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

Aktuální dárky najdete vždy v našem e-shopu.

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

Papírové ručníky zelené
Papírové 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.

basicEur

105047 462,81
obj. č. cena

105052 644,63
obj. č. cena

Poskytneme vám náhradní plnění

DÁRKY
nad 2 000 Kč 

í dárky najdetAktuálnAktuáln

ke každé objednávce

nad 4 000 Kč
nad 10 000 Kč

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

sic
zavírací
Formát A4.

10%10%
slevasleva

množ. slevy cena

45,45
42,23
40,91

od 1 ks
od 20 ks
od 101 ks

obj. č. 020014

m ee-shopu.ute vždy v našemte vždy v

ad 

m ee-shopuu

na

044005 128,93
obj. č. cena

Vy
Fo

- 8
- 5
- 5

Standard
Vhodný pro běžné kopírky, laserové tiskárny a faxy. 
Vynikající stabilita. Žádné záseky v tiskárně. 
Splňuje normu ISO 9706 
pro dlouhodobou archivaci.
Formát A4.
- 80 g
- 500 listů v balíku.
- 5 balíků v kartonu

044040 139,67
obj. č. cena
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3 KROKY K VAŠÍ 
ODMĚNĚ

1
NAKUPTE Esselte výrobky v akci

2
ZAREGISTRUJTE svůj nákup na: 

www.esselte.com/love

3
ZÍSKEJTE DÁREK

Bezdrátová sluchátka JBL WAVE 200
 nebo úložné boxy Esselte Home 

Kompletní informace k akci a možnost vyžádání dárků: 
www.esselte.com/love

Akce platí v období od 1.9. do 31.12.2022

DÁREK
NAKUP & ZÍSKEJ 

# Z LÁSKY K POŘÁDKU

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 92,56 od 92,56
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 92,56 od 92,56
krémová 020779 020742

odod 92, 92,5656

množ. slevy cena

107,44

92,56
97,52

od 1 ks

od 100 ks
od 20 ks

14%14%
slevasleva

Doprava zdarma nad 1500 Kč

Prospektový obal  U v krabici Pákový pořadač Esselte, No. 1,  CO2 neutrální 
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.

Kvalitní ekologický pákový pořadač vyrobený ze 100 % recyklované lepenky, klimaticky 
neutrální. Jedinečná mechanika No.1 zajišťuje vynikající výkon. CO2 neutrální pákové 
pořadače Esselte zlepší prostředí ve vaší kanceláři – i prostředí na naší planetě. 
Hřbet 75 mm.

Tloušťka 55 mikro.

071132 224,79
obj. č. cena

barva obj. č.

bílá 020841
černá 020842
žlutá 020843
modrá 020844

červená 020846
zelená 020845

cena 91,74

DÁREK
NAKUP & ZÍSKEJ

Kompletní informace k akci na www.arbo.cz
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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 81,82

barva obj. č.

024439

024437
024438

024435

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 024436

cena 73,55

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 60,33

2 kroužky
4 kroužky

barva obj. č.

čirá 024457
zelená 024458
oranžová 024459
modrá 024460
červená 024461
cena 57,85

Kroužkový pořadač Pastelini

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 102,48

Pákový pořadač Esselte Economy

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.

ková mechanika,  
át A4.

barva obj. č.

červená 024400
zelená 024402
kouřová 024404
čirá 024406

žlutá 024409
modrá 024408

cena 61,98

©

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 170,25 170,25

barva

©

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

lt E

allic

barva obj. č.

020347

020349
020348

zlatá

měděná
stříbrná

cena 107,44

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

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 68,60

barva

množ. slevy cena

79,34

68,60
71,90

od 1 ks

od 100 ks
od 20 ks 14%14%

slevasleva

©

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 99,17

Více než 8000 položek sklademVíce než 8000 položek skladem
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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 107,44

barva obj. č.

024315

024317
024316

zlatá

měděná
stříbrná

cena 109,09

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

llic

©

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 29,75

021006
021007
021005
021008

hřbet 10 cm

35,54

 Archivní box Esselte bílý
Kartonová krabice pro dlouhodobé skladování dokumentů.p

obj. č. cena

021020 60,33šířka 20 cm

021021 26,45
021022 30,58

šířka 8 cm
šířka 10 cm
šířka 15 cm 021023 48,76

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.

p , p p p p
Šířka hřbetu 7,5 cm.

