
Záhlavie
Vyobrazenie obsahu príslušného sortimentného oddielu Vás ľahko navedie 
na hľadanie kategórii výrobkov.

Popis výrobku

nové v sortimente

množstevná jednotka

informujte sa o lehote dodania

predĺžená záruka

Piktogramy

Tabuľka
Obsahuje objednávacie číslo výrobku, cenu bez DPH, poprípade farebné
prevedenie alebo technické parametre.

Farebná záložka
Pomôže Vám otvoriť katalóg v príslušnom oddieli.

Logo dodávateľa
Vždy dodávame len kvalitný tovar tuzemských a zahraničných dodávateľov.

Vyobrazenie výrobku
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2
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4

5

6
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Ľahká a rýchla orientácia

Ďalšie farby CORPORATE IDENTITY
nájdete na str. 280 a 281.

Ďalšie výrobky rady WOW 
nájdete na str. 134 a 135.

  Ďalšie výrobky rady NEO COLORI
nájdete na str. 141.

  Ďalšie výrobky rady VISIFIX®
nájdete na str. 322.

Viac mliečnych výrobkov 
nájdete na str. 472 a 497.

  Ďalšie výrobky rady VIVIDA
nájdete na str. 138 a 139.

Pomocníci pri hľadaní
Vymysleli sme pre Vás niekoľko užitočných pomocníkov, ktorí Vám pomôžu
s hľadaním v našom katalógu.
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Ľahká a rýchla orientácia
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2
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4

6

8



Viac o  na
www.esseltesro.sk

Nudí Vás kancelária bez farieb? 
ZABUDNITE NA ČIERNU. 
Ukážte sa vo WOW farbách!

JOB WELL DONE

Vystúpte zo šedi všedného dňa. LEITZ predstavuje nový žiarivý rad WOW. Kvalitné kancelárske výrobky
v oslňujúcich farbách perfektne odrážajú vašu osobnosť. Viac o WOW na www.esseltesro.sk

WOW_Ad_card_CZ_v3.indd   1 05.07.2010   8:34:40 Uhr

Ďalšie výrobky rady WOW 
nájdete na str. 18, 20, 26, 

27, 134 a 135.



15Výskum, ktorý Vás prekvapí...

Je to tak. Neosobný pracovný priestor, ktorý pozná každá kancelárska myš, 
je minulosťou. 

Vďaka výskumom sa zistilo, že človek, ktorý pracuje v atraktívnom prostredí, je až 

o 25 % produktívnejší, a preto sa firmy snažia pracovné prostredie 
zatraktívniť a motivovať tým tak svojich zamestnancov. Farebnosť, otvorený 
priestor bez prepážok, či kútik pre hranie a relaxáciu - to je kľúč k spokojným 
zamestnancom a následne prosperujúcej firme. 

Farebnosťou k lepšej výkonnosti? 

VÝHODY PRE VÁS:

■ vyváženejší súkromný aj pracovný život

■ o 18-20 % vyššia spokojnosť a pohoda

■ zdravší a uspokojivejší spôsob práce

■ vyššia flexibilita

VÝHODY PRE VAŠU FIRMU:

■ až o 25 % vyššia produktivita

■ vyššia motivácia zamestnancov

■ spoločnosť získava nový image

AKO BUDÚ VYZERAŤ KANCELÁRIE BUDÚCNOSTI?

V tomto katalógu si môžete vybrať z rady výrobkov, ktoré Vám pomôžu zatraktívniť
Vašu kanceláriu a odtrhnúť sa od stereotipu "šedej" kancelárie.  
Stačí len prelistovať a vybrať si svoj   štýl...

Počet zamestnancov sa bude postupom času znižovať, pretože ľudia budú pre firmu pracovať z domu, od klienta, z 
auta alebo z lietadla, ale dopyt po kanceláriách bude v roku 2030 rovnaký ako dnes.
Zamestnávatelia budú usilovať o to, aby kľúčoví zamestnanci boli spokojní, motivovaní, produktívny a tešili sa do 
práce. Vhodne zvolená pracovná stratégia totiž bude mať v čase čoraz väčšej konkurencie na trhu práce rozhodujúci 
vplyv na úspech firmy v budúcnosti.

POZRITE SA S NAMI NA DÔVODY, PREČO JE TO DOBRÉ NIELEN PRE VÁS, ALE AJ PRE VAŠU SPOLOČNOSŤ:

Vašu kanceláriu a odtrhnúť sa od stereotipu "šedej" kancelárie.  
Stačí len prelistovať a vybrať si svoj   štýl...



JOB WELL DONEwww.leitz.com

ELEKTRICKÉ ZOŠÍVAČKY LEITZ 
RADA NEXXT PRÁVE DOSPELA

Zoznámte sa s radou zošívačiek Leitz NeXXt. Rovnako úžasný dizajn, rovnaká 
kvalita značky Leitz, prepracované a ľahké zošívanie jednou rukou. Doplňte 
svoju rodinu Leitz NeXXt ešte dnes a začnite používať vôbec najjednoduchší 
spôsob zošívania.



Elektrická zošívačka Allura

Elektrická zošívačka Leitz NeXXt 5533 & 5532

Elektrická zošívačka jedinečnej dizajnovej rady kancelárskych potrieb Allura pre jednoduché a pohodlné 
zošívanie. Elegantný tvar, metalické farby, maximálna funkčnosť a spoľahlivosť. Pracuje na 4 batérie AA 
(nie sú súčasťou balenia). 

• hĺbka  vkladania 10 mm

Elektrická zošívačka rady NeXXt. Rovnako bezchybný dizajn, rovnaká kvalita značky Leitz, pre ľahké zošívanie 
jednou rukou.

• napájanie zo siete
• súčasťou balenia je adaptér

Zošívačky a dierovačky / 18

Kancelárske spinky a spony / 34

Pripínačky a špendlíky / 39

Nožnice / 40

Nože / 42

Pravítka / 43

Rezačky / 44

Pečiatky / 46

Razítkové farby a tuše / 48

Podušky a navlhčovače / 49

Lepidlá / 50

Lepiace  pásky / 56

Kancelárske 
potreby

Elektrická zošívačka RAPID 20EX s adaptérom
Elektrická zošívačka pre pohodlné každodenné zošívanie. Modro-šedý futuristický 
dizajn. Pohon zošívačky je zaistený sieťovým adaptérom, ktorý je súčasťou 
balenia.

• hĺbka vkladania 10 mm

obj. číslo farba kapacita zošívania cena za kus
1300188 biela 10 listov 26,70 €
1300189 ■ modrá 10 listov 26,70 €
1300190 ■ čierna 10 listov 26,70 €

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400494 2500 ks 10 listov 1,90 €

NOVÉ elektrické spinky Leitz e1.

obj. číslo farba kapacita zošívania cena za kus
1300180 biela 20 listov 73,- €
1300181 ■ modrá 20 listov 73,- €
1300182 ■ čierna 20 listov 73,- €

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400495 2500 ks 20 listov 2,45 €

NOVÉ elektrické spinky Leitz e2. e1e2

obj. číslo farba cena za kus
1300186 modrá 22,80 €
1300187 šedá 22,80 €

P2

Ďalšie výrobky rady ALLURA
nájdete na str. 21, 320 a 330.

obj. číslo cena za kus
1300191 35,- €

10

20 10

20

V priebehu roku 2014 sa bude 
dizajn  tejto  zošívačky meniť 

na tento (viď. foto).

