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Speciál nejen pro školySpeciál nejen pro školy

Popisovač Edding 250
Tabulový popisovač s kulatým hrotem, šíře stopy 1,5 - 3 mm, 
inkoust se slabým zápachem. Lze ponechat několik dní bez 
nasazeného uzávěru, aniž by hrot zaschl. Smazatelný 
za sucha z téměř všech nepórovitých povrchů 
jako např. email, sklo, melamin. Stálý na světle 
a rychle zasychající. Hliníkové tělo. 
Popisovač je znovu naplnitelný 
inkoustem BTK 25 a BT 30.

Popisovač na tabule Edding 28

Popisovač na tabule Edding 363

Tabulový popisovač s kulatým hrotem, šíře stopy 1,5 - 3 mm, inkoust 
se slabým zápachem. Lze ponechat několik dní bez nasazeného 
uzávěru, aniž by hrot zaschl. Řada ECOLINE - umělohmotné 
části jsou minimálně z 80% z recyklovaného materiálu. 
Smazatelný za sucha z téměř všech nepórovitých 
povrchů jako např. email, sklo, melamin. 
Plnitelný inkoustem BTK 25 a  BT 30.

Tabulový popisovač s klínovým hrotem, šíře stopy 1 - 5 mm, inkoust 
se slabým zápachem. Doba cap-off - lze ponechat několik dní bez 
nasazeného uzávěru, aniž by hrot zaschl. Pro psaní a značkování 
na bílých tabulích. Smazatelný za sucha z téměř všech 
nepórovitých povrchů jako např. email, sklo, melamin. 
Stálý na světle a rychle zasychající. Bez přídavku 
butylacetátu. Plastové tělo. Popisovač je znovu 
naplnitelný inkoustem BTK 25 a BTK100.

Pop
Ta

obj. č.

modrá 052696
černá 052695
cena 28,93

obj. č.

modrá 052626
zelená 052627
červená 052629
černá 052628
cena 28,93

052701 111,57
obj. č. cena

sada 4 ks
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Popisovač Edding 360
Tabulový popisovač s kulatým hrotem, šíře stopy 1,5 - 3 mm, inkoust se slabým 
zápachem. Lze ponechat několik dní bez nasazeného uzávěru, aniž by hrot 
zaschl. Smazatelný za sucha z téměř všech nepórovitých povrchů 
jako např. email, sklo, melamin. Stálý na světle a rychle zasychající. 
Popisovač je znovu naplnitelný inkoustem BTK 25. 

052648 115,70
obj. č. cena

ý
rot 

ající.  

sada 4 ks

obj. č.

modrá 052651
zelená 052649
červená 052650
černá 052652
cena 28,93

Značkovač 8559 stíratelný
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

ø 5 2,5 mm

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

l Eddi 363

obj. č. cena

kulatý hrot, 6 ks 052343 85,95
klínový krot, 6 ks 052340 85,95
kulatý hrot, 10 ks 052344 144,63
klínový krot, 10 ks 052341 144,63

Popisovač Kores K-Marker whiteboard
Popisovač na bílé tabule a fl ipcharty vysoké kvality. Unikátní 
design. Kulatý nebo klínový hrot. Plynulý tok inkoustu pro 
jemné a pohodlné psaní. Vydrží bez víčka min. 48 hod. 
Odolné UV záření. Nezanechávají po smazání žádné stopy. 
Netoxický – neobsahuje xylen, toluen a benzen.
Kulatý hrot 3 mm.
Klínový hrot 3-5 mm.

Značkovač 2709 stíratelný
Je určen pro psaní na bílé tabule, PVC, sklo, porcelán. 
Inkoust na alkoholové bázi je za sucha stíratelný, světlostálý, 
zdravotně nezávadný. ERGO držení. Válcový hrot, 
šíře stopy 1,8 mm. 

barva obj. č. cena

černá 052020 11,98
červená 052022 11,98
modrá 052023 11,98
zelená 052024 11,98
sada /4 052029 44,63ø 3,8

1,8 mm

10%10%
slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

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.

vač K

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

ø 5 1-4,5 mm
10%10%

slevy až

množstevní slevy 
 od 10 ks

obj. č.

modrá 052741
zelená 052742
červená 052743
černá 052740
cena 45,45
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Popisovač V-Board Master - BeGreen

Náplně pro 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.