10%10%
sleva

od 50 ks
jedné barvy

10%10%
sleva

od 50 ks
jedné barvy

barva obj. č.

bílá 021015
modrá 021016
černá 021017
červená 021018
zelená 021019
cena 33,06

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 28,93
7,5 cm 021013 37,19
11 cm 021014 59,50

barva obj. č.

modrá 024310
růžová 024309
zelená 024308
antracit 024311
cena 78,51

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

o

©

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

©

barva obj. č.

modrá 024247
oranžová 024249
zelená 024246
růžová 024245
cena 103,31

Dárky zdarma ke každé objednávceDárky zdarma ke každé objednávce
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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 29,75
bílý 021049 27,27

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

množ. slevy cena

187,60
171,07

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 125,62
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 37,19

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.kám.

rozměry obj. č. cena

35 x 26 x 11 cm 021100 53,72
41 x 26 x 11 cm 021110 53,72
45 x 32 x 11 cm 021120 57,85

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 129,75
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 21,49
10 cm 020911 28,93

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 129,75
obj. č. cena

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.

10%10%
slevasleva

množ. slevy cena

171,07
155,37

od 1 ks
od 21 ks

obj. č. 021032

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

7,44
7,11
6,69

od 1 ks
od 50 ks
od 101 ks

obj. č. 022000

množ. slevy cena

11,57
10,99
10,41

od 1 ks
od 50 ks
od 101 ks

obj. č. 022020

množ. slevy cena

5,79
5,54
4,96

od 1 ks
od 51 ks
od 100 ks

obj. č. 023000

množ. slevy cena

9,92
9,42
8,76

od 1 ks
od 50 ks
od 100 ks

obj. č. 023030

©

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

etalick

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 23,06

10%10%
slevasleva

množ. slevy cena

25,62

23,06
24,38

od 1 ks

od 20 ks
od 6 ks

Tříklopá složka s gumou 
Neo Colori

Tříklopá složka s gumou Electra

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

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

pa 3 klopá s gumou.
mát A4.
teriál polypropylen.

pá s gumou. Formát A4. 
ypropylen.

barva obj. č.

modrá 024382
zelená 024380
oranžová 024381
růžová 024383
cena od 59,50

barva obj. č.

024035

024037
024036

zlatá

měděná
stříbrná

cena 67,77

barva obj. č.

modrá 024026 
šedá kov 024038
zelená 024025
růžová 024027
cena od 42,15

©

©

15%15%
slevasleva

15%15%
slevasleva

množ. slevy cena

49,59
47,11
44,63
42,15

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

množ. slevy cena

70,25
66,94
63,64
59,50

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

Tříklopá složka s gumou - 
prešpan
Gumička zabraňuje samovolnému otevření 
složky. Vyrobeno z prešpanu.no z prešpanu.

©

©

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

barva obj. č.

čirá 024150
modrá 024170
zelená 024180
červená 024190
kouřová 024200
žlutá 024210
cena od 33,72

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 37,27

barva obj. č.

024220

024222
024221

024223

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 024224

cena 57,85

15%15%
slevasleva

8%8%
slevasleva

množ. slevy cena

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

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

množ. slevy cena

40,50

37,27
38,51

od 1 ks

od 11 ks
od 5 ks

Poskytneme vám náhradní plněníPoskytneme vám náhradní plnění
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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 23,97

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 78,51
obj. č. cena

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

071022 7,44
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 19,83

©

©

©©

P

©©©©©©©©

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 13,22

©

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

©

barva obj. č.

modrá 091039 
oranžová 091038
zelená 091037
růžová 0910371
cena 28,93

  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.315 x 230 mm.

10%10%
slevasleva

10%10%
slevasleva

množ. slevy cena

15,70
14,13

od 1 ks
od 26 ks

obj. č. 021065

množ. slevy cena

22,31
20,08

od 1 ks
od 26 ks

obj. č. 021068

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.

barva obj. č.

růžová 021434

žlutá 021432
modrá 021431

purpurová 021433
led. modrá 021430
zelená 021435
cena 168,60

Psací 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.

021460

021462
021461

021463

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 021464

cena 66,12

barva obj. č.

