
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.

Kččč

Poskytneme vám náhradní plněníPoskytneme vám náhradní plnění

Kancelářský papír A Plus
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

kvalita A

ke každé objednávce
00 nad 4 000 Kč

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 76,03
obj. č. cena

kvalita C

16%16%
sleva

90,00

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 49,75

barva

množ. slevy cena

57,85

49,75
52,89

od 1 ks

od 100 ks
od 20 ks 14%14%

slevasleva

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.

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

4+1 zdarma
Kupte si 4 balíčky 

a patý dostanete zdarma

+

obj. č. cena

1 balíček 044041 104,00
4+1 zdarma 044041 520,00 416,00

83,83,2020

20%20%
sleva

nad 10 000 Kč

Plastové části pera obsahují ionty 
stříbra Biomaster, které poskytují 
antibakteriální ochranu.
Antibakteriální vlastnosti během 
24 hodin eliminují 99,99 % 
choroboplodných zárodků na 
povrchu.

055851 95,04
obj. č. cena

io
kyt

hem

a 

onty
tují 

m

Kul. pero se stojánkem
antibakteriální povrch
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SPRÁVNÁ VOLBA

NASTAVUJEME STANDARDY KVALITY
VÝROBKY V AKCI*

Pákové pořadače Esselte No. 1 

NATURELE a SOLEA 

Recyklované kapsy a desky

627493 euroobaly A4, 70 mic, 
box 100

627496 „L“ desky A4 Premium, 
100mic, box 100

Kapsy Esselte Standard A4

56066 euroobaly, A4, PP hladké, 
55 mic, box 100

75мм 50мм
11 811300 811400
11 811310 811410
11 811330 811430
11 811340 811440
11 811350 811450
11 811360 811460
11 811380 811480
11 811313 811413

75мм 50мм
1 811510 811520
1 811530 811540
11 811550 811560
11 811311 811411
11 811312 811412
11 811370 811470
1 218620 218690
1 218630 218700

Pákové pořadače Esselte No.1 Pákové pořadače 

Esselte No.1 VIVIDA

75мм 50мм
11 811300 811400
11 811370 811470
11 624067 624071
11 624068 624072
11 624069 624073
11 624070 624074

ZÁRUKA
3 ROKY

75мм
11 626502
1 626503 
1 626504 
1 626505

Pákové pořadače Esselte 
No. 1 Colour‘Ice

Vždy perfektní!

Přesné otevření
a zavření mechaniky
garantováno
na 10 000 použití.

Pákové pořadače Esselte No.1 

Akce platná od 1. září 2020 do 31. prosince 2020

*  Kompletní seznam produktů v akci najdete 
na webu www.esselte.com/qualities

ZA NÁKUP

DÁREK 

Recyklované euroobaly Esselte

• Ekologické desky a kapsy na dokumenty ze 
100% netoxického polypropylenu (PP) 

• Trvanlivost a vysoká kvalita zaručují, že je 
můžete opakovaně používat.

za 100 ks produktů čistička vzduchu Leitz TruSens za 30 ks produktů pastelky Derwent Academy

JE TO JEDNODUCHÉ
1

Kupte si výrobky Esselte. Vybrané 
pořadače, desky a euroobaly.

Kompletní seznam najdete na webu.

2
Zaregistrujte se na 

www.esselte.com/qualities

Zde je i seznam výrobků, pravidla a ceny.

3
Nahrajte zde vaše účtenky nebo faktury. 

Dárky vám pošleme hned po ověření 
nákupu.

CBT30606_ad_YEC_qualities_connect_Promo_A4_CZ_final.indd   1 22.09.20   08:51

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 70,25 od 70,25
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 70,25 od 70,25
krémová 020779 020742

odod 70, 70,2525

množ. slevy cena

81,82

70,25
74,38

od 1 ks

od 100 ks
od 20 ks

Pákový pořadač Esselte No. 1 Colour‘Ice

Více informací na www.arbo.cz

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.

barva obj. č.