V priebehu roku 2014 sa bude 

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400195 1000 ks 15 listov 0,51 €

Spinky

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400180 1000 ks 20 listov 0,35 €
1400145 1000 ks 30 listov 0,40 €

Spinky
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ZOŠÍVAČKY LEITZ NEXXT: VŽDY SPOĽAHLIVÉ

Bezproblémové zošívanie
S patentovanou DIT technológiou (Direct Impact
Technology) je zasekávanie spiniek minulosťou.

Otvorenie a za� xovanie pri 180 °
Rameno sa u väčšiny zošívačiek radu NeXXt otvára o 180°  
vďaka � xácii je doplňovanie spiniek bezpečné a jednoduché.

Integrovaný vyberač spiniek
Väčšina zošívačiek rady Leitz NeXXt je vybavená tiež 
plastovým alebo kovovým vyberačom spiniek.

Zošívačka LEITZ NeXXt 5522

Výkonná celokovová zošívačka v dizajne typu NeXXt (použitie ako v ruke, tak aj na stole) 
s novou zošívacou technológiou DIT (perfektné a bezproblémové zošívanie). Protisklzová 
plastová úprava proti poškriabaniu nábytku. Otvorené a uzatvorené zošívanie - 
prestavenie pomocou ľahkého otočenia nákovky, možné aj nástenkové zošívanie.

• hĺbka vkladania 40 mm

2

obj. číslo farba cena za kus
1300146 modrá 17,80 € 
1300145 čierna 17,80 €  

&
Možnosť kombinovať 
s dierovačkou 
Leitz Nexxt 5138.

Možnosť kombinovať 
s dierovačkou 
Leitz Nexxt 5138.

40

Integrovaný 
vyberač spiniek

Zošívačka LEITZ NeXXt 5504

Robustná celokovová zošívačka v dizajne typu NeXXt (použitie ako v ruke, tak aj na stole) s 
novou zošívacou technológiou DIT (perfektné a bezproblémové zošívani). Protisklzová 
plastová úprava proti poškriabaniu nábytku. Otvorené a uzatvorené zošívanie - prestavenie 
pomocou ľahkého otočenia nákovky, možné aj nástenkové zošívanie.

• hĺbka vkladania 60 mm

3

obj. číslo farba cena za kus
1300125 modrá 18,60 € 
1300127 čierna 18,60 € 

&
Možnosť kombinovať 
s dierovačkou 
Leitz Nexxt 5138.

Možnosť kombinovať 
s dierovačkou 
Leitz Nexxt 5138.

40

Integrovaný 
vyberač spiniek

Zošívačka LEITZ NeXXt 5502

Stolová celokovová zošívačka v modernom metalickom prevedení typu NeXXt (použitie ako v 
ruke, tak aj na stole) s novou zošívacou technológiou DIT (perfektné a bezproblémové 
zošívanie). Protisklzová plastová úprava proti poškodeniu nábytku. Otvorené a uzatvorené 
zošívanie - prestavenie pomocou ľahkého otočenia nákovky, možné aj nástenkové zošívanie.

• hĺbka vkladania 40 mm

1

&
Možnosť kombinovať 

s dierovačkou 
Leitz Nexxt 5008.

obj. číslo farba cena za kus
1300235 ■ metalická ružová 14,50 €
1300236 ■ metalická modrá 14,50 €
1300237 ■ metalická oranžová 14,50 €
1300238 ■ metalická zelená 14,50 €
1300239  perleťovo biela 14,50 €

Další výrobky řady WOW 
naleznete na str. 20, 26, 27 a 134.

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400190 1000 ks 30 listov 0,94 €

Spinky

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400210 1000 ks 40 listov 2,- €

Spinky
obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400210 1000 ks 40 listov 2,- €

Spinky

30

Ďalšie farby CORPORATE IDENTITY
nájdete na str. 280.

P3

P4 P4

Integrovaný 
vyndavač drátků



Uvedené ceny sú bez DPH.
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TYPY zošívania

Uzatvorené zošívanie
Pevné zošitie dokumentu, konce spiniek sa ohýbajú do klasických oblúčikov. Dokument 
možno rozošiť pomocou rozošívačky  spiniek.

Otvorené zošívanie
Tzv. dočasné zošívanie. Dokument možno jednoducho rozošiť  vytiahnutím spinky ako nitky.

Nástenkové zošívanie
Otvorenie zošívačky o 180 ° umožňuje pripevnenie ľahkých predmetov na mäkký povrch 
(napr. na nástenky).

Ploché zošívanie
Znižuje objem zakladaných dokumentov až o 30%. Konce spiniek  sa ohýbajú naplocho, nie do 
klasických oblúčikov. Významná úspora miesta pri zakladaní dokumentov do zoraďovačov.

Super ploché zošívanie
Vďaka super plochému zošívaniu ušetríte až 40% miesta. Dokumenty, které by boly normálne 
založené  až  v 10 zoraďovačoch,  budú založené len v 6 zoraďovačoch.

DIT technologia
Technológia pre zošívanie bez zasekávania spiniek. Zošívačka je vybavená vodiacimi prvkami, 
ktoré vertikálne navedú spinky na nákovku a jemné zúbky, ktoré zachytia papier pred zošitím. 
Zošívajte v ruke aj na pracovnom stole bez starostí! 

obj. číslo farba cena za kus
1300122 modrá 17,50 €
1300123 čierna 17,50 €

Zošívačka LEITZ Nexxt 5523

Výkonná celokovová zošívačka v dizajne typu NeXXt (použitie ako v ruke, tak aj na 
stole) s novou zošívacou technológiou DIT. Pri zakladaní takto zošitých dokumentov 
dochádza až k 30% úspore miesta. Protisklzová plastová úprava  proti poškriabaniu 
nábytku. Ploché a nástenkové zošívanie.

• hĺbka vkladania 40 mm

4

&
Možnosť kombinovať 
s dierovačkou 
Leitz Nexxt 5138.

Možnosť kombinovať 
s dierovačkou 
Leitz Nexxt 5138.

40

Zošívačka LEITZ Nexxt 5505

Výkonná celokovová zošívačka v dizajne typu NeXXt (použitie ako v ruke, tak aj na 
stole) s novou zošívacou technológiou DIT. Pri zakladaní takto zošitých dokumentov 
dochádza až k 30% úspore miesta. Protisklzová plastová úprava proti poškriabaniu 
nábytku. Ploché a nástenkové zošívanie.

• hĺbka vkladania 40 mm

5

obj. číslo farba cena za kus
1300120 modrá 15,70 €
1300121 čierna 15,70 €

&

30

obj. číslo farba cena za kus
1300110 červená 5,70 €
1300111 modrá 5,70 €
1300112 čierna 5,70 €

Zošívačka LEITZ NeXXt 5501 

Stolný model plastovej zošívačky do kancelárie aj domácnosti. V dizajne typu 
NeXXt (použitie ako v ruke, tak aj na stole) s novou zošívacou technológiou DIT 
(perfektné a bezproblémové zošívanie). Protisklzová plastová úprava proti 
poškodeniu nábytku. Otvorené a uzatvorené zošívanie - prestavenie pomocou 
ľahkého otočenia nákovky, možné aj  nástenkové zošívanie.

