá náplň.

055980 38,02
obj. č. cena

AKCE 4 + 1 ZDARMA
objednejte si 4 modrá kuličková 
pera Super Grip a zvýrazňovač

Spotliter dostanete zdarma

Popisovač V-Board Master - BeGreen
Popisovač na bílé tabule. Moderní technologie zajišťuje 
intenzivní barvy viditelné i z velké vzdálenosti, stopa je při 
použití nepřerušovaná, žádné nežádoucí skvrny, snadné 
doplňování. Náplň 5981. Z 91% vyroben z recyklovaného 
materiálu. Neobsahuje vyměnitelné části.

barva obj. č.

černá 052310
červená 052311
modrá 052312
zelená 052313
oranžová 052314
cena 33,88

Více než 8000 položek skladem



DÁREK*
DDDDÁÁÁÁÁÁ KKKKKK***

NABITO K BRILANTNÍM 
VÝSLEDKŮM
Ke každému laminátoru Leitz iLAM
při nákupu spolu s balením 
laminovacích kapes, získáte 

Powerbanku Leitz zdarma.

Při objednávce uveďte číslo akce 4/19, 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. 2020 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.

Štítkovač DYMO LabelManager 160
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 876,03
obj. č. cena

p

Doprava zboží zdarma

Skartovačka Leitz IQ Slim Home Office

Laminátor Leitz iLAM Home Office A4
Laminovací kapsy iLAM UDT A4

Kompaktní velikost pro snadné umístění v domácí 
kanceláři. Technologie proti zaseknutí papíru, tichý 
chod a dlouhý čas, po který je skartovačka schopná 
skartovat. Skartuje až 10 listů A4 najednou do velkého 
koše o objemu 23L. Jednoduché ovládání pomocí 
dotykových ovládacích prvků. Vysoké zabezpečení 
skartovaných dokumentů na úrovni stupně utajení 
DIN P4, částečky 4 x 28 mm.

Stylový laminátor v kompaktním provedení v zářivých 
barvách WOW. Doba zahřátí 3 minuty. Pro kapsy 
80-125 mikronů

S unikátní technologií UDT pro snadné používání 
a vždy perfektní výsledky. Formát A4, 80 mic.

L8001 2710,00
obj. č. cena

086496 452,07
obj. č. cena

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

barva obj. č.

zelená 188974
růžová 188977

šedá 188972
modrá 188976

cena 1330,58

SKARTOVAČKA LEITZ IQ
ODPADKOVÝ KOŠ 2.0 
VSAĎTE NA JISTOTU

UŠETŘETE
20 MILIONŮ EURO *

Pavel V., Praha

Vedoucí týmu

více skartovaček Leitz
v našem e-shopu