Výměnná náplň do popisovače na bílé tabule 
V Board Master. Náplň obsahuje inkoust na 
alkoholové bázi. 

N

barva obj. č.

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

barva obj. č.

černá 057023
červená 057017
modrá 057018
zelená 057016
oranžová 057015
cena 24,79

Nabízíme kompletní nabídku školních potřeb www.skola-vola.cz

alkoholové bázi. Popisovač na bílé tabule Kores
Ihned zasychá, neutrální vůně. Na všechny 
neporézní povrchy. Lehce omyvatelné, 
nezanechává stopy. Kulatý hrot. 
Šíře stopy 3 mm.

es
y 

né,
. 

s
y

é, 

obj. č.

modrá 052321
zelená 052322
červená 052323
černá 052324
cena 16,53

Čistící kapalina
na bílé tabule
160 g.

139080 45,45
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

Sada Kores K-Marker Flipchart 

Laserové ukazovátko Wedo

Popisovač na fl ipcharty vysoké kvality. Unikátní 
design. Živé a neprůsvitné barvy. Rychle zasychá, 
bez zápachu. Vydrží bez víčka více jak 10 
dní. Inkoust na bázi vody – neprosakuje papír. 
Netoxický – neobsahuje xylen, toluen a benzen.
4 barvy - černá, modrá, zelená a červená. Kulatý 
hrot. Vyrobeno v ČR.

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

052327 48,76
obj. č. cena

081293 459,50
obj. č. cena

obj. č.

modrá 052732
zelená 052734
červená 052733
černá 052731
cena 95,04

obj. č.

modrá 052727
zelená 052725
červená 052726
černá 052729
cena 95,04

Inkoust Edding BTK 25Inkoust Edding BT 30 stíratelný
Náhradní inkoust pro plnění tabulových popisovačů Edding pro psaní a značkování 
na bílých tabulích. Smazatelný za sucha téměř ze všech hladkých nepórovitých 
povrchů jako např. email, sklo, melamin. 
Stálý na světle a rychle zasychající. Bez přídavku 
butylacetátu. Obsah 25 ml.

Náhradní inkoust pro plnění tabulových popisovačů Edding 250,  
361, 365, pro psaní a značkování na bílých tabulích. Smazatelný 
za sucha téměř ze všech hladkých nepórovitých povrchů jako 
např. email, sklo, melamin. 
Stálý na světle a rychle zasychající. 
Bez přídavku butylacetátu. 
Obsah 30 ml v lahvičce s kapátkem.

ý 

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 66,12
obj. č. cena

Sada Kores K-Marker Board

052325 89,26
obj. č. cena

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. 

DOPRAVA ZDARMADOPRAVA ZDARMA

ZBOŽÍ PŘINESEMEZBOŽÍ PŘINESEME
AŽ NA VÁŠ STŮLAŽ NA VÁŠ STŮL
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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

Bílá tabule Ceramic Board
Bílé magnetické tabule s keramickým povrchem a elegantním hliníkovým rámem, 
popisovatelné za sucha stíratelnými popisovači, s odkládací lištou a sadou 
pro připevnění na zeď.

rozměry obj. č. cena

60 x 90 cm 081108 1543,00
90 x 120 cm 081109 2280,00
90 x 180 cm 081110 4128,00

rozměry obj. č. cena

90 x 120 cm revcl1 3840,00
100 x 150 cm revcl2 4290,00
120 x 180 cm revcl3 4690,00

rozměry obj. č. cena

90 x 120 cm 081130 7530,00
100 x 150 cm revke2 9850,00
120 x 180 cm revke3 11890,00

keramický povrch

lakovaný povrch

Magnetický s výsuvnými rameny, 
popisovatelný, výškově nastavitelný. 
Robustní konstrukce, která nepruží při 
prezentaci. Hliníkový rám. Odkládací 
lišta. Rychloupínací lišta pro universální 
použití všech fl ipchartových bloků. 
Maximální výška 190 cm. 
Rozměr popisné plochy 70 x 100 cm 