• hĺbka vkladania 40 mm

6 Zošívačka LEITZ NeXXt 5500

Stolný model plastovej zošívačky do kancelárie aj domácnosti. V dizajne typu NeXXt 
(použitie ako v ruke, tak aj na stole) s novou zošívaciou technológiou DIT (perfektné a 
bezproblémové zošívanie). Protisklzová plastová úprava proti poškodeniu nábytku. 
Otvorené a uzatvorené zošívanie - prestavenie pomocou ľahkého otočenia nákovky, 
možné aj nástenkové  zošívanie.

• hĺbka vkladania 40 mm

7

obj. číslo farba cena za kus
1300115 červená 11,60 €
1300116 modrá 11,60 €
1300117 čierna 11,60 €

&
Možnosť kombinovať 
s dierovačkou Leitz Nexxt 5038.

&
Možnosť kombinovať 
s dierovačkou 
Leitz Nexxt  5005.
s dierovačkou 
Leitz Nexxt  5005.

25

Integrovaný 
vyberač spiniek

30

Integrovaný 
vyberač spiniek

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400210 1000 ks 40 listov 2,- €

Spinky
obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400190 1000 ks 30 listov 0,94 €

Spinky

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400190 1000 ks 30 listov 0,94 €

Drátky

farba cena za kus
&

Možnosť kombinovať 

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400190 1000 ks 30 listov 0,94 €

Drátky

Kapacita zošívania
Množstvo papiera (80 g), ktoré je zošívačka schopná maximálne zošiť.

P4 P3

P3 P3

Možnosť kombinovať 
s dierovačkou
 Leitz Nexxt 5008.
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+

+

+

+
+

+

+

+
obj. číslo farba cena za sadu

1300004 ■ ■ fialová / žltá 8,80 €
1300005 ■ ■ šedá / zelená 8,80 €

P2

Mini zošívačka Leitz NeXXt WOW 5528

Celokovová mini zošívačka v modernom metalickom prevedení typu NeXXt (použitie ako 
v ruke, tak aj na stole) s novou zošívacou technológiou DIT (perfektné a bezproblémové 
zošívanie). Protisklzová plastová úprava proti poškriabaniu nábytku. Uzavreté zošívanie 
prestavenie pomocou ľahkého otočenia nákovky, možné aj nástenkové  zošívanie.

• hĺbka vkladania 50 mm

2

obj. číslo farba cena za kus
1300060 ■ metalická ružová 9,80 €
1300061 ■ metalická modrá 9,80 €
1300062 ■ metalická oranžová 9,80 €
1300063 ■ metalická zelená 9,80 €
1300064  perleťovo biela 9,80 €

 hĺbka vkladania 50 mm

&
Možnosť kombinovať 
s dierovačkou
Leitz Nexxt 5060.Leitz Nexxt 5060.

P2

10

Integrovaný 
vyberač spiniek

Set mini zošívačky a dierovačky LEITZ Retro Chic

Malé a kompaktné v trendy retro dvojfarebných kombináciách. Ideálne na cesty, rovnako 
tak pre domáce kancelárie aj súkromné   použitie.

1

10

obj. číslo farba cena za kus
1300106 modrá 3,- €
1300107 čierna 3,- €

Mini zošívačka LEITZ NeXXt 5517

Malá plastová zošívačka ideálna nielen do kancelárie, ale aj na cesty. 

• hĺbka vkladania 50 mm

3

P2

10

Integrovaný 
vyberač spiniek

Zošívačka LEITZ NeXXt 5560 s predĺženým ramenom

Kvalitná výkonná Zošívačka pre zošívanie veľkých formátov a zošívanie uprostred dokumentu. V dizajne typu NeXXt s novou zošívacou 
technológiou DIT. Doraz nastaviteľný na formáty A6 až A2, medzinárodné formáty US-Norma a Foolscap, stupnica v mm a palcoch. 
Protisklzová plastová úprava proti poškriabaniu nábytku.

• hĺbka vkladania až 307 mm

4

obj. číslo farba cena za kus
1300131 čierna 48,80 € P4

40

Dalšie výrobky rady RETRO CHIC 
nájdete na str. 130.

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400195 1000 ks 15 listov 0,51 €

Spinky

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400195 1000 ks 15 listov 0,51 €

Spinky
obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400195 1000 ks 15 listov 0,51 €

Spinky

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400210 1000 ks 40 listov 2,- €

Spinky

Integrovaný 
vyndavač drátků



Uvedené ceny sú bez DPH.
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VYJADRITE ŠTÝL
S RADOU LEITZ ALLURA

Zariaďte si svoje pracovné prostredie štýlovo.

Ďalšie výrobky rady ALLURA
nájdete na str. 17, 320 a 330.

Zošívačka ALLURA

Stolná zošívačka v dizajne unikátnej rady Leitz Allura. Elegantný tvar, maximálna 
spoľahlivosť. Otvorené a uzatvorené zošívanie. 

• hĺbka vkladania 46 mm
• integrovaný vyberač spiniek

6

obj. číslo farba cena za kus
1300156 modrá 11,60 €
1300157 šedá 11,60 €
1300158 čierna 11,60 €

P3
obj. číslo farba cena za kus
1300540 modrá 8,90 €
1300541 šedá 8,90 € 
1300542 čierna 8,90 €

Dierovačka ALLURA

Stolová dierovačka v dizajne ucelenej rady Leitz Allura.

• príložník s potlačou jednotlivých formátov
• zámok pre uloženie ramena v najnižšej polohe
• pohodlné vyprázdňovanie odrezkov, dno sa iba čiastočne odklopí

5

Odkladač Odpadkový kôš Stojan na časopisy Zásuvkový box Stojan na ceruzky

Uloženie rôznych dokumentov Ľahko umývateľný Jednoduchý prístup k dokumentom
Prehľadné triedenie

dokumentov na stole Rozdelený na 8 častí

25 30

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400190 1000 ks 30 listov 0,94 €

Spinky
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RAPID SUPREME
Inovatívne zošívačky a dierovačky

Patentovaná technológia plochého zošívania SuperFlatClinchTM 

a inovatívne „by-pass“ umožňujú superploché výsledky práce. 
Vďaka nemu ušetríte až 40% objemu dokumentov založených v 
zoraďovačoch. 

S inovatívnou technológiou PressLessTM si uľahčíte zošívanie aj 
dierovanie väčšieho množstva stránok a to až o polovicu 
nižšou silou potrebnou na predierovanie a zošitie.

Zošívačka RAPID S50

Celokovová kancelárska zošívačka s novou patentovanou technológiou SuperFlatClinch, ktorá ušetrí 
až 40% miesta pri stohovaní papiera. Zošíva 2-50 listov s jedným typom spiniek. Vysoká kvalita, 
atraktívne prevedenie kombinujúce lesklé a matné farby. Pogumovaná spodná časť chráni proti 
poškriabaniu nábytku. Ploché a nástenkové zošívanie.