žlutá 020856
broskvová 020857
zelená 020859
modrá 020858
cena 81,82

14%14%
slevasleva

Doprava zdarma nad 1500 Kč
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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 57,85

barva obj. č.

024439

024437
024438

024435

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 024436

cena 55,37

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

ač - prešpa
ilného prešpanu. Mechanika p

barva obj. č.

červená 020393
modrá 020397
zelená 020395
cena 42,98

2 kroužky

barva obj. č.

červená 020399
modrá 020398
zelená 020396
cena 49,59

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 49,59

2 kroužky
4 kroužky

barva obj. č.

čirá 024457
zelená 024458
oranžová 024459
modrá 024460
červená 024461
cena 44,63Kroužkový pořadač Pastelini

Poskytneme vám náhradní plnění

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

a.

barva obj. č.

modrá 020571
bílá 020576
šedá 020580
zelená 020581
žlutá 020582
bordó 020586
černá 020587
červená 020588
cena 78,51

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

sic
avírací 

Formát A4.

10%10%
slevasleva

množ. slevy cena

32,23
30,00
29,01

od 1 ks
od 20 ks
od 101 ks

obj. č. 020014

©

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 84,30

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

tr
eb

yc

y

dný
roužková mechanika,  

mát A4.

barva obj. č.

červená 024400
zelená 024402
kouřová 024404
čirá 024406

žlutá 024409
modrá 024408

cena 42,98

©

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 78,51
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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 23,14

021006
021007
021005
021008

hřbet 10 cm

26,45

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 43,80šířka 20 cm

021021 19,01
021022 21,49

šířka 8 cm
šířka 10 cm
šířka 15 cm 021023 35,54

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 EMBA
Pro formát A4. Provedení hladká lepenka 1000 g/m2, ověřená kvalita, zabraňuje 
praskání. Optimální přizpůsobení množství archivovaného materiálu, možnost 
uložení do skupinového boxu, barevné provedení pro lepší přehled.
Šířka hřbetu 7,5 cm.Šířka hřbetu 7,5 cm.

10%10%
sleva

od 50 ks
jedné barvy

10%10%
sleva

od 50 ks
jedné barvy

10%10%
slevasleva barva obj. č.

bílá 021015
modrá 021016
černá 021017
červená 021018
zelená 021019
cena 23,14

množ. slevy cena

131,40
119,83

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

barva obj. č. cena

modrý 021050 23,14
bílý 021049 19,01

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.

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

od 113,22

množ. slevy cena

133,06
121,49

od 1 ks
od 21 ks

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 83,47
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 23,14

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 skladem



5

w
w
w.
ka
nc
el
ar
sk
ep

ot
re
by
.c
z

   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

3,31
3,14
2,98

od 1 ks
od 50 ks
od 101 ks

obj. č. 022000

množ. slevy cena

4,79
4,55
4,30

od 1 ks
od 50 ks
od 101 ks

obj. č. 022020

množ. slevy cena

3,06
2,89
2,56

od 1 ks
od 51 ks
od 100 ks

obj. č. 023000

množ. slevy cena

4,55
4,30
3,97

od 1 ks
od 50 ks
od 100 ks

obj. č. 023030

©

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

barva obj. č.

024220

024222
024221

024223

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 024224

cena 35,54

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 17,85

10%10%
slevasleva

množ. slevy cena

19,83

17,85
18,84

od 1 ks

od 20 ks
od 6 ks

Desky na spisy Leitz WOW 3 klopy
Chlopně chrání před vypadnutím dokumentů. Uzavírání desek na gumičku pro 
bezpečný přenos. Kapacita: 250 listů formátu A4 (80 g/m2). Speciální karton 
potažený PP laminací.  Rozměry 241 x 5 x 310 mm.

obj. č.

bílá 024343
růžová 024345

oranžová 024342
modrá 024341

purpurová 024344
led. modrá 024340
zelená 024346
cena 53,72

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 27,36

8%8%
slevasleva

množ. slevy cena

32,23

29,67
30,58

od 1 ks

od 11 ks
od 5 ks

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.

