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DÁRKY
nad 2 000 Kč 

Aktuální dárky najdete vždy v našem e-shopu.yy vv našnašemem e se-shophopuu

Poskytneme vám náhradní plněníPoskytneme vám náhradní plnění

ke každé objednávce

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 89,26
obj. č. cena

99,00

95,00

AktAktuáuáA

nad 10 000 Kč
nad 4 000 Kč

©

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

Pákový pořadač Leitz 180° WOW
Unikátní patentovaná mechanika Leitz 180°, která poskytuje širší otevření, možnost 
zakládání většího množství papírů najednou a zároveň o 20 % rychlejší práci s 
pořadačem. 5 let záruka na mechaniku.

hřbet 50 mm hřbet 80 mm

020055 020047
020056 020048
020057 020049
020058 020050
020059 020051

metalická zelená
metalická oranžová
metalická modrá
metalická růžová
perleťově bílá
cena 142,15 142,15

barva

©

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

tallic

barva obj. č.

020347

020349
020348

zlatá

měděná
stříbrná

cena 95,04

Vh
sta
ISO
- 8
- 5
- 5

04
o

ý Pasteliniýý P t li i

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

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

13%13%
slevasleva

10%10%
slevasleva

množ. slevy cena

86,78
84,30
82,64

od 1 ks
od 50 ks
od 101 ks

obj. č. 044005

n
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QZ 1376

ALWAYS PERFECT!

¸

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 76,86 od 76,86
sv. modrá 020826 020730

hřbet 50 mm hřbet 75 mm

020827 020737
020820 020726
020819 020732
020774 020731
020829 020727

šedá
bordó
tyrkys
fi alová
zelená
písková 020778 020741

cena od 76,86 od 76,86
krémová 020779 020742

odod 76, 76,8686

množ. slevy cena

89,26

76,86
80,99

od 1 ks

od 100 ks
od 20 ks

14%14%
slevasleva

Prezentační čtyřkroužkový pořadač Esselte

Plastový pákový pořadač Esselte No.1 

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

výška kroužku obj. č. cenašířka hřbetu

51 mm 020512 99,17

77 mm 020515 109,09
62 mm 020516 105,79

86 mm 020517 144,63

30 mm 020520 80,99
38 mm 020530 85,95
44 mm 020531 94,21

30 mm

50 mm
40 mm

60 mm

16 mm
20 mm
25 mm

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

51 mm - modrá 020510 99,17
51 mm - černá 020513 99,17
51 mm - červená 020514 99,17

30 mm - červená 020521 83,47

30 mm - modrá 020522 83,47
30 mm - černá 020523 83,47

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

Bílá barva

©

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 56,20

2 kroužky
4 kroužky

barva obj. č.

čirá 024457
zelená 024458
oranžová 024459
modrá 024460
červená 024461
cena 52,07

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 54,55

barva

množ. slevy cena

63,64

54,55
57,85

od 1 ks

od 100 ks
od 20 ks 14%14%

slevasleva

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

etní kapsa.

barva obj. č.

modrá 020571
bílá 020576
šedá 020580
zelená 020581
žlutá 020582
bordó 020586
černá 020587
červená 020588
cena 85,95

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

množ. slevy cena

35,54
33,06
31,98

od 1 ks
od 20 ks
od 101 ks

obj. č. 020014

ic
vírací

ormát A4. 

10%10%
slevasleva

Více než 8000 položek sklademVíce než 8000 položek skladem
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Více než 8000 položek skladem

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

dač - pr
ze silného prešpanu. M

barva obj. č.

červená 020393
modrá 020394
zelená 020395
cena 42,98

2 kroužky

barva obj. č.

červená 020399
modrá 020398
zelená 020396
cena 52,07

4 kroužky

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

©

2 kroužky4 kroužky
barva obj. č.

024463

024465
024464

024466

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 024467

cena 70,25

barva obj. č.

024439

024437
024438

024435

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 024436

cena 66,12

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 95,04

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 161,98

Složení trvá pár vteřin, jedním pohybem, bez potřeby manuálu. Inovativní 
konstrukce rychlého složení, která šetří čas. Dvojité bočnice chrání krabici 
před otevřením a zpevňují okolí hřbetního úchytu. 
Rozměry (v x h)  250 x 350 mm.