• hĺbka vkladania 50 mm

1

obj. číslo farba cena za kus
1300220 červená 16,30 €
1300221 modrá 16,30 €
1300222 čierna 16,30 €

50

obj. číslo farba cena za kus
1300230 čierna 9,60 €

Zošívačka RAPID S30Zošívačka RAPID S20

Kancelárska zošívačka s novou patentovanou technológiou SuperFlatClinch, ktorá ušetrí až 40% 
miesta pri stohovaní papiera. Technológia Press Less redukuje potrebnú pracovnú silu až o 50% v 
porovnaní s tradičnými zošívačkami. Vysoká kvalita prevedenia s oceľovou konštrukciou a 
pogumovanou spodnou časťou.

• hĺbka vkladania 83 mm

Kompaktná zošívačka s oceľovou konštrukciou. Vybavená patentovanou technológiou zošívania 
SuperFlatClinch, ktorá splošťuje spinky o 40% viac ako pri štandardnom zošívaní. Ploché a 
nástenkové zošívanie.

• hĺbka vkladania 42 mm
• integrovaný vyberač spiniek

32

obj. číslo farba cena za kus
1300210 modrá 20,- €
1300211 čierna 20,- €

obj. číslo farba cena za kus
1300456 čierna 35,50 €

Štvordierovač RAPID SP34

Štvordierovač s elegantným a funkčným dizajnom, vybavený inovatívnou 
technológiou Rapid Press Less ™, ktorá znižuje potrebu sily o viac ako 50% v porovnaní 
s tradičnými dierovačkami. Štandardná rozteč dier 80 mm.

• uzamykateľné rameno 
• príložník pre nastavenie formátu

4

Možnosť kombinovať so zošívačkou Rapid S20, S30, S50.&

20 30

30

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400130 1000 ks 60 listov 1,35 €

Spinky

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400050 1000 ks 10 listov 0,53 €

Drátky
obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400145 1000 ks 30 listov 0,40 €

Drátky



Uvedené ceny sú bez DPH.

obj. číslo farba cena za kus
1300270 čierna 10,10 €

obj. číslo farba cena za kus
1300269 čierna 11,80 €

ECO zošívačka RAPID Halfstrip

Ergonomická zošívačka vyrobená z 80% z recyklovaného priemyselného plastu 
s najnovšou technológiou SuperFlatClinch. Ušetrí až 40% miesta pri stohovaní 
papiera. Ploché a nástenkové zošívanie.

• hĺbka vkladania 50 mm

6

ECO zošívačka RAPID Fullstrip

Ergonomická zošívačka vyrobená z 80% z recyklovaného priemyselného plastu
s najnovšou technológiou SuperFlatClinch. Ušetrí až 40% miesta pri stohovaní papiera. 
Ploché a nástenkové zošívanie.

• hĺbka vkladania 70 mm

8
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25

CHRÁŇTE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

s RAPID ECO

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400145 1000 ks 30 listov 0,40 €

Spinky

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400145 1000 ks 30 listov 0,40 €

Spinky

ECO mini zošívačka RAPID

Kompaktná mini zošívačka vyrobená z 80% z recyklovaného priemyselného plastu. 

• hĺbka vkladania 30 mm
• integrovaný vyberač spiniek

5

obj. číslo farba cena za kus
1300268 čierna 2,65 €

i
Táto zošívačka nemá ploché 
zošívanie, len dopĺňa radu 
Rapid ECO.

10

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400140 1000 ks 20 listov 0,32 €
1400180 1000 ks 20 listov 0,35 €

Spinky

ECO dierovačka RAPID

Dierovačka ECO v kompaktnej veľkosti a ergonomickom dizajne. Bočné ramienko na nastavenie 
formátu a ukazovateľ stredu dierovania. Vyrobená z recyklovaných materiálov.

7

obj. číslo farba cena za kus
1300495 čierna 6,50 €

20
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Zošívačka CENTRA FS20 / HS20 plastová

Celoplastová stolová zošívačka, mechanické diely z kovu. Plné plnenie spiniek. Uzavreté zošívanie.

• hĺbka vkladania 75 mm

6

obj. číslo farba cena za kus
1300070 čierna 2,80 €

&
Možnosť kombinovať 
s dierovačkami Centra

na str. 29.

obj. číslo farba cena za kus
1300073 čierna 2,40 €

• hĺbka vkladania 55 mm

20 20

Zošívačka CENTRA FS20 / HS20 kovová

Celokovová stolná zošívačka. Plné plnenie spiniek. Uzavreté zošívanie.

• hĺbka vkladania 75 mm

5

obj. číslo farba cena za kus
1300072 čierna 4,05 €

&
Možnosť kombinovať 
s dierovačkami Centra

na str. 29.

• hĺbka vkladania 55 mm

&
obj. číslo farba cena za kus
1300071 čierna 3,65 €

20 20

Zošívačka RAPID F16

Kancelárska zošívačka s kovovou mechanikou a telom z pevného ABS plastu. Spodná 
časť je potiahnutá mäkkým plastom pre ochranu Vášho nábytku. Otvorené a uzatvorené 
zošívanie, možné aj  nástenkové zošívanie.

• hĺbka vkladania 55 mm

2

obj. číslo farba cena za kus
1300216 modrá 4,70 €
1300217 čierna 4,70 €
1300218 červená 4,70 €

• hĺbka vkladania 55 mm

cena za kus

Zošívačka RAPID F30

Ergonomická plastová zošívačka vybavená technológiou plochého zošívania, ktorá šetrí 
miesto znižovaním stohov papiera o 30%. 

• hĺbka vkladania 55 mm

1

obj. číslo farba cena za kus
1300240 červená 9,80 €
1300241 modrá 9,80 €
1300242 čierna 9,80 €

30
20

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400145 1000 ks 30 listov 0,40 €

Spinky obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400140 1000 ks 20 listov 0,32 €
1400180 1000 ks 20 listov 0,35 €

Spinky

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400140 1000 ks 20 listov 0,32 €
1400180 1000 ks 20 listov 0,35 €

Spinky
obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400140 1000 ks 20 listov 0,32 €
1400180 1000 ks 20 listov 0,35 €

Spinky

Zošívačka RAPID E 15

Celokovová zošívačka pre chrbtové zošitie rôznych formátov. Zarážku možno nastaviť
od formátu A6 po formát A2. Plnenie zhora, spodná časť je potiahnutá gumou pre
väčšiu stabilitu pri zošívaní.

• hĺbka vkladania 300 mm

4

obj. číslo farba cena za kus
1300275 čierna 12,20 €

20

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400140 1000 ks 20 listov 0,32 €
1400180 1000 ks 20 listov 0,35 €

Spinky

Zošívačka RAPID F6

Jednoduché použitie, robustná zošívačka s polovičným plnením a oceľovým
mechanizmom. Pre uzatvorené a nástenkové zošívanie.

• spinky 24/6 alebo 26/6

3

20

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400140 1000 ks 20 listov 0,32 €
1400180 1000 ks 20 listov 0,35 €

Spinky

&
Možnosť kombinovať s 

dierovačkou Rapid FC20
na str. 29.

&
Možnosť kombinovať s 

dierovačkou Rapid FC30
na str. 29.