021455

021457
021456

021458

modrá

zelená
růžová

žlutá
fi alová 021459

cena 107,44

©

©

Doprava zdarma nad 1500 KčDoprava zdarma nad 1500 Kč
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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 194,21

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
modrá 151055
purpurová 151052
led. modrá 151053
zelená 151056
cena 214,88

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

zelená 106119
modrá 106117

purpurová 106114
led. modrá 106113
cena 189,26

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 207,44

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 298,35

Akce platí v období: 01.10.2022 - 31.12.2022

NAKUPTE
Výrobky z řady WOW 

a WOW Ergo

REGISTRUJTE SVŮJ 
NÁKUP
na
www.leitz.com/wellbeing

ZÍSKEJTE
Odměny pro vaši 

                pohodu

LEITZ WOW
UKAŽTE SE VE WOW BARVÁCH!

CÍTIT SE VŠUDE DOBŘE

& vyhrát.

IT SE VŠUDE DOB
CÍTIT SE E DOBŘE

Sada koupelových 

olejů Kneipp 

1499 KČ

Termo láhev 

Leitz Cosy

2999 KČ

CÍTIT SE VŠUDE DOBŘE
Vytvořte si vlastní komfortní pracovní prostředí  bez kompromisů v designu, kvalitě,
spolehlivosti nebo udržitelnosti. Snadno dosažitelné pomocí špičkových německých produktů. Vybavte 
svou domácí kancelář skvělými produkty Leitz WOW a vytvořte si místo, kde vám bude dobře.

Čistička 

Leitz Trusens 

Z-2000      

6499 KČ

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

žlutá 021422N
modrá 021421

purpurová 021423
led. modrá 021420
zelená 021425
cena 209,92

Více než 8000 položek sklademVíce než 8000 položek skladem
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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 103,31
50 x 50 mm 030168 67,77

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 60,33
obj. č. cena

Neonový samolepicí bloček
Výborná kvalita papíru. Mohou být použity a aplikovány 
znovu. Vzájemně se neslepují a nezanechávají skvrny.
Ideální pro zanechání vzkazů, instrukcí a připomínek.
Rozměr 75x75 mm. 100 papírků.

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 21,49
030172 11,57
030174 13,22
030176 21,49

50x40mm  /3
75x50 mm
75x75 mm
75x100 mm
75x125 mm 030178 26,45

10%10%
slevasleva

množ. slevy cena

42,98
38,68

od 1 ks
od 5 ks

obj. č. 038312

Kancelářský papír  Jet
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

044063 173,55
obj. č. cena

kvalita A

Blok se spirálou
Spirála pro snadné otáčení a odtrhávání listů. 
Spirála nahoře. 
50 listů. 
Perforace.

e. 

obj. č. cena

A5 - linkovaný 031660 25,62
A4 - linkovaný 031665 35,54

K A L E N D ÁŘ E  A  D I ÁŘ E  2 0 2 3K A L E N D ÁŘ E  A  D I ÁŘ E  2 0 2 3
- nástěnné
- stolní
- plánovací

š iroký sor t imentš iroký sor t iment

barva obj. č.

žlutá 030036
zelená 030037
oranžová 030034
růžová 030033
cena 26,45

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 136,36
obj. č. cena

Dárky zdarma ke každé objednávceDárky zdarma ke každé objednávce
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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 20,66
38 mm x 66 m 068137 26,45

75 mm x 66 m 068138 47,93
48 mm x 66 m 068148 od 18,51

 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 20,66
38 mm x 66 m 068135 26,45
48 mm x 66 m 068139 od 18,50
75 mm x 66 m 068147 47,93

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

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

076020 61,98
obj. č. cena

10%10%
slevasleva

30%30%
slevasleva

30%30%
slevasleva

množ. slevy cena

169,42
161,16
152,07

od 1 ks
od 50 ks
od 101 ks

obj. č. 103921

48 x 66 m cena

26,45
23,80
19,83
18,51

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

48 x 66 m cena

26,45
23,80
19,83
18,51

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

Motouz  Dtex 7800

Odnosné tašky 10 kgMikrotenové sáčkyPytle na odpad zatahovací 

50 g. Průměr 2 mm.

Mikrotenová taška. Nosnost 10 kg.Mikrotenové (svačinové) sáčky skládané 
vytahovací.1000 ks v balení.Pytle na odpad se zatahovacím páskem.

076060 18,18
obj. č. cena

kg.

balení obj. č. cena

311720 61,9850 ks
100 ks 311721 74,38

10%10%
slevasleva

množ. slevy cena

173,55
164,46
156,20

od 1 ks
od 6 ks
od 61 ks

obj. č. 103925

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

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

Rozměr: 1x100 m

Fixač

orcelán.