Rychle složitelná krabice Speedbox

obj. č. cena

021093 27,27
021092 30,58

šířka 8 cm
šířka 10 cm
šířka 15 cm 021091 47,93

Rychle složitelný kontejner s víkem Speedbox 

Rozměry (š x v x h) obj. č. cena

A4 - 252 x 193 x 355 mm 020930 104,13
L - 364 x 263 x 433 mm 020933 151,24

Složení trvá pár vteřin, jedním pohybem, bez potřeby manuálu. Inovativní konstrukce 
rychlého složení, která šetří čas.  Široké otevření krabice poskytuje snazší vložení 
dokumentů. 
Velikost L - Kapacita 4 krabice 100 mm 
                  nebo 5 krabic 80 mm

Šetří váš čas
Připraveno k použití během 
několika sekund.
Jednoduché a intuitivní složení.
Zesílená konstrukce.

RRyyycchhhllleee ssslloožžiiittteeelllnnnýý kkoonntteejjnneer 
SlSlSl žžž íí tí t ááá ááá řt řt řiii jjj d íd íd í hhh bbb bbb tř

Nový sortiment v našem e-shopuNový sortiment v našem e-shopu
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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 24,79

021006
021007
021005
021008

hřbet 10 cm

28,93

 Archivní box Esselte bílý
Kartonová krabice pro dlouhodobé skladování dokumentů.

obj. č. cena

021020 50,41šířka 20 cm

021021 22,31
021022 25,62

šířka 8 cm
šířka 10 cm
šířka 15 cm 021023 41,32

EK
O

L
O

G
I C

K Y Š E T R N Ý
V

Ý
R

O
B

E

K

3 0 - 0 4

10%10%
sleva

od 50 ks
jedné barvy

Archivní box EMBA barevný
Pro formát A4. Optimální přizpůsobení množství archivovaného materiálu, možnost 
uložení do skupinového boxu, barevné provedení pro lepší přehled.
Šířka hřbetu 7,5 cm

barva obj. č.

bílá 021015
modrá 021016
černá 021017
červená 021018
zelená 021019
cena 28,93

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 24,79

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

šířka hřbetu obj. č. cena

5 cm 021010 23,14
7,5 cm 021013 26,45
11 cm 021014 47,93

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

vůči extrémním 

rozměry obj. č. cena

35 x 26 x 11 cm 021100 42,15
41 x 26 x 11 cm 021110 42,15
45 x 32 x 11 cm 021120 47,11

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

020922 108,26
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 18,18
10 cm 020911 19,83

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

020920 108,26
obj. č. cena

Dárky zdarma ke každé objednávceDárky zdarma ke každé objednávce Poskytneme vám náhradní plnění
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Dárky zdarma ke každé objednávce

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.

9%9%
slevasleva

množ. slevy cena

142,98
129,75

od 1 ks
od 21 ks

obj. č. 021032

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

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

barva obj. č. cena

modrý 021050 24,79
bílý 021049 23,14

EK
O

L
O

G
I C

K Y Š E T R N Ý
V

Ý
R

O
B

E

K

3 0 - 0 4

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

EK
O

L
O

G
I C

K Y Š E T R N Ý
V

Ý
R

O
B

E

K

3 0 - 0 4

9%9%
slevasleva

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

021029 93,39
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 26,45

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 33,06

množ. slevy cena

156,20
142,15

od 1 ks
od 21 ks

obj. č. 021090

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

021080 28,93
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

021030 90,91
obj. č. cena

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

021082 70,25
obj. č. cena

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

021081 28,93
obj. č. cena

Archivní krabice 
na pořadače

Poskytneme vám náhradní plněníPoskytneme vám náhradní plnění
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   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

4,63
4,38
4,13

od 1 ks
od 50 ks
od 101 ks

obj. č. 022000

množ. slevy cena

7,44
7,11
6,69

od 1 ks
od 50 ks
od 101 ks

obj. č. 022020

množ. slevy cena

3,72
3,55
3,14

od 1 ks
od 51 ks
od 100 ks

obj. č. 023000

množ. slevy cena

6,53
6,20
5,79

od 1 ks
od 50 ks
od 100 ks

obj. č. 023030

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 19,34

10%10%
slevasleva

množ. slevy cena

21,49

19,34
20,41

od 1 ks

od 20 ks
od 6 ks

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

©

barva obj. č.