&
Možnosť kombinovať s 
dierovačkou Rapid FC30
na str. 28.

obj. číslo farba cena za kus
1300202 červená 4,50 €
1300201 modrá 4,50 €
1300200 čierna 4,50 €

kapacita zošívania cena za bal.

na str. 28.

&
Možnosť kombinovať s 

dierovačkou Rapid FC20



Uvedené ceny sú bez DPH.
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obj. číslo farba cena za kus
1300153 metalická modrá 11,30 €

Zošívacie kliešte LEITZ  5548

Celokovové zošívacie kliešte s plastovou vrchnou časťou a horným plnením. Ergonomické prvky. Otvorené aj zatvorené zošívanie.

• hĺbka vkladania 54 mm

7

P3

Zošívacie kliešte RAPID Classic K1 

Zošívacie kliešte. Nejpredávanejšie zošívacie kliešte na svete, obľúbené v kvetinárstvach, vhodné aj pre pošty, obchody, sklady, 
domácnosti a kancelárie. Vyrobené z kovu s chrómovaným povrchom. Otvorené aj uzatvorené zošívanie.

• hĺbka vkladania 56 mm

6

obj. číslo cena za kus
1300198 21,20 €

30

50

obj. číslo farba cena za kus
1300193 žltá / šedá 7,50 €

Zošívacie kliešte RAPID F11

Kovové zošívacie kliešte v modernom a ergonomickom dizajne, vrchný diel z plastu TPE.

• hĺbka vkladania 50 mm

8

15

Takrovacia pištoľ RAPID R13E

Ergonomická ručná takrovacia pištoľ s jednoduchou obsluhou. Určená pre jednoduché 
práce napr. s textilom, kožou a pod.. Vysoká prieraznosť bez spätného rázu. 

• spinky 13/6-8 (dĺžka nožičiek 6 alebo 8 mm)

9

obj. číslo položka cena 
1300295 pištoľ RAPID R13 E 26,50 €
1400465 spinky 13/6 – 5000 ks 7,30 €
1400467 spinky 13/8 – 5000 ks 7,30 €

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400130 1000 ks 60 listov 1,35 €

Spinky

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400190 1000 ks 30 listov 0,94 €

Spinky

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400050 1000 ks 10 listov 0,53 €

Drátky

V priebehu roku 2014 sa bude 
dizajn  tejto zošívačky meniť

na tento (viď. foto).

V priebehu roku 2014 sa bude 
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obj. číslo farba cena za kus
1300421 čierna 8,30 €
1300422 modrá 8,30 € 

26

Mini dierovačka LEITZ NeXXt WOW 5060

Celokovová mini dierovačka v modernom metalickom dizajne typu NeXXt. 
Protišmykové dno proti poškriabaniu nábytku.

• patentovaný úchyt
• ostrejšie dierovacie segmenty pre menšiu silu pri dierovaní
• príložník s potlačou jednotlivých formátov

3

Dierovačka LEITZ NeXXt 5038

Malá dierovačka v dizajne typu NeXXt. Patentovaný kovový rám na vrchnej časti pre 
spevnenie ramena pri dierovaní. Protisklzová plastová úprava proti poškriabaniu nábytku.

• ergonomický tvar ramena pre dierovanie v ruke
• príložník s potlačou jednotlivých formátov

1

• príložník s potlačou jednotlivých formátov

Možnosť kombinovať so 
zošívačkou Leitz Nexxt 5501.

& Možnosť kombinovať so 
zošívačkou Leitz Nexxt 5501.

Ďalšie výrobky rady  RETRO CHIC 
nájdete na str. 130.

16

+

+

+

+

+

+
+

+
obj. číslo farba cena za sadu

1300004 ■ ■ fialová / žltá 8,80 €
1300005 ■ ■ šedá / zelená 8,80 €

Set mini zošívačky a dierovačky LEITZ Retro Chic

Malé a kompaktné v trendy retro dvojfarebných kombináciách. Ideálny na cesty, rovnako 
tak pre domáce kancelárie aj súkromné   použitie. 

2

10

obj. číslo farba cena za kus
1300410 ■ metalická ružová 7,10 €
1300411 ■ metalická modrá 7,10 €
1300412 ■ metalická oranžová 7,10 €
1300413 ■ metalická zelená 7,10 €
1300414  perleťovo biela 7,10 €

Možnosť kombinovať so 
zošívačkou Leitz Nexxt 5528.

&
zošívačkou Leitz Nexxt 5528.

obj. číslo farba cena za kus
1300406 čierna 6,80 € 
1300407 modrá 6,80 €  

Dierovačka LEITZ NeXXt 5058

Malá dierovačka v dizajne typu NeXXt. Patentovaný kovový rám na vrchnej časti pre 
spevnenie ramena pri dierovaní. Protisklzová plastová úprava proti poškriabaniu nábytku.

• ergonomický tvar ramena pre dierovanie v ruke
• príložník s potlačou jednotlivých formátov

4

farba cena za kus
čierna 6,80 € 

10
10

VYŠTÝLUJTE SA
NOVÁ RADA RETRO CHIC

Vypravte sa späť časom do doby pop-artu a prvých letov do 
vesmíru s našou novou radou Retro Chic. Tieto mimoriadne 

produkty prinášajú späť atmosféru 60. a 70. rokov spolu s tradičnou 
kombináciou kvality a užívateľskej prívetivosti značky Leitz.

Set mini zošívačky a dierovačky LEITZ Retro Chic

kombináciou kvality a užívateľskej prívetivosti značky Leitz.

P2
obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400195 1000 ks 30 listov 0,51 €

spinky

Integrovaný
vyberač spiniek



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Dierovačka LEITZ NeXXt 5008

Celokovová dierovačka v modernom metalickom dizajne typu NeXXt. Protisklzová 
plastová úprava proti poškriabaniu nábytku. 

• patentovaný úchyt
• ostrejšie dierovacie segmenty pre menšiu silu pri dierovaní
• príložník s potlačou jednotlivých formátov

5

obj. číslo farba cena za kus
1300340 ■ metalická ružová 9,60 €
1300341 ■ metalická modrá 9,60 €
1300342 ■ metalická oranžová 9,60 €
1300343 ■ metalická zelená 9,60 €
1300344  perleťová biela 9,60 €

• ostrejšie dierovacie segmenty pre menšiu silu pri dierovaní
• príložník s potlačou jednotlivých formátov

Možnosť kombinovať so 
zošívačkou Leitz Nexxt 5502.

&

DIEROVAČKY LEITZ NEXXT: VŽDY SPOĽAHLIVÉ

Unikátny úchyt
Nový patentovaný úchyt, ostrejšie dierovacie segmenty 
a nižšie trenie pri ich prechode papierom. Vďaka týmto 
zdokonaleniam už pri dierovaní nepotrebujete väčšiu silu.

Nový príložník
Pevne za� xovaný príložník s kontrasnou potlačou
formátu a rámčekom na jasné určenie vybraného formátu.

Zámok ramena
Zámok ramena umožňuje ukladanie dierovačky
s ramenom v jeho najnižšej polohe.

Ďalšie výrobky rady WOW 
nájdete na str. 18, 20, 26 a 134.

30

Dierovačka LEITZ NeXXt 5138

Celokovová dierovačka v modernom metalickom dizajne typu NeXXt. Protisklzová 
plastová úprava proti poškriabaniu nábytku. 