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

klopá s gumou. Formát A4.
polypropylen.

barva obj. č.

modrá 024382
zelená 024380
oranžová 024381
růžová 024383
cena 47,11

množ. slevy cena

9,92
8,93

od 1 ks
od 26 ks

obj. č. 021065

Nový sortiment v našem e-shopu
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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

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.

071115 50,41
obj. č. cena

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

071022 5,12
obj. č. cena

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 14,88

©

©

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

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 10,74

©

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

Při objednání 
3 balení

kosmetické zrcátko
zdarma071000 157,85

obj. č. cena

nání 

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

obj. č.

růžová 024334

oranžová 024332
modrá 024331

purpurová 024333
led. modrá 024330
zelená 024335
cena 148,76

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

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.

barva obj. č.

růžová 021424

oranžová 021422
modrá 021421

purpurová 021423
led. modrá 021420
zelená 021425
cena 160,33

Pákový pořadač Leitz 180° WOW
Pákový pořadač v zářivých nových barvách s dvoubarevným efektem. Díky laminaci 
je povrch pořadače lesklý a vysoce kvalitní. Elegantní hřbetní štítek, který může 
být v případě potřeby odstraněn.Vybaven hřbetním úchytem pro snazší vyjmutí 
pořadače z police a rado zámky, které drží pořadač uzavřený. 
Šířka hřbetu 50 nebo 80 mm. 5 let záruka na mechaniku.

hřbet 50 mm hřbet 80 mm

020055 020047
020056 020048
020057 020049
020058 020050
020059
020060
020054

020051
020052
020053

metalická zelená
metalická oranžová
metalická modrá
metalická růžová
perleťově bílá
ledově modrá
purpurová
cena 130,58 130,58

barva

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

obj. č.

bílá 151054
růžová 151051

oranžová 151050
modrá 151055

purpurová 151052
led. modrá 151053
zelená 151056
cena 164,46

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

obj. č.

bílá 106115
růžová 106116

oranžová 106118
zelená 106119

modrá 106117

purpurová 106114
led. modrá 106113
cena 144,63

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

obj. č.

bílá 108066
růžová 108064

žlutá 108063
modrá 108062

purpurová 108060
led. modrá 108061
zelená 108065
cena 157,85

Aktovka na spisy s přihrádkami Leitz WOW
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 021524

žlutá 021527
modrá 021526

purpurová 021529
led. modrá 021525
zelená 021528
cena 228,10

barva obj. č.

růžová 021434

žlutá 021432
modrá 021431

purpurová 021433
led. modrá 021430
zelená 021435
cena 128,93

Doprava zdarma nad 1500 Kč
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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)p ( )

obj. č. cena

75 x 75 mm 030169 83,47
50 x 50 mm 030168 54,55

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.y

030107 56,20
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 p p ý

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 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%
slevasleva

15%15%
slevasleva

množ. slevy cena

40,50
36,45

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

JetOffice
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 střední kvality s fantastickým poměrem 
kvalita/cena. Vysoká bělost. Vhodný pro kopírky, 
laserové a inkoustové tiskárny. Vysoká opacita. 
Formát A4, 80 g.
- 500 listů v balíku
- 5 balíků v kartonu

044063 95,04
obj. č. cena

044052 85,12
obj. č. cena

kvalita A
kvalita B

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.

obj. č. cena

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

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

030410 14,88
obj. č. cena

Při objednání 
1 ks bločku 75x75 mm
Mentos mini zdarma

P
1

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

rozměry obj. č. cena

25 mm x 66 m 068120 12,40
38 mm x 66 m 068137 15,70

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.

rozměry obj. č. cena

25 mm x 66 m 068130 12,40
38 mm x 66 m 068135 15,70
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

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

076020 45,45
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

Motouz  Dtex 7800
1000 g. Průměr 2 mm.000 g. Průměr 2 mm.

076000 148,76
obj. č. cena

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

y y j
ezpečnou a pohodlnou
ulaci.