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

8%8%
slevasleva

množ. slevy cena

33,06

30,41
31,40

od 1 ks

od 11 ks
od 5 ks

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

mou. Formát A4. 
len.

barva obj. č.

modrá 024382
zelená 024380
oranžová 024381
růžová 024383
cena od 50,41

©

15%15%
slevasleva

množ. slevy cena

59,50
56,20
53,72
50,41

od 1 ks
od 4 ks
od 9 ks
od 21 ks

©

Složka 3 klopá A4 s gumou
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 40,50

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

klé ka

dokumentů
kapsy Leitz Combi F
Rozměry: 235 x 8 x 320 mm

obj. č.

růžová 024054

žlutá 024052
modrá 024051

purpurová 024053
led. modrá 024050
zelená 024055
cena 86,78

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).

023055 234,71
obj.  č. cena /bal.

50 ks. 5 barev po 10 ks

e

Doprava zdarma nad 1500 KčDoprava zdarma nad 1500 Kč
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Doprava zdarma nad 1500 Kč

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

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

071022 6,20
obj. č. cena

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

©

©

©

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

071061 4,55
obj. č. cena

barva obj. č.

modrá 091039 
oranžová 091038
zelená 091037
růžová 0910371
cena 25,62

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

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

030107 60,33
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 19,83
030172 10,74
030174 12,40
030176 19,83

50x40mm  /3
75x50 mm
75x75 mm
75x100 mm
75x125 mm 030178 24,79

10%10%
slevaslevamnož. slevy cena

42,98
38,68

od 1 ks
od 5 ks

obj. č. 038312

10%10%
slevasleva

množ. slevy cena

66,12
62,81
59,50

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

obj. č. 071115

Podložka na psaní Leitz WOWPsací podložka A4 s klipem Psací podložka A4 s klipem 
uzavíratelnáLaminovaná psací podložka, extra pevná lepenka, 

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

barva obj. č.

růžová 021434

oranžová 021432
modrá 021431

purpurová 021433
led. modrá 021430
zelená 021435
cena 140,50

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 54,55

barva obj. č.

021455

021457
021456

021458

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 021459

cena 86,78

  Spisová deska A4
Tvrdý kartón s tkanicí bez hřbetu. 
Strojně potažená.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.315 x 230 mm.

10%10%
slevasleva

10%10%
slevasleva

množ. slevy cena

13,22
11,90

od 1 ks
od 26 ks

obj. č. 021065

množ. slevy cena

20,66
18,60

od 1 ks
od 26 ks

obj. č. 021068

©

©

Více než 8000 položek sklademVíce než 8000 položek skladem
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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 13,22
38 mm x 66 m 068137 20,66

75 mm x 66 m 068138 34,71
48 mm x 66 m 068148 od 13,88

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

rozměry obj. č. cena

25 mm x 66 m 068130 13,22
38 mm x 66 m 068135 20,66
48 mm x 66 m 068139 od 13,88
75 mm x 66 m 068147 34,71

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

10%10%
slevasleva10%10%

slevasleva

30%30%
slevasleva

30%30%
slevasleva

množ. slevy cena

158,68
150,41
142,98

od 1 ks
od 6 ks
od 61 ks

obj. č. 103921

množ. slevy cena

140,50
133,88
126,45

od 1 ks
od 6 ks
od 61 ks

obj. č. 103925

48 x 66 m cena

19,83
17,85
14,88
13,88

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

48 x 66 m cena

19,83
17,85
14,88
13,88

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

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

Motouz  Dtex 7800
50 g. Průměr 2 mm.

076060 18,18
obj. č. cena

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

076020 61,98
obj. č. cena

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

068429 129,75
obj. č. cena

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

076260 26,45
obj. č. cena

 Vlnitá lepenka
Tlumí nárazy a fi xuje Vaše výrobky. 
Rozměr: 105 cm x 100 m.