 Flipchart YSA2

 Flipchart YSA Plus

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. 

e 

081018 1312,40
obj. č. cena

Oboustranná tabule Revolver Classic
Magnetická otočná, oboustranně 
popisovatelná tabule na mobilním 
kovovém stojanu. Bílý lakovaný 
povrch. Vertikální otáčení 
s možností fi xace v jakékoliv poloze. 
Odkládací lišta na popisovače. 
Kolečka na stojanu vybavena 
brzdami.

Mobilní flipchart Barracuda
Magnetický povrch stíratelný za sucha. Možnost nastavení 
výšky 105 až 184 cm. Posuvné háčky a moderní kovová lišta 
pro blok papíru běžně používané velikosti. Kovová odkládací 
plocha. Velmi stabilní základ na pěti kolečkách. 
Popisová plocha 100 x 67,5 cm.

081000 3206,61
obj. č. cena

široký výběr
magnetických tabulí

Oboustranné tabule dodáváme 
i s odolnějším keramickým povrchem 

pro max. zatížení při intenzivním 
využívání např. ve školách

Ma
pop
Rob
pre
lišta
pou
Max
Roz

Fl

081019 1404,13
obj. č. cena

Revolver Premium - keramický povrch

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

190180 148,76
obj. č. cena

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

sti 
ího povrchu. 

tí se vodou.

190160 58,68
obj. č. cena

 Magnetická houba WBM 9797

 Magnetická houba DUO

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

Magnetická stěrka s praktickým uchycením suchého 
popisovače na bílé tabule, výměnnými fi lcy, rozšířenou 
stírací plochou 60 x 145 mm.

opisovače na bílé ta
t
opisovače na bílé
tírací plochou 60 x 145 mm.

190166 30,58
obj. č. cena

190163 184,30
obj. č. cena

Mazací stěrka
Ergonomický design. Magnetická stěrka s magnetickým 
jádrem, drží přímo na tabuli. Snadné stírání nasucho. 
Plstěnou vložku lze snadno vyměnit.

obj. č. cena

stěrka 190150 247,11
náhradní fi lc - 10 ks 190155 171,00

 Magnetická houba Kores
Pro rychlé a suché čištění tabule. Vhodné pro všechny 
povrchy stíratelné za sucha.    Ergonomický tvar a 
design. Vložku nelze vyměnit. Magnetická - drží přímo 
na tabuli. Rozměr 10,5 x 6 x 2 cm

190161 43,80
obj. č. cena

Poskytneme vám náhradní plnění 
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060000 74,38
obj. č. cena

Křída školní - bílá
Rozměr 12x12 mm, délka 100 mm.Rozměr 17x17 mm, délka 100 mm. Balení 50 ks.

Školní houba pro čištění tabule. 
Rozměry: 10 x 15 x 5,5 cm.

Nůžky dětské 13,5 cm s kulatou špičkou Školní bombičkové pero trojúhelníkového 
tvaru s gumovým ergo držením, 
měkkým gumovým ergoúchopem 
a zmizíkovatelným inkoustem.
Mix barev.

Oboustranně stíratelná 
tabulka A5 s potiskem linek k 
nácviku psaní, ale i kreslení. 
Jedna strana tabulky je 
určena pro kreslení, druhá 
na psaní. Značkovač 2507 
černý a modrý, stíratelný za 
sucha. Tabulka je opatřena 
eurozávěsem na kratší 
straně.