069214 45,45
obj. č. cena

Motouz  Dtex 7800

Pytel igelitový 
70 x 110 cm Odnosné tašky 10 kg

Mikrotenové sáčkyPytle na odpad
zatahovací 

50 g. Průměr 2 mm.

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. Mikrotenová taška. Nosnost 10 kg.

076060 14,88
obj. č. cena

102306 23,14
obj. č. cena

Lepicí páska 
Scotch Magic 810
Po nalepení je zcela neviditelná a časem 
se nemění. Rozměr: 19 mm x 33 m

068100 81,82
obj. č. cena

w
w

balení obj. č. cena

311720 34,7150 ks
100 ks 311721 59,50

obj. č. cena

315248 64,4618x27 cm
22x32 cm
26x35 cm

315246
315247

90,91
111,57

obj. č. cena

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

311422
311432

20,66
32,23

Při objednání 
2 ks

Skittles zdarmaS

Více než 8000 položek skladem
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Vteřinové lepidlo 3 g
Pro univerzální použití.
Okamžitý účinek.
Lepí a opravuje 
během několika 
vteřin nejrůznější 
materiály.
3 g.

nek.
uje
ika 

nější 

067155 6,61
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

éká (trvalé přile

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.

psá
Šířka 5 

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.

po
tr
eb

y

.

po
tr
eb

y

050049 110,74
obj. č. cena

050053 25,62
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.

há k
ní tvar. 

050114 38,84
obj. č. cena

13%13%
slevasleva

množ. slevy cena

67,77
61,16
58,68

od 1 ks
od 4 ks
od 11 ks

obj. č. 050047

Lepicí tyčinka Kores 20g  3+1
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.

+
067043 109,08

obj. č. cena

K A L E N D ÁŘ E  A  D I ÁŘ E  2 0 2 1K A L E N D ÁŘ E  A  D I ÁŘ E  2 0 2 1
- nástěnné
- stolní
- plánovací

ky Centropen

š i roký  sor t iment

š i roký  sor t iment

Při objednání 
1 ks

kapesníčky
zdarma

ka
z

Nový sortiment v našem e-shopu
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Výsuvný gelový roller s gumovým úchopem a vyměnitelnou náplní. 
Píše podle barvy úchopu. Šířka stopy 0,3 mm. Náplň 2606

Průhledné plastové tělo s gumovou ergonomickou dolní 
částí pro snadné držení. Náplň na olejové bázi.
Viditelný stav náplně. Jemné psaní, 
jasné barvy. Modrá náplň 2110. 
Šířka hrotu 0,7 mm, 
šířka stopy 0,22 mm

Roller s tekutou náplní, přepisovatelný v provedení bez 
víčka. Stačí kliknout a psát. Speciální inkoust - napsaný 
text lze vymazat a znovu přepsat na tomtéž místě. Text 
zneviditelníte zahřátím na 65°C, které vznikne 
třením (gumováním) plastového zakončení 
rolleru na papíře. Znovu se objeví 
při teplotě nižší než -15°C. 
Průměr hrotu 0,7 mm.

Pilot Super Grip-G stiskací
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.

055988 28,93
obj. č. cena

Set sešívačky a děrovačky Novus
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 

barva obj. č.

modrá 074441
červená 074442
černá 074443
cena 199,17

barva obj. č.

074003
074001
074000

ledově modrá
metalická růžová
metalická modrá
metalická zelená 074001Z
cena 481,82

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

Štítkovač DYMO LabelManager 160

No

0
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

čk L it

mm x 7 m

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.

 FriXion Fineliner

Roller Pilot G-2

Pilot Super Grip

Pilot FriXion Clicker 0,7 modrý

051195 131,40
obj. č. cena

053542 52,07
obj. č. cena

055980 43,80
obj. č. cena

051835 72,73
obj. č. cena

sada 4 ks

obj. č.

modrá 051180
sv. modrá 051180

červená 051183
tm. zelená 051182

žlutá 051184
černá 051185
oranžová 051186
sv. růžová 051187
fi alová 051189
hnědá 051191
cena 33,06

+3+1 zdarma
Kupte si 3 ks 

a čtvrtý dostanete zdarma

Dárky zdarma ke každé objednávce

19,90 82,90

18,90

40%40%
slevasleva

35%35%
slevasleva
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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 68,60
obj. č. cena

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.

ho 

barva obj. č.