• patentovaný úchyt
• ostrejšie dierovacie segmenty pre menšiu silu pri dierovaní
• príložník s potlačou jednotlivých formátov
• zámok pre uloženie ramena v najnižšej polohe

7

obj. číslo farba cena za kus
1300430 čierna 20,20 €
1300431 modrá 20,20 €

• príložník s potlačou jednotlivých formátov
• zámok pre uloženie ramena v najnižšej polohe

Možnosť kombinovať so zošívačkou 
Leitz Nexxt 5522, 5504, 5523.

&

40

obj. číslo farba cena za kus
1300425 čierna 8,90 €
1300426 modrá 8,90 € 
1300427 červená 8,90 €

Dierovačka LEITZ NeXXt 5005

Malá dierovačka v dizajne typu NeXXt. Patentovaný kovový rám na vrchnej časti pre 
spevnenie ramena pri dierovaní. Protisklzová plastová úprava proti poškriabaniu nábytku.

• patentovaný úchyt
• ostrejšie dierovacie segmenty pre menšiu silu pri dierovaní
• príložník s potlačou jednotlivých formátov

6

Možnosť kombinovať so 
zošívačkou Leitz Nexxt 5500.

&

25

Ďalšie farby CORPORATE IDENTITY
nájdete na str. 280.
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Dierovačka RAPID FC10

Malá kompaktná dierovačka pre školu, domácnosť a malé kancelárie. Kombinácia kovu a 
vysoko odolného plastu s ABS prvkami. Ukazovateľ stredu dierovania a posuvné pravítko.

• pohodlné vyprázdňovanie odrezkov, dno sa iba čiastočne odklopí

4Dierovačka RAPID FC20

Kancelárska dierovačka v atraktívnom dizajne. Kombinácia kovu a vysoko odolného 
plastu s ABS prvkami. Ukazovateľ stredu dierovania a posuvné pravítko.

• pohodlné vyprázdňovanie odrezkov, dno sa iba čiastočne odklopí

3

Dierovačka RAPID FC 30

Výkonná dierovačka s ramenom, spodným dielom z vystuženého plastu ABS a robustnou 
kovovou konštrukciou pre dokonalé výsledky. Vhodná pre domácnosti, školy a kancelárie.

• rameno a základňa z vystuženého plastu ABS
• pohodlné vyprázdňovanie odrezkov, dno sa iba čiastočne odklopí

2

obj. číslo farba cena za kus
1300380 čierna 2,95 €
1300381 modrá 2,95 €

obj. číslo farba cena za kus
1300390 čierna 4,70 €
1300391 modrá 4,70 €
1300392 červená 4,70 €

obj. číslo farba cena za kus
1300395 čierna 7,30 €
1300396 modrá 7,30 €
1300397 červená 7,30 €

30

1020

obj. číslo farba cena za kus
1300330 metalická čierna 15,50 €
1300331 metalická strieborná 15,50 €

Dierovačka RAPID FMC 40

Silný celokovový dierovač vhodný na dierovanie väčšieho počtu listov papiera. Možnosť 
aretácie do plochej polohy pre jednoduchšie uloženie. Súčasťou balenia je aj príložník pre 
nastavenie požadovaného formátu.

1

Možnosť kombinovať so 
zošívačkou Rapid FM12.

&
zošívačkou Rapid FM12.

40

VIETE, ŽE...
• prvá dierovačka bola uvedená na trh v roku 1891 v Stuttgarte a jej vynálezcom  

bol Luis Leitz
• na začiatku objavenia dierovačky bola súčasťou zoraďovača, až začiatkom 20. 

storočia sa stala samostatným výrobkom
• štandardná rozteč dier na dvojdierovači je 8 cm
• priemer dier je zvyčajne 5,5 mm, pre vysokokapacitné modely je to až 8 mm
• na väčšine príložníkov dvojdierovačky môžete nájsť symbol „888“, ktorý Vám 

umožňuje vytvoriť 4 diery ako so štandardnou štvordierovačkou
• súčasťou väčšiny veľkokapacitných dierovačiek je zámok ramena, ktorý šetrí
 miesto v zásuvke alebo v polici, ak nie je používaná

Možnosť kombinovať so 
zošívačkou Rapid F30.

&
zošívačkou Rapid F30.

Možnosť kombinovať so 
zošívačkou Rapid F6 nebo F16.

&
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Dierovačka CENTRA HP40 kovová

Celokovová dierovačka pre stolové dierovanie. Plastový zásobník na odrezky.

• zámok ramena
• pravítko pre formáty A3 až A6

7 Dierovačka CENTRA HP30 kovová

Celokovová dierovačka pre stolové dierovanie. Plastový zásobník na odrezky.

• zámok ramena
• pravítko pre formáty A3 až A6

8

Dierovačka CENTRA HP20 plastová

Kovová dierovačka s plastovým držadlom pre stolové dierovanie. Plastový zásobník na odrezky.

• pravítko pre formáty A3 až A6

9 Dierovačka CENTRA HP10 plastová

Kovová Dierovačka s plastovým držadlom pre stolové dierovanie. Plastový zásobník na odrezky.

• pravítko pre formáty A3 až A6

10

• pravítko pre formáty A3 až A6

obj. číslo farba cena za kus
1300362 čierna 6,70 €

• pravítko pre formáty A3 až A6

obj. číslo farba cena za kus
1300364 čierna 2,95 €

obj. číslo farba cena za kus
1300363 čierna 4,40 €

obj. číslo farba cena za kus
1300366 čierna 2,10 €

Možnosť kombinovať so zošívačkou 
Centra FS20 alebo HS20.

&
Možnosť kombinovať so zošívačkou 

Centra FS20 alebo HS20.

&

Možnosť kombinovať so zošívačkou 
Centra FS20 alebo HS20.

& Možnosť kombinovať so zošívačkou u 
Centra FS20 alebo HS20.

&

Uvedené ceny sú bez DPH.

Samolepiace zosilňovacie krúžky

Slúži na zosilnenie prederavených dokumentov

• balenie obsahuje 700 ks

5

obj. číslo cena za bal.
0306980 1,15 € 

obj. číslo farba cena za kus
1300450 čierna 23,50 €

Štvordierovač RAPID FC 20/4

Celokovový štvordierovač potiahnutý kvalitným pevným plastom. Bočný príložník pre nastavenie 
formátu a ukazovateľ stredu dierovania. Štandardná rozteč dier 80 mm. 

6

30

20

40

20 10



Zošívačky a dierovače » Kancelárske spinky a spony » Pripínačky a špendlíky » Nožnice » Nože » Pravítka » Rezačky » Pečiatky » Pečiatkové farby a tuše» Podušky a navlhčovače » Lepidlá » Lepiace pásky

Dierovačka LEITZ 5180

obj. číslo farba cena za kus
1300438 strieborná / šedá 52,- €

Robustná a výkonná dierovačka s integrovanou aretáciou páky do sklopenej polohy pre úsporu miesta. Kovový 
príložník vhodný pre všetky bežné formáty, vrátane formátu A3. Protišmykové plastikové dno nepoškodí 
nábytok, ľahké vysýpanie odrezkov.