Rozměr 12x12 mm, délka 100 mm.ks.

obj. č. cena

6 kusů 060014 19,01
12 kusů 060015 26,45

Barevná školní křída sada
Rozměr 12x12 mm, 
délka 100 mm.

o trojúh
že

Školní křída bílá

315292 12,40
obj. č. cena

069127 27,27
obj. č. cena

302030 47,93
obj. č. cena

Školní houba malá

Nůžky dětské 13,5 cmStíratelná tabulka A5 - 7729

obj. č. cena

6 kusů 060020 26,45
12 kusů 060030 33,06

Magnet obyčejný
Průměr 16 nebo 20 mm, výška 5 mm. 

průměr obj. č. cena

081229 36,3616 mm/12 ks
20 mm/1 ks 081230 3,64

 Magnety ICOg y

obj. č. cena

průměr 40 - 4 ks 081220 28,93
průměr 30 - 5 ks 081221 27,27
průměr 20 - 8 ks 081222 27,27
průměr 15 - 10 ks 081223 28,93

Magnety 9795 - 6 barev
Magnet v barevném plastovém obalu.
Průměr 26 mm. 
6 ks různé barvy 
v balení.

l

081204 31,40
obj. č. cena

Barevné magnety
Magnet v barevném plastovém obalu. Barevný mix.

ní - bílá

obj. č. cena

průměr 13 - 12 ks 081240 32,23
průměr 24 - 10 ks 081241 46,28
průměr 32 - 8 ks 081242 56,20
průměr 40 - 4 ks 081243 35,54

Magnety 9795
Magnet v barevném plastovém obalu. 
Průměr 28 mm. 10 ks v balení.

barva obj. č.

červená 081200
modrá 081201
zelená 081202
žlutá 081203
cena 46,28

Magnet barevný
Průměr 20 mm, výška 5 mm. 

barva obj. č.

modrá 081232
zelená 081233
žlutá 081234
červená 081235
bílá 081236
cena 6,20

Plnící pero 2166 SHARK

051041 120,66
obj. č. cena

Doprava zdarma nad 1500 Kč
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Lepidlo Herkules
Univerzální lepidlo. Lepí papír, dřevo a další savé 
materiály. Ředitelné vodou.

obj. č. cena

067018 27,27  30 g
130 g
250 g

067020
067021

47,93
64,46

 Sešity A4

40 listů 60 listů

031050 031110
031070 031130
031090 031140

čistý
linkovaný
čtverečkovaný
cena 12,81 17,36

Sešit A4 EKO
40 listů 60 listů

031040 031100
031060 031120
031080 031145

čistý
linkovaný
čtverečkovaný
cena 14,88 21,49

Sešit A4 - bílý papír

Sešity A5

40 listů 60 listů

031280 031380
031310 031400
031330 031420

čistý
linkovaný
čtverečkovaný
cena 6,36 8,68

Sešit A5 EKO

40 listů 60 listů

031270 031370
031300 031390
031335 031410

čistý
linkovaný
čtverečkovaný
cena 7,19 10,33

Sešit A5 - bílý papír

Sešity s pomocnou linkou Sešity
Školní sešit s pomocnou 
linkou určený pro 
nejmenší školáky. 
Bezdřevý bílý papír 
speciálně určený pro 
nácvik psaní. 10 listů.

typ 423x - na vlastivědu, prvouku, přírodovědu, čtenářský 
deník. typ 4210 - čtverečkovaný na matematiku

Skicák

obj. č. cena

A3 - 10 listů 044323 28,93
A4 - 20 listů 044320 26,45

Krepový papír
Základní barvy.

Lepicí tyčinky Herkules Tornado 2675 Original
Univerzální tyčinka vhodná zejména pro děti, 
do škol, do hodin ručních prací nebo k vytváření 
jednoduchých papírových prezentací. Tyčinka je 
vhodná k lepení papíru, tkanin, korku a dalších 
savých materiálů.

Má tenkou, rovnoměrnou stopu písma, která se 
nerozpíjí a dá se vyzmizíkovat. Průměr kuličky 0,5 mm, 
šíře stopy 0,3 mm. Zmizíkovatelný inkoust. Je naplněné 
modrým inkoustem. Vhodné i pro leváky.

ity s pomocnou l

p p p
ateriálů.eriálů.

obj. č. cena

067080 15,70  8 g
15 g
40 g

067074
067079

17,36
35,54

obj. č. cena

formát A4 044317 166,00
formát A3 044294 380,00

Kreslicí karton
200 listů. 180 g. Krepový papírpír

Kreslicí karton barevný
Různé barvy. 180 g.
formát A4 - cena za 50 listů
formát A3 - cena za 1 list

barva obj. č.