342940 619,83
obj. č. cena

obj. č. cena

315248 107,4418x27 cm
22x32 cm
26x35 cm

315246
315247

135,54
173,55

obj. č. cena

311423 27,2750x60 cm - 15 ks
63x73 cm - 10 ks
70x100 cm - 10 ks

311422
311432

33,06
53,72

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

M

342930 1016,53
obj. č. cena

Nový sortiment v našem e-shopuNový sortiment v našem e-shopu
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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 8,26
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 9,9210 g
15 g
35 g

067045
067046

18,18
27,26

obj. č. cena

067018 36,36  30 g
130 g
250 g

067020
067021

57,02
74,38

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

lo 3 g

ká (trvalé přilepe

obj. č. cena

067222 19,8330 ml
50 ml 067223 22,31

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.

. 
ka 5 mm,

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 118,18
obj. č. cena

050053 32,24
obj. č. cena

Korekční strojek Evo
Ergonomický, umožňuje opravy s přirozeným držením ruky. 
Je určen pro opravy všech druhů inkoustů. Suchá korektura 
- možnost okamžitého přepsání. Délka 8 m. Šířka 5mm.

050057 24,79
obj. č. cena

13%13%
slevasleva

množ. slevy cena

81,82
73,55
71,07

od 1 ks
od 4 ks
od 11 ks

obj. č. 050047

Štítkovač DYMO LabelManager 160

2,24

00
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 1280,99
obj. č. cena

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

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

mm x 7 m

 Lepicí tyčinka Kores
Ekologická lepící tyčinka. Obsahuje glycerin – 
nevysychá. Vysunovací mechanismus pro snadnou, 
čistou a rychlou aplikaci. Lepí: papír, lepenku, fotografi e 
a korek. Vyrobeno v ČR.

obj. č. cena

067051 42,98
067052 33,06
067053 21,49

20 g
15 g
8 g

40 g 067054 60,33

Poskytneme vám náhradní plněníPoskytneme vám náhradní plnění
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Popisovač Pilot 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.

cí skvr
o

sk

barva obj. č.

černá 052310
červená 052311
modrá 052312
zelená 052313
oranžová 052314
cena 40,50

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 16,53
oranžová 054032 16,53
růžová 054034 16,53
fi alová 054030 16,53
modrá 054035 16,53
zelená 054036 16,53
červená 054031 16,53
sada /4 054045 55,37
sada /6 054047 80,99

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 10,74
růžová 054002 10,74
oranžová 054004 10,74
zelená 054006 10,74
sada /4 054010 38,84

ø 3,3 1-3 mm 10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

Popisovač na pneumatiky 2686 bílý 
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.visech.h.

053136 28,93
obj. č. cena

ø 2,5 1,2 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 18,18
zelená 052078 18,18
modrá 052077 18,18
černá 052069 18,18
sada /4 052079 66,12

ø 5 2,5 mm

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 20 ks

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 20,66
054132 20,66
054133 20,66
054134 20,66

růžová
fi alová
modrá
zelená
sada /4 054130 72,73

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. 
Průměr hrotu : 1.30 mm. 
Šířka stopy : 0.45 mm. 

 Pilot FriXion Fineliner

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 33,00

Akrylové popisovače Pilot Pintor Classic
Je ideální pro kreslení, barvení, zdobení, označování, 
psaní, kaligrafi i a další. Díky ultra-krycí síle pigmentového
inkoustu na vodní bázi skvěle pokreslí 
a zbarví různé povrchy, a to i ty 
nejtmavší. Papír, dřevo, sklo, 
keramika, plast, kov, tkanina.
Sada 6 ks klasických barev. 053601 314,00

obj. č. cena

26,40

20%20%
slevasleva

Doprava zdarma nad 1500 KčDoprava zdarma nad 1500 Kč
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3

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 181,82
obj. č. cena

Značkovač 8559 stíratelný
Značkovač 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 20,66
červená 052140 20,66
modrá 052150 20,66
zelená 052160 20,66
sv. modrá 052164 20,66
oranžová 052161 20,66
růžová 052162 20,66
fi alová 052163 20,66
sada /4 052180 80,99

barva obj. č. cena

červená 052183 20,66
modrá 052184 20,66
zelená 052185 20,66
černá 052186 20,66
sada /4 052187 80,99

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 15,70
červená 052194 15,70
modrá 052198 15,70
zelená 052201 15,70
sada/4 052205 57,02

barva obj. č. cena

černá 052100 14,88
červená 052102 14,88
modrá 052106 14,88
zelená 052108 14,88
sada /4 052110 55,37

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 107,44
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 38,84
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. 

i
e 

081018 1789,26
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 2884,30
100 x 200 cm 081115 5636,36

Více než 8000 položek sklademVíce než 8000 položek skladem
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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

Krystal univerzální 5l 
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.