černá 052310
červená 052311
modrá 052312
zelená 052313
oranžová 052314
cena 37,19

Popisovač Kores K-Marker whiteboard - tenký
Vysoce kvalitní tenké popisovače na bílé tabule s jemným hrotem. Vynikající intenzita 
zářivých barev. Netoxické, bez xylenu, toluenu a benzenu. Snadno smazatelný i suchou 
metodou bez zanechání stop. Lze použít také na sklo a jiné neporézní povrchy. 
Hladký a moderní design je ozdobou na každém stole.

Při objednání 
2 sad

Snickers zdarma

Při o

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. 

barva obj. č. cena

žlutá 054038 11,57
oranžová 054032 11,57
růžová 054034 11,57
fi alová 054030 11,57
modrá 054035 11,57
zelená 054036 11,57
červená 054031 11,57
sada /4 054045 43,80
sada /6 054047 63,64

ø 3,8 1-4 mm

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

 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

er whiteboard - tenký

Popisovač na pneumatiky 2686 bílý 

Popisovač Decorpen metalic 2737  8+1

Univerzální bílý značkovač s permanentnmím, světlostálým inkoustem. 
Bílý inkoust na vodní bázi píše na povrch většiny materiálů. 
Po zaschnutí odolává vodě, otěru, povětrnostním vlivům. 
Doporučuje se skladovat ve vodorovné poloze. 
Válcový hrot 1,2 mm. Obzvláště vhodný 
pro značení pneumatik např. v pneuservisech.

Speciální barevné metalické značkovače na povrchy všech běžných materiálů. 
ERGO držení. Pigmentový inkoust na vodní bázi. Světlostálý. Po dokonalém 
zaschnutí (min. 4 hod.) se stopa stává odolnou vůči otěru, na porézních površích 
i vodě. Skladovat ve vodorovné poloze. Ventilační chránítko. Válcový hrot.
Šířka stopy 1,5 mm

visech.h.

pneumatiky 2686 bílý

rovné poloze. Ventilační chránítko. Válcový hrot.

053136 23,14
obj. č. cena

053379 111,57
obj. č. cena

ø 2,5

ø 3,9

1,2 mm

1,5 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

sada obj. č. cena

052346 78,516 ks
10 ks 052347 123,97

Při objednání 
2 sad po 6 ks

Mentos mini zdarma

Při objednání 
2 sad po 10 ks

žvýkačky zdarma

ý 

Při

réz

Při o
2
P

Doprava zdarma nad 1500 Kč

+

Ke každému 
popisovači 

náhradní náplň 
zdarma
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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 148,76
obj. č. cena

Značkovač 8559 stíratelnýZnačkovač 8569 stíratelný
Je určen pro psaní na bílé smaltované tabule, PVC, sklo, porcelán. 
Inkoust je za sucha stíratelný, světlostálý. Náplň je zdravotně nezávadná. 
Klínový hrot . 
Šíře stopy 1 - 4,6 mm. 
Skladujte ve vodorovné poloze.

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.

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

barva obj. č. cena

červená 052183 16,12
modrá 052184 16,12
zelená 052185 16,12
černá 052186 16,12
sada /4 052187 63,64

nc
el
ar
sk
ep

ot
re
by

cz

Značkovač 8560 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. 
Klínový hrot. Šíře stopy 1-4,6 mm. 
Funkčnost otevřeného značkovače je 1 týden.