bílá 044450
žlutá 044455
oranžová 044460
růžová sv. 044464
fi alová
modrá tm.
zelená
červená
hnědá
černá

044471
044476
044480
044481
044469
044529

cena 9,09

barva formát A4 formát A3

černá 044420 044292
fi alová - 044303
hnědá 044416 044289
modrá 044415 044305
modrá tm.
oranžová
růžová
zelená tm.
zelená
žlutá
červená

044419 044306
044412 044300

- 044302
044418 044299

- 044307
044417
044410

044297
044304

cena 78,51 3,72

obj. č.typ cena

511 031165 3,80
512 031185 4,30

053128 16,53
obj. č. cena

arton b
R né barvy. 180 gvy. 180
orm A4 - ce

mmátt A3

Kreslicí karto
Různé barvy 1né barvy.

rmmát A4t A4
mmá

Barevné papíry - 20 listů
20 barevných listů ve 
složce (od každé barvy 
dva listy).  Jsou výbornou 
pomůckou při výtvarné 
výchově ve školách, 
školkách i družinách.

044361 17,36
obj. č. cena

obj. č.typ cena

423x 031033 8,93
4210 031034 9,92

Akční nabídky sledujte v našich e-shopech www.skola-vola.cz, www.arbo.cz
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Standard
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

044040 85,12
obj. č. cena

050053 25,62
obj. č. cena

Jednoduché, čisté a suché korigování. Papír 
se nekrabatí. Okamžitá možnost přepsání.  
Jednorázový. Boční odvin pásky. Šířka 5 mm, 
délka 8,5 m.

Korekční strojek SIDE WAY

020023 29,75
obj. č. cena

Kartonový pákový pořadač
Kartonový pořadač. Formát A4. Šíře hřbetu 75 mm.

Laminovací fólie 
Laminovací fólie mají nadstandardní kvalitu, 
projevující se průzračností, lesklostí a v šetření 
válců laminovacích strojů.

obj. č.

modrá 021602
červená 021601
cena 59,50

Desky na třídní knihu s okénkem

Rychlovazač Eko

Sešívačka Novus Stabil
Celokovová sešívačka pro uzavřené i otevřené 
sešívání. Plnění shora. Pro sešívání až 30 
listů. Spojovače 24/6. 

Plastový, formát A4. Průhledná přední strana. Barevná zadní strana.

barva obj. č.

bílá 022381
černá 022386
červená 022391
tm. modrá 022406
sv. modrá 022407
šedá 022421
zelená 022426
sv. zelená 022431
žlutá 022427
cena 3,80

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

barva obj. č.

čirá 024376
zelená 024372
modrá 024370
cena 22,31

obj. č.

šedá 074421
modrá 074423
červená 074422
černá 074420
cena 138,02

Šířka 594mm, návin 50 m.
80 g.

Plotrový papír 594/5050000000

048030 182,69
obj. č. cena

obj. č. cena

086572 206,61formát A4 80 mic
formát A3 80 mic 086581 405,00

Happy Office
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

044001 76,03
obj. č. cena

kvalita C

16%16%
sleva

90,00

Nabízíme kompletní nabídku školních potřeb www.skola-vola.cz
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Ploché štětce Kulaté štětce

obj. č. cena

č. 8
č. 6
č. 4

č.10
č.12
č.14

304933
304932
304931

304934
304935
304937

14,05
13,22
12,40

14,46
14,88
19,01

obj. č. cena

č. 8
č. 6
č. 4

č.10
č.12

304974
304973
304972

304975
304976

10,74
9,09
7,44

14,05
19,83

12 odstínů. 22,5 mm.12 odstínů. 22,5 mm.
Vodové barvy

Trojhranné pastelky 12ks Pastelky Centropen 18 ks 

304011 40,50
obj. č. cena

303016 49,59
obj. č. cena

303042 37,19
obj. č. cena

Trojhranné pastelky, 3mm. 
Zářivé barvy.    Plynulé 
vedení pastelky. Silná a 
vycentrovaná tuha - při 
ořezávání a kreslení 
se neláme.  Trojhranný 
ergonomický tvar. 
Ořezovátko v balení 
zdarma.
Balení 12 barev.