800625 177,69
obj. č. cena

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

800893 305,79
obj. č. cena

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

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 355,37
104131 243,80

19 cm
24 cm
28 cm 104132 322,31

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 128,10
104101 198,35

19 cm
24 cm
28 cm 104102 256,20

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

104023 53,72
obj. č. cena

ssici
žků. Toaletní papír Harmasan

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

104063 20,66
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 52,07

FrePro Wave - vonné sítko do pisoáru
Vonné gelové sítko do pisoáru. 15x intenzivnější než mají běžná vinylová 
sítka. Účinnost po dobu 30 dnů. Dpeciálně vyvinutý design zajišťuje rychlejší 
a účinnější splachování obsahu pisoáru do odpadních cest, mísa se průběžně 
čistí. V procesu působení sítko uvolňuje účinné bakterie – pohlcovače pachů a 
vonné látky, proto se mírně smršťuje. 
Kulatý tvar umožňuje umístění 
do každého typu pisoáru. 
Výběr z několika vůní.

smršťuje.
ění

mršťuje.
í

obj. č.

žluté 800463
zelené 800464
fi alové 800465
bílé 800466
červené 800467
oranžové 800468
oceán 800469
cena 107,44

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

l

Toaletní papír Big Soft, 2 vrstvý, 8+2 ks, broskev
Parfémovaný toaletní papír s příjemnou vůní broskve a s praktickým madlem, 2 
vrstvý a celkem 200 útržků. Je nezbytnou výbavou každé toalety. 

104082 72,73
obj. č. cena

obj. č. cena

800530 43,80250 ml
500 ml 800533 61,98

Dárky zdarma ke každé objednávceDárky zdarma ke každé objednávce
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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.

025092 401,65
obj. č. cena

Závěsný držák Tarifold kovový 

Klip rám s oblými rohy
Reklamní rámečky - Clip rám 25 mm 
s kulatými rohy, ideální pro všechny 
velikosti plakátů, eloxovaný hliník. 
Součástí je montážní sada.

rozměry obj. č. cena

081669 231,40
081663 396,69

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

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

obj. č. cena

173170 201,65
173171 253,72
1731711
173176
173173
173172

289,26
388,43
498,35
338,84

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

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 obálky.epla i za studena bez použití ochranné obálky.

obj. č. cena

DWL-4CF - formát A4 188980 1677,69
DWL-3AF - formát A3 188978 2240,50

2492,00

ZDARMA 
100 ks laminovacích 

fólii A6 125 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.

2492,00
obj. č. cena

3000L - formát A4 188946 3115,70
3000L - formát A3 188939 3602,00

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 8492,00
obj. č. cena

-5%-5%
8067,00

4x40 mm

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 972,73
obj. č. cena

188711 958,68
obj. č. cena

Vazač Fellowes STAR 

188383 2305,79 
obj. č. cena

ZDARMA 
100 ks hřebenů

bílá, 6 mm

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. 

-20%-20%

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



Při objednávce uveďte číslo akce 6/22, 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. 2023 nebo do vyprodání zásob. Množstevní slevy platí pouze v e-shopu.

při objednávce 
nad 1500 Kč 

bez DPH

p

Doprava zboží zdarma

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

www.razitka-bocek.cz
vačkyčkky

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

201002 3655,00
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 4000,00

obj. č. cena

Křeslo Montana

Podložka chodidel SoleMate Podložka chodidel Wedo ErgoSwing

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.

Podložka pod nohy s neklouzavým povrchem.  Výkyvná nožní opěrka nastavitelná 
tlakem nohou. Protiskluzová plocha z černého plastu. Chromovaná kovová 
konstrukce s gumovými patkami. Rozměry opěrné plochy 47,5x30 cm.
Výšková stavitelnost: min. 3,5 cm, max. 13 cm.
Celkové rozměry 47,5x38x12,5 cm.
Hmotnost 1,6 kg

203025 2355,00
obj. č. cena

199018 1014,05
obj. č. cena

199021 789,26
obj. č. cena

del SoleMate
itelný sklon
35 cm.

m, max. 13 cm.
cm.

1290,00

22%22%
slevasleva

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 669,32
obj. č. cena

021581 512,40
obj. č. cena

©

2924,00

-20%-20%
1990,00

-15%-15%