3

30

obj. číslo položka cena za kus
1300130 zošívačka 5551 75,- € 
1400456 kazeta K6 pre 25 listov (modrá) 14,80 €
1400458 kazeta K8 pre 40 listov (žltá) 16,10 €
1400459 kazeta K10 pre 55 listov (zelená) 17,30 €
1400460 kazeta K12 pre 80 listov (červená) 17,70 €

obj. číslo farba cena za kus
1300136 strieborná / šedá 38,60 €

Zošívačka LEITZ 5552

Veľkokapacitná zošívačka elegantného dizajnu pre všestranné použitie v kancelárii. Technológia plochého zošívania pre úhľadnosť a úsporu miesta 
pri archivácii Vašich dokumentov. Predné plnenie spiniek, prehľad pre informáciu o potrebe doplnenia.

• hĺbka vkladania 60 mm

1

Zošívačka LEITZ 5551

Veľkokapacitná zošívačka elegantného dizajnu pre všestranné použitie v kancelárii. Technológia plochého zošívania pre úhľadnosť a úsporu miesta 
pri archivácii Vašich dokumentov. Jednoduchá výmena spiniek podľa jednoúčelových kaziet. Kazety sa farebne odlišujú podľa max počtu zošívaných 
listov. Súčasťou balenia je 1 kazeta od každej farby.

• hĺbka vkladania 40 mm
• systém 5 kaziet po 210 spinkách

2

P5

K6 - K12

60

80

65

Veľká kapacita zošívania
S minimálnou námahou zošije až 60 listov 
papiera naraz. Mäkké a ergonomické rameno 
zaisťuje maximálnu bezpečnosť a pohodlie.

Ploché zošívanie
Zošívačka je vybavená inovatívnou technológiou 
plochého zošívania. V porovnaní s tradičným 
spôsobom zošívania sa znižuje objem zakladaných 
dokumentov v zoraďovačoch alebo vreckách až 
o 30%.

Šikovné a rýchle
Kazeta sa vyberie a vymení podľa aktuálneho 
počtu zošívaných listov. Šikovné, jednoduché 
a rýchle!

Vždy správna kazeta
Rýchly prehľad na prednej časti zošívačky o tom, 
aká kazeta má byť podľa počtu zošívaných listov 
použitá.

Zámok ramena
Zámok ramena umožňuje pohodlné uloženie 
dierovačky napr. do zásuvky stola.

Žiadná námaha!
65 listov na jedno predierovanie. Vďaka špeciálnej
konštrukcii je sila nutná pre predierovanie
dokumente o 20% nižšia.

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400160 1000 ks 60 listov 1,75 €

Spinky



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Štvordierovač nastavitelný- LEITZ AKTO

Kovový štvordierovač s ramenom, variabilné rozpätie dierovacích segmentov. 
Otočný nosník stupnice pre 8 formátov. Miery: cm, palce, vzdialenosti pre 
krúžkové zoraďovače a plánovacie kalendáre. 8 rôznych stupníc, priemer otvorov 
6 mm. Integrovaný pridržiavač ramena na ukladanie pre úsporu miesta. Kovový 
príložník tiež pre formát A3 a A2. Možnosť výmeny dierovacích segmentov s 
väčším priemerom otvorov (8 mm), umožňuje jednoduchšie listovanie 
predierovanými prospektami, katalógmi atď ., uloženými v zoraďovači.

obj. číslo položka cena za kus
1300560 dierovač AKTO 126,- €
1300565 dierovací segment Ø 8 mm 15,70 €

obj. číslo farba cena za kus
1300262 strieborná / oranžová 28,40 €
1300261 čierna / strieborná 28,40 €

Zošívačka RAPID HD 70

Robustná a výkonná stolová zošívačka. Nastaviteľná zarážka papiera.

• hĺbka vkladania 55 mm

5

30

70

obj. číslo farba cena za kus
1300265 strieborná / oranžová 81,- €
1300266 čierna / strieborná 81,- €

Zošívačka RAPID HD 210

Veľkokapacitná, extra výkonná zošívačka. Predné plnenie, uzatvorené zošívanie. 
Ľubovoľne nastaviteľná pracovná hĺbka vkladaním papiera. Celokovová zošívačka, horná 
časť je vybavená plastom. Praktické okno informujúce o veľkosti spiniek.

• hĺbka vkladania nastaviteľná do 66 mm

7

obj. číslo farba cena za kus
1300271 strieborná / oranžová 52,- €
1300273 čierna / strieborná 52,- € 

Zošívačka RAPID HD 110

Veľmi výkonná stolová zošívačka s celokovovou mechanikou potiahnutou odolným plastom. 
Nastaviteľná zarážka určujúca hĺbku vsunutia papiera. Plnenie pomocou pérovej mechaniky.

• hĺbka vkladania 66 mm

6

110
210

Jednoduchý posun dierovacích 
segmentov
1. otvorte klip
2. posuňte dierovací segment a klip zavrite

Nastaviteľné segmenty
Až 6 nastaviteľných dierovacích segmentov.

Zámok ramena
Zámok ramena umožňuje pohodlné uloženie 
dierovača napr. do zásuvky stola.

Dierovací segment na báze klipu
Ľahšia manipulácia s dierovacími segmentmi na 
báze klipu, ako so šraubovacími segmentami.

farba cena za kus

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400415 1000 ks 70 listov 3,05 €

Spinky

obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400430 5000 ks 110 listov 12,10 €

Spinky
obj. číslo balenie kapacita zošívania cena za bal.
1400432 1000 ks 210 listov 6,70 €

Spinky
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ZOŠÍVAČKA 

RAPID DUAX
... JEDNOTKA VO SVOJOM OBORE

obj. číslo položka cena
1300281 zošívačka Duax 210,- €
1400426 spinky Duax / 1000 ks 8,90 €

Zošívačka RAPID DUAX

Revolučná veľkokapacitná zošívačka, ktorá používa patentovanú technológiu DUAX ® tzn. na zošitie 2 až 170 listov stačí jeden typ 
spiniek. Navyše s technológiou plochého zošívania, ktorá šetrí miesto v zoraďovači o 30% oproti bežnému zošívaniu. Vhodná pre 
profesionálne použitie. 

• hĺbka vkladania 60 mm
• farba strieborná/oranžová
• len na spinky DUAX

1

170



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Dierovačka RAPID HDC 150

Dierovačka RAPID HDC 65

Veľkokapacitná, extra výkonná dierovačka v oranžovo-
striebornom dizajne Duax. Celokovové telo potiahnuté 
plastom. Pogumovaná ergonomická rukoväť pre ľahkú 
manipuláciu. Obojstranný vodič papiera s automatickým 
centrovaním zaisťuje presnosť dierovanie.

3

Veľmi výkonná celokovová dierovačka s veľkým priestorom na 
papierové konfety, potiahnutá plastom. Možnosť aretácie do 
plochej polohy pre jednoduchšie skladovanie vnútri stola. 
Stabilný kovový príložník pre nastavenie formátu, ktorý je možné 
používať obojstranne a ukazovateľ stredu dierovania.

2

Dierovačka RAPID HDC 300

Veľkokapacitná dierovačka, ktorá ľahko zvládne predierovať až 300 listov naraz, s ľahko nastaviteľnou hĺbkou dierovania. Celokovové telo potiahnuté plastom. Pogumovaná ergonomická rukoväť pre ľahkú manipuláciu. 
Pre formáty A6 na výšku - A3 na šírku.