342930 818,18
obj. č. cena

  Bublinková fólie - role
Lehká a pružná ochrana pro křehké předměty 
jako např. sklo, porcelán.

Rozměr: 1x100 m

342940 545,49
obj. č. cena

Nový sortiment v našem e-shopuNový sortiment v našem e-shopu Dárky zdarma ke každé objednávce
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Nový sortiment v našem e-shopu

Korekční strojek Kores Roll On

Gumfix 50 g lepicí guma

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.

Snadná a čistá aplikace. Vhodná pro všechny rovné 
povrchy: ideální pro kutily a opravy v domácnosti, 
kanceláři, garáži nebo zahradě. Lepí okamžitě: 
nečekáte na slepení
Znovu použitelná. Neobsahuje ředidla, netoxická.
Obsahuje 84 ks předsekaných čtverečků. 

ů. S
mpaktní tv

050114 41,32
obj. č. cena

068413 57,85
obj. č. cena

303006 118,18
obj. č. cena

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

White GGllluuuee
epí
ůži

í
i,

obj. č. cena

067225 23,97  60 ml
125 ml 067226 34,71

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

nost pře př

050055 40,50
obj. č. cena

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 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.

+

Pastelky Kores Jumbo 12 ks
Ideální pro použití v mateřských školách a pro 
předškolní výchovu. Jemné a plynulé vedení 
pastelky pro intenzivní a jasné barvy. Z vysoce 
kvalitního lipového dřeva pro snadné ořezávání. 
Extra silná a jemná tuha o průměru 5 mm, 
o 175% více barvy. Ořezávátko v balení zdarma.
Trojhranný ergonomický tvar.
Rámeček pro vepsání jména .

Při objednání 
4 ks 125 ml

Mentos Mini a Skittles 
zdarma

Při objednání 
5 ks

Milena a Twix
zdarma

Při objednání 
5 ks

Corny Big a Halls
zdarma

Při objednání 
1 ks

Ledové kaštany
zdarma

ání Př

Pilot Super Grip-G stiskacíPILOT G2 Blistr 1+1 ZDARMA
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.

Gelový roller se stiskacím mechanismem. 
Ergonomická gumová úchopová zóna pro komfortní 
pocit při psaní. Tělo z lehkého materiálu, nezatěžuje 
zbytečně ruku při psaní. Hrot s kuličkou z vysoce 
odolného karbidu wolframu pro dlouhou životnost 
hrotu. Viditelný stav náplně, píše podle barvy 
úchopové zóny. Náplň 2606.

055988 24,46
obj. č. cena

053518 49,59
obj. č. cena

AKCE 3 + 1 ZDARMA

AKCE 1 + 1 ZDARMA

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.

Pa

5 mm, 

050053 30,58
obj. č. cena

067043 119,83
obj. č. cena

20%20%
sleva

30,5899,18

Dárky zdarma ke každé objednávceDárky zdarma ke každé objednávce
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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.

Značkovač 8559 stíratelný

barva obj. č. cena

černá 052130 19,01
červená 052140 19,01
modrá 052150 19,01
zelená 052160 19,01
sv. modrá 052164 19,01
oranžová 052161 19,01
růžová 052162 19,01
fi alová 052163 19,01
sada /4 052180 66,94

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

barva obj. č. cena

černá 052100 13,22
červená 052102 13,22
modrá 052106 13,22
zelená 052108 13,22
sada /4 052110 47,11

ø 5 2,5 mm

ø 5 2,5 mm

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

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 73,55
obj. č. cena

Při objednání 
2 sad

tyčinka Snickers
zdarma

Při o

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 8,60
červená 053072 8,60
modrá 053074 8,60
zelená 053076 8,60

sada /4 053078 35,54
hnědá 053077 8,60

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.

vy, at

 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. 

barva obj. č. cena

modrá 052085 18,18
červená 052084 18,18
zelená 052086 18,18
černá 052087 18,18
sada /4 052088 70,25