Dřevěné pastelky, 18 ks v krabičce.

Voskovky

obj. č. cena

303320 8,026 ks
12 ks 303322 14,88

Zářivé neprůhledné odstíny s velkým množstvím pigmentu 
a s vysokou krycí schopností. 

Sázecí podložka na písmenka a číslice 
formátu A4. Rozměr 29,7 x 21 cm

Temperové barvy 1 litr

Sázecí podložka A4

ořezavátko ZDARMA

obj. č. cena

6 barev 304410 52,07
10 barev 304405 99,17

obj. č. cena

962511 25,45Převody jednotek
Vyjmenovaná slova
Slovní druhy
Časování angl. sloves 
Obvody, obsahy, povrchy 

962523
962513
962517
962522

25,45
25,45
25,45
25,45

 Temperové barvy Centropen
 Naučné tabulky

070088 239,67
obj. č. cena

967060 115,70
obj. č. cena

967054 115,70
obj. č. cena

Ořezávátko je určeno pro ořezávání dřevěných tužek  
průměrů  6 – 8mm, nebo 9 – 12mm. Ořezávátko 
nefunguje pokud je nádobka otevřená. Provoz 
ořezávátka je na baterie:  4 baterie typu 1,5 V AA. 
Doporučujeme použít baterie stejného typu.

Kapsář pod lavici omyvatelný.
Hlavní kapsa je opatřena zipem, dvě 
přední kapsy jsou volně přístupné.
Na horní straně jsou dvě oka opatřené 
suchým zipem na přidělání k horní 
konstrukci lavice

Kapsář pod lavici, 1 velká kapsa 
uzavíratelná na zip, 2 přední kapsy, 
kapsička se jmenovkou.
Zapínání na suchý zip a šňůrky

Ořezávátko elektrické ICO

Kapsář pod lavici Kodiak Kapsář pod lavici Kodiak 

921038 28,93
obj. č. cena

obj. č.

zelená 304619
růžová 304622
červená 304627
žlutá 304628
cena 94,21

vě 

ené

odiakk 

Doprava zdarma nad 1500 Kč



Jar profesional
Prostředek na mytí nádobí. 
Jar v láhvi je koncentrovaný. 
5 litrů.

800203 219,01
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

sic
ržků.

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

průměr obj. č. cena

104133 206,61
104131 174,38

19 cm
24 cm
28 cm 104132 234,71Šedý 75% bělost

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

104063 14,88
obj. č. cena

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.

al

bílá, balení  3000 ks.cm, barva bí

105047 305,79
obj. č. cena

105052 487,60
obj. č. cena

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

800845 818,18
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.

ství, zdravotnictví, apod.).tví, zdravotnictví, apod.).

800893 272,73
obj. č. cena

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

Sítko do pisoáru voňavé
Pisoárové sítko z pružného modrého PVC, 
parfémované, vhodné do všech typů pisoárů,  zabraňuje 
usazování vodního a močového kamene, eliminuje 
pachy. Do pisoáru se vkládá tak, aby štětinky směřovaly 
nahoru - okolí pisoáru zůstane čišté. 

obj. č.

fi alové 800403
modré 800404
žluté 800405
zelené 800406
cena 59,50

Objednávání zboží:
Při objednávce uveďte název akce ŠKOLA, objednávkové číslo výrobku, název, cenu, barvu. Uveďte rovněž fakturační adresu a adresu, 

na kterou požadujete zboží dopravit, je-li jiná než fakturační adresa. Objednávku zašlete 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 31.10. 2020 nebo do vyprodání zásob. 

Zaměstnáváte více než 25 osob?
Poskytneme vám náhradní plnění

DOPRAVA  ZDARMA
při nákupu  nad 1500 Kč bez DPH 

vám dovezene zboží zdarmapožadavek uveďte v objednávce