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 052190 11,57
červená 052194 11,57
modrá 052198 11,57
zelená 052201 11,57
sada/4 052205 44,63

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 1-4,5 mm

ø 5 2,5 mm

ø 5 1-4,6 mm ø 5 2,5 mm

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

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 89,26
obj. č. cena

 Magnetická houba WBM 9797
Magnetická stírací houbička na bílé tabule.
Snadné mazání tabulí. Magnetická.
Rozměr: 105 x 55 x 20 mm.

190166 30,58
obj. č. cena

 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. 

ý

e 

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

Poskytneme vám náhradní plnění
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Savo original 4kg
Spolehlivě likviduje viry, bakterie, 
řasy a nižší houby.Odstraňuje 
pachy, odbarvuje, bělí textilie 
a dřevo. Balení 4 kg.

800683 173,55
obj. č. cena

Bezoplachová dezinfekce 
Dezinfekční gel 
500 ml 

Krystal univerzální 5l 

Přípravek pro dezinfekci rukou. Možno 
použít i na povrchy. Učenná proti bakteriím, 
virům, plísním. 5 litrů.

Bezoplachový 
dizinfekční gel na ruce 
s antibakteriálním 
a virucidním účinkem. 
500 ml

Velmi  praktický pomocník v každé domácnosti. 
Je určený pro každodenní úklid. Svým složením 
je vhodný pro úklid různých druhů špíny a 
nečistot. Jeho univerzální použití ho předurčuje 
k použití v každé domácnosti či fi rmě (podlahy, 
okna, dveře, nádobí a další). Antibakteriální.

Bezo
dizinf
s ant
a viru
500 m

800845 661,16
obj. č. cena

800625 101,65
obj. č. cena

800660 90,91
obj. č. cena

Ladi Plus antibakteriální
Tekuté mýdlo s antibakteriální složkou 
a příjemnou vůní. Vhodné pro provozy 
se zvýšenými hygienickými 
požadavky 
(potravinářství, 
zdravotnictví, apod.).
Balení 5 kg.

800893 272,73
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.

toaletní papír. 2 vrstvy. Dodává se po balení 6 ks. 
19 cm balení 12 ks.9 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 zelenéPapírové ručníky ZZ Katrin Classic 2vrstvé
Zelené 1 vrstvé ručníky. Do zásobníků na jednotlivé ručníky.
Balení v krabici 5000 ks, 20  balíčků.

 

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, balení  3000 ks., ,

105047 305,79
obj. č. cena

105052 487,60
obj. č. cena

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

104023 41,32
obj. č. cena

ssic
tržků. 

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

104063 14,88
obj. č. cena

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 40,50

Více než 8000 položek skladem
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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.

oho 2 jsou vyhřívané. Signalizace dosažení pracovní teploty. Laminuje
tepla i za studena bez použití ochranné obálkyepla i za studena bez použití ochranné obálky.

obj. č. cena

DWL-4CF - formát A4 188980 1690,00
DWL-3AF - formát A3 188978 2090,00

-15%-15%

1809,92
1446,28

ZDARMA 
100 ks laminovacích 

fólii A4 80 mic. 

Laminátor GBC Fusion 3000L
Rychlý a praktický laminátor se zahřeje do 90 sekund.  Tloušťku kapsy rychle 
přepnete stisknutím tlačítka.  Automatický zvukový signál upozorní na nesprávné 
vložení kapsy. Zelený indikátor a zvukový signál vyjadřují připravenost.   
Uvíznuté kapsy rychle uvolníte speciálním tlačítkem. Výstupní zásobník.
Automatické vypnutí po 30 minutách nečinnosti snižuje spotřebu energie.

obj. č. cena

3000L - formát A4 188946 2380,17
3000L - formát A3 188939 2752,07

ZDARMA 
100 ks laminovacích 

fólii A6 125 mic. 