Nevysychá

barva obj. č. cena

černá 052210 16,53
červená 052212 16,53
modrá 052215 16,53
zelená 052220 16,53
sada/4 052227 65,29

Zvýrazňovač 8542 Highlighter Flexi
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

054131 19,01
054132 19,01
054133 19,01
054134 19,01

růžová
fi alová
modrá
zelená
sada /4 054130 66,12

Ke každému 
černému nebo modrému 

popisovači 
náhradní náplň zdarma

Popisovač Pilot V-Board Master
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 052310.1
modrá 052312.1
cena 36,90

rrr

NÁPLŇ ZDARMA

65,29

Poskytneme vám náhradní plněníPoskytneme vám náhradní plnění
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 Kompletní závěsný držák Tarifold  kovový  Pultový stojan Tarifold 3D, 10 kapes A4

Samolepící kapsy nepermanentní A4, 5 ks

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

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

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

obj. č. cena

5 kapes 025091 809,09
10 kapes 025089 1215,70

obj. č. cena

5 kapes 025099 1390,00
10 kapes TF475107 1948,80

. Balení: 1 sada.

barva obj. č.

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

 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. 

ým 

b 
koli

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 662,81
60 x 90 cm 081102 1016,53
90 x 120 cm 081103 1785,95
100 x 150 cm 081114 2561,00
100 x 200 cm 081115 5125,62

 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

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 76,86
obj. č. cena

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

Doprava zdarma nad 1500 KčDoprava zdarma nad 1500 Kč
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Toaletní papír v roli 2-vrstvý - bělený
Bělený toaletní papír. 2 vrstvy. Dodává se po balení 6 ks. 
Průměr 19 cm balení 12 ks.m balení 12 ks.

průměr obj. č. cena

104133 231,40
104131 194,21

19 cm
24 cm
28 cm 104132 243,80Šedý 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 78,51
104101 132,23

19 cm
24 cm
28 cm 104102 152,89

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

104071 73,55
obj. č. cena

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

104063 18,18
obj. č. cena

Krtek - čistič potrubí 

Cif Cream lemon

Rozpouští kuchyňské odpady, 
vlasy, tuk, papír, vatu 

Tekutý abrasivní čistící prostředek. 
Odstraní i zašlou špínu lze použít 
na plastové, laminátové, keramické, 
porcelánové, chromované, hliníkové 
a smaltované povrchy
250 ml

Kr
Roz
vlas

Cif C
Tekutý a
Odstraní
na plasto
porcelán
a smalto
250 ml

obj. č. cena

800709 48,76270 g
450 g 800710 65,29

obj. č. cena

800530 41,32250 ml
500 ml 800533 61,98

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 43,80

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

obj. č.

zelený 800622
modrý 800621
růžový 800623
cena 123,14

Solvina industry
Pilinová mycí pasta na ruce. Složky na bázi 
přírodních materiálů pomáhají čistit pokožku hluboko 
do pórů. Důkladně odstraňuje různé druhy nečistot. 
450g..

800580 28,93
obj. č. cena

Papírové ručníky zelené
Zelené 1 vrstvé ručníky. Do zásobníků na jednotlivé ručníky.
Balení v krabici 5000 ks, 20  balíčků.

 

K t l l j ý ěž č d h

105070 338,84
obj. č. cena

S
P
p
d
4

Ladi na okna
Přípravek na čištění oken 
a skel jak pro domácí tak 
profesionální použití. Přípravky 
nejsou na lihové bázi, vhodné 
použití pro školy, školky, 
kanceláře apod. 
Velmi dobře čistí a nedělá 
šmouhy. Obsah 0,5 l. 

800925 34,71
obj. č. cena

Více než 8000 položek sklademVíce než 8000 položek skladem
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Více než 8000 položek skladem

Mikrotenové sáčky Pytle na odpad zatahovací 
Mikrotenové (svačinové) sáčky skládané 
vytahovací.1000 ks v balení.

Pytle na odpad se zatahovacím páskem.

obj. č. cena

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

315246
315247

119,01
148,76

obj. č. cena

311423 21,4950x60 cm - 15 ks
63x73 cm - 10 ks
70x100 cm - 10 ks

311422
311432

22,31
40,50

Kuchyňská houbička
Rozměry: 9 x 7 x 3,5 cm. 10 ks v balení.