Skartovačka Leitz IQ Office P4
Skartuje až 15 listů A4 najednou - ideální 
pro příležitostné použití v malých kancelářích. 
Skartuje drátky do sešívačky a sponky na papír. 
Dotykové ovládání - jednoduché a intuitivní.
Velikost řezu 4 x 40 mm. Stupeň utajení P-4.
Objemný koš s kapacitou 23 l - pojme až 225 listů, 
než se musí vysypat. 
Rozměry: 370 x 465 x 279 mm, 12,5 kg

188951 7133,00
obj. č. cena

-10%-10%
6487,60

4x40 mm

Laminátor+řezačka AVELI Combi A4
Praktická kombinace Laminátoru s kotoučovou řezačkou a zaoblovačem rohů 
je ideální řešení pro domácí použití nebo menší kancelář. Kompaktní a moderní 
provedení. Díky Laminátoru uchráníte své vzpomínky a dokumenty před vodou či 
poškozením. Doba zahřívání laminátoru 3-5 min.
Kotoučová řezačka prořeže max. 3 listy papíru.

188938 487,60
obj. č. cena

Páková řezačka Dahle 502

Skartovač Aveli Basic 148

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

Vhodná pro využití v domácnosti i kanceláři. 
Řezací mechanismus zpracuje náhodně vložené 
sešívací sponky, svorky a plastové karty..
Rozměr: 311x174x382 mm, příčný řez 4x40 mm.
Listy: až 8 listů (80g/m²). Zpětný chod.
Objem nádoby: 14 l
Hmotnost: 3,35 kg

069939 1140,00
obj. č. cena

188711 710,74
obj. č. cena

-20%-20%
909,09

Vazač COMB S-60
Spolehlivý vazač vhodný do menších kanceláří. Formát A4. Samostatné 
vázací a perforovací páky. Stavitelný doraz pro rovnoměrné 
rozmístění perforace. Nastavitelná hloubka perforace. 
Vazba do plastových kroužků.
Kapacita vazby 500 listů 80g/m2.
Kapacita perforace 20 listů 80g/m2. 
Stabilní konstrukce.

188401 2330,58
obj. č. cena

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm222222222222222222222222. 2.2. 2. 2.2. 2.22.2.2.2..2.2

-10%-10%ZDARMA 
100 ks hřebenů 

bílá, 6 mm

Vazač Fellowes STAR 

188383 1991,74 
obj. č. cena

ZDARMA 
100 ks hřebenů

bílá, 6 mm

Vlhčené 
ubrousky 
zdarma

Laminovací folie
A4, 80 mic, 25 ks

zdarma
V

u
z
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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

Kotoučová řezačka Hobby 1 + 1 zdarma
Řezačka vhodná do domácností  a domácích kanceláří. Kotoučová řezačka s 
vystuženou plastovou základnou a řeznou hlavou umístěnou na profi lové kovové tyči. 
Pracovní stůl je vybaven natištěnými měřítky. Řezačka umožňuje řezání 8 listů papíru 
70g v max. délce 320 mm. Formát A4

y j p

069911 685,95
obj. č. cena

Objednejte si 1 řezačku a my Vám pošleme 2 řezačky!

ZDARMA

+

ZDARMA 
ke skartovačům Leitz 

laminátor 
iLam Home Offi ce A4

ZZZDA
ke skskartov

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. 

Akce do 31.12.2020
Kupte skartovačku, zaregistrujte nákupní doklad  
a získejte odměnu

Nový sortiment v našem e-shopu



Při objednávce uveďte číslo akce 4/20, 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. 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

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

www.razitka-bocek.cz
vačkyk

k.cz

Židle MXS0770Židle YSI0004
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 130 kg. 
Síťovaný opěrák. Záruka 5 let.

MXS0770 2602,00
obj. č. cena

YSI0004 4062,00
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 2636,36

obj. č. cena

Křeslo Miami Židle Spero Židle Elpo

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

Vysoký opěrák.
Mechanika synchronní s houpáním. 
Nastavení tuhosti a výšky. 
Nosnost 120 kg.

Vysoký opěrák. Nastavení tuhosti 
a výšky sedu. Výškově nastavitelná 
opěrka hlavy. Výškově nastavitelná 
bederní opěrka. Nosnost 110 kg.

201002 2397,00
obj. č. cena

203014 1975,21
obj. č. cena

203021 1975,21
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