315296 28,93
obj. č. cena

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

105495 20,66
obj. č. cena

ISOLDA Keratin 
s mandlovým olejem
Keratin rozptýlený v přírodním 
mandlové mléku je originální 
kombinací pro obnovu a regeneraci 
pokožky celého těla včetně nehtů. 
Vysoká koncentrace této kombinace 
zajišťuje nejen ochranu povrchu 
pokožky, ale také její hloubkovou 
výživu. Keratin je vysoce odolná 
bílkovina nacházející se v kůži, 
vlasech a nehtech. Pokožce dodává 
zejména jemnost a vláčnost díky 
dobrým hydratačním účinkům na 
jejím povrchu. 100 ml.

m

800576 29,75
obj. č. cena

Lopatka se smetákem

800729 37,19
obj. č. cena

Univerzální utěrka Hadr na podlahu 60x80 cm
Na suché i mokré použití. Vhodné na mytí, leštění, 
prach i pro autokosmetiku. Rozměr: 30 x 38 cm. 
5 kusů.

Vyrobeno s delikátní vlákniny. Na suché i mokré použití. 
Rozměr: 60 x 80 cm. 1 kus.

5 kusů.

315307 22,31
obj. č. cena

315297 26,45
obj. č. cena

Rukavice Jar tablety do myčky
100% přírodní latex. Vysoce elastické. Jar kapsle do myčky, tablety do myčky nádobí, 

zajišťují čistotu, vůni i lesk

obj. č. cena

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

obj. č. cena

18 ks 800123 107,44
34 ks 800120 314,05Kosmetické kapesníky Universal

2 vrstvé.  150 ks v balení. 100 % celulóza.

105554 30,58
obj. č. cenaobj. č. cena

Papírová utěrka DRAKULA
Papírová utěrka s extrémní savostí a možností 
opakovaného použití.

Mik é áčk

P
1

105020 50,41
obj. č. cena

Nový sortiment v našem e-shopuNový sortiment v našem e-shopu
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Kancelářský nábytek VISIO
BUK JAVOR

Rovný stůl

Stoly Kontejnery Skříně

Ergonomický stůl levý

Ergonomický stůl pravý

Kontejnery

Nízké skříně

Střední skříně Vysoké skříně

délka 120 cm

bez dveří bez dveří

barva

barva barva

délka 140 cm

nízké dveře nízké dveře

délka 160 cm

s dveřmi s dveřmi

503326

503386 503398

503329

503389 503401

503332

503392 503407

buk

buk buk

javor

javor javor

cena

cena cena

503325

503385 503397

2799,00

2249,00 3199,00

503328

503388 503400

503331

503391 503406

2990,00

3749,00 4699,00

3290,00

3999,00 5299,00

délka 140 cmbarva délka 160 cm

503335 503341buk
javor
cena

503334
4149,00

503340
4499,00

délka 140 cmbarva délka 160 cm

503338 503344buk
javor
cena

503337
4149,00

503343
4499,00

3 zásuvkybarva 4 zásuvky

503371 503374buk
javor
cena

503370
3399,00

503373
5299,00

bez dveříbarva s dveřmi

503377 503380buk
javor
cena

503376
2099,00

503379
3599,00

Rozměry: 120 (140, 160) x 70 x 76 cm

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

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

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

Rozměry: 140 (160) x 100 x 76 cm

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

Rozměry: 80 x 38,5 x 76 cm

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

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

Dárky zdarma ke každé objednávceDárky zdarma ke každé objednávce Poskytneme vám náhradní plnění
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Dárky zdarma ke každé objednávce

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.

Formát A4 ,kalkulačka,hřbet 45mm, mechanika, blok, 
y

erná. FF
a je

matná.

021588 570,25
obj. č. cena

021581 429,75
obj. č. cena

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

201002 2801,65
obj. č. cena

Židle Manager 1 + 1 ZDARMA 
Kancelářská židle s prodyšným opěrákem, vysoký opěrák, houpací mechanismus 
s nastavením síly protiváhy, bederní opěrka, ocelová chromovaná báze, kolečka 
pro měkké povrchy, černá síťovina a látka na sedáku, nosnost 110 kg

Objednejte si 1 židli a my Vám pošleme 2 židle!

ZDARMA+
203026 3545,45

obj. č. cena

©

©

KALENDÁŘE A DIÁŘE 2022
- nástěnné
- stolní
- plánovací

š iroký sor t imentš iroký sor t iment

Křeslo Montana

Podložka chodidel SoleMate Podložka chodidel SoleMate plus

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

Protiskluzová úprava. Nastavitelný sklon 
0-15°. Nášlapná plocha 45 x 35 cm.

Protiskluzová úprava. Nastavitelný sklon 0-15°. 
Nastavitelná výška v šesti krocích 9 - 12 cm. 
Nášlapná plocha 45 x 35 cm.

203025 1900,83
obj. č. cena

199018 1014,05
obj. č. cena

199015 1289,26
obj. č. cena

del SoleeMMattee
itelný sklon 
35 cm.

5°. 

26
a

1290,00

22%22%
slevasleva

19%19%
slevasleva

1590,00

Poskytneme vám náhradní plněníPoskytneme vám náhradní plnění



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. 

Při objednávce uveďte číslo akce 6/21, objednávkové číslo výrobku, název, cenu, barvu. 
Uveďte rovněž fakturační adresu a dodací adresu, na kterou požadujete zboží dopravit, 

je-li jiná než fakturační adresa. Objednávky pište na ostrava@arbo.cz
ARBO CKP s.r.o., Teslova 12, 702 00 Ostrava, tel.: 596 134 551

www.kancelarskepotreby.cz
Ceny bez DPH. Platnost do 28. 2. 2022 nebo do vyprodání zásob. Množstevní slevy platí pouze v e-shopu.

při objednávce 
nad 1500 Kč 

bez DPH

Zaměstnáváme osoby znevýhodněné svým zdravotním postižením a nákupem zboží tak podpoříte práci těchto osob. Domníváme se, že handicapované 
osoby nepotřebují lítost, ale možnost seberealizace, potřebují pocit prospěšnosti, uznání, potřebují respekt. Potřebují kolektiv. Firmy a organizace, 
které zaměstnávají více než 25 pracovníků si můžou nákupy uplatnit jako náhradní plnění a ušetřit tak 35,7 % na odvodu do státního rozpočtu. 
Využijte veškerých zákonných možností, jak ušetřit a přesto podpořit osoby se zdravotním postižením.

p

Doprava zboží zdarma

chto osob Domní

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

www.razitka-bocek.cz
vačkyčkky

a nákupem zboží tak podpoříte práci těcoříte práci těc

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
át A4

069911 685,95
obj. č. cena

Objednejte si 1 řezačku a my Vám pošleme 2 řezačky!

ZDARMA

+

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 2421,00
3000L - formát A3 188939 2703,60

ZDARMA 
100 ks laminovacích 

fólii A6 125 mic. 

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

-18%-18%

-10%-10%

ZDARMA 
100 ks hřebenů 

bílá, 6 mm

Vazač Fellowes STAR 

nomická děrovací 

188383 1991,74 
obj. č. cena

ZDARMA 
100 ks hřebenů

bílá, 6 mm

Skartovač DWS 1006 CD
Umožňuje skartaci dokumentů o šířce 220 mm. Je vybavena 
automatickým systémem start/stop řízeným fotobuňkou a zpětným 
chodem. Řezný mechanismus skartuje sešívací a kancelářské 
sponky, kreditní karty a CD. 
Skartovačka se vyznačuje 
velice tichým chodem. 
Samostatná vstupní štěrbina 
na CD. Skartovací stroj 
je vybaven průzorem 
do odpadní nádoby. 
Rozměry 350x215x418 mm. 
Hmotnost 3,5 kg

188696 1438,00
obj. č. cenawww.slezan.cz

2690,00
3004,00

2890,00

Dekorace
Drátky

Origami
Děrovačky

Dřívka a kolíčky
Třpytky a glitry
Akrylové barvy
Polystyrenové 

                  polotovary