 • farba oranžovo-strieborná

4

obj. číslo farba cena za kus
1300402 čierna 36,50 €
1300404 strieborná 36,50 €

obj. číslo položka cena
1300374 dierovačka HDC 150 112,- €
1300379 náhradné nože / 2 ks 30,40 €
1300375 náhradné podložky / 10 ks 6,40 €

obj. číslo cena za kus
1300370 285,- €

300

150

65



Stolové 
zošívačky
                                        

Rapid S20 
zo strany 22

Rapid S30 
zo strany 22

Rapid S50
zo strany 33

Rapid ECO mini
zo strany 23

Rapid ECO Haltstrip / 
Fullstrip
zo strany 23

Rapid F30
zo strany 24

Vhodné spinky                Rapid Strong 10/4 Rapid Strong 24/6 Rapid Super Strong 24/8 Rapid Standard 24/6
Rapid Standard 26/6

Rapid Strong 24/6 Rapid Strong 24/6

Stolové 
zošívačky

Rapid F16
zo strany 24

Rapid F6
zo strany 24

Vhodné spinky                Rapid Strong 24/6 Rapid Standard 24/6
Rapid Standard 26/6

Špeciálne  
zošívačky Elektrická zošívačka 

Rapid 20EX
zo strany 17

Zošívačka s predĺženým 
ramenem Rapid E12/15
zo strany 24

Kliešte Rapid F11
zo strany 25

Kliešte Rapid Classic K1
zo strany 25

Vhodné spinky                Rapid Standard 24/6
                                               Rapid Standard 26/6

Rapid Standard 24/6
Rapid Standard 26/6

Rapid Strong 10/4 Rapid Super Strong 24/8

Veľkokapacitné 
zošívačky

Rapid HD70
zo strany 31

Rapid HD110
zo strany 31

Rapid HD210
zo strany 31

Rapid DUAX
ze strany 32

Vhodné spinky                Rapid Super Strong 9/8
                                               Rapid Super Strong 9/10

Rapid Super Strong 9/8
Rapid Super Strong 9/10
Rapid Super Strong 9/12
Rapid Super Strong 9/14

Rapid Super Strong 9/8
Rapid Super Strong 9/10
Rapid Super Strong 9/12
Rapid Super Strong 9/14
Rapid Super Strong 9/24

Rapid DUAX

Nájdite vhodné spinky do svojej zošívačky Rapid

RAPID = ŠPECIALISTA V ZOŠÍVANÍ!

Nie je spinka ako spinka. Prvé odlišnosti sú rôzne hrúbky spiniek. 
Najpodstatnejším rozdielom je ale ich kapacita zošitia. Tá je uvádza-
ná vždy za lomítkom v mm a značí dĺžku nožičky spinky. Napr.: Spinky 
24/6 majú nožičku dlhú 6 mm. Preto záleží na tom, či zošívate 10 lis-
tov alebo 35 listov papiera - čím vyššie číslo za lomítkom, tým vyššia 
kapacita zošitia spinky.

Štandard
Znamená univerzálne zošívacie spinky:
• Vyrobené z kvalitného, dostatočne pevného a  

pritom dobre tvarovateľného drôtika
• Garantovaná kapacita zošitia do 20 listov papiera

Super Strong
Okrem špeciálneho zaostrenia hrotov (ako u spiniek Strong) sú vyrobené z extra 
pevnej ocele
• Dĺžka nožičky 8,5 mm (značenie 8 +) zaručuje kapacitu zošitie až 50 listov
• Ideálny pre kompaktné a pritom výkonnú zošívačku Rapid S50
• Vhodné tiež pre zošívania farebných či kriedových papierov 

 alebo kombinácia papiera a fólie
• Perfektne fungujú aj s veľkokapacitnými 

 zošívačkami (spinky č. 9)

• Garantovaná kapacita zošitia do 20 listov papiera

Okrem špeciálneho zaostrenia hrotov (ako u spiniek Strong) sú vyrobené z extra 

• Ideálny pre kompaktné a pritom výkonnú zošívačku Rapid S50
• Vhodné tiež pre zošívania farebných či kriedových papierov 

Typ Kapacita Balenie Vhodné do týchto zošívačiek Obj. 
číslo

Cena
za bal.

Rapid Standard
24/6 2-20 1000 Eco Mini, E12/15, 20EX, F6 1400140 0,32 €
26/6 2-20 1000 Eco Mini, E12/15, 20EX, F6 1400180 0,35 €

Rapid Strong

24/6 2-30 1000 S30,F30,F16, Eco Halfstrip, Eco 
Fullstrip 1400145 0,40 €

10/4 2-10 1000 S20, F11 1400050 0,53 €
Rapid Super Strong

24/8+ 2-60 1000 S50, K1 1400130 1,35 €
9/8 2-40 1000 HD70, HD110, HD210 1400410 2,35 €

9/10 2-70 1000 HD70, HD110, HD210 1400415 3,05 €
9/12 2-90 1000 HD110, HD210 1400420 3,30 €
9/14 2-110 5000 HD110, HD210 1400430 12,10 €
9/24 2-210 1000 HD210 1400432 6,70 €

DUAX 2-170 1000 DUAX 1400426 8,90 €

Hrúbka spinky

N
ož

ič
ka

N
ož

ič
ka
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Strong
Znamená pevnejšie a kvalitnejšie spinky, ktoré májú 
naviac precízne  zaostrené hroty
• Vždy dosiahnete kvalitný výsledok zošitia aj pri zošívaní 

30 listov papiera alebo pri kombinácii papiera a fólie
• Pre zošívačky Fashion (F) a zošívačky Rapid 
    so super plochým zošívaniam



Uvedené ceny sú bez DPH.

obj. číslo cena za kus
1300300 0,37 €

2 3
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Spinky do zošívačky  RON

Kvalitné pozinkované spinky do zošívačiek.

Vyťahovač spiniek

Pomocou vyťahovača ľahko odstránite spinky
zo zošitých dokumentov bez ich roztrhnutia.
Pre všetky typy spiniek.

obj. číslo typ balenie zoš. výkon cena za bal.
1400010 č.10 2000 ks 10 listov 0,89 €
1400100 26 / 6 1000 ks 30 listov 0,40 €
1400115 24 / 6 1000 ks 30 listov 0,31 €
1400120 24 / 6 2000 ks 30 listov 0,57 €
1400200 24 / 8 1000 ks 50 listov 0,65 €
1400310 24 / 10 1000 ks 70 listov 0,69 €

35
Prehľad: Vyberte si správné spinky

Akákoľvek zošívačka a akékoľvek zošívanie
- máme pre Vás tie správne spinky

Nie je spinka ako spinka. Prvé odlišnosťou sú rôzne hrúbky spiniek. Rovnako, ako sú 
iné druhy skrutiek pre drevo a kov, tak aj správny výber spiniek závisí na ich použitia.
Nejpodstatnějším rozdielom je ale ich kapacita zošitia, tá sa vyvodzuje vždy z čísla 
uvedeného za lomítkom, ktoré značí dĺžku nožičky v mm. Napr.: Spinky 24/6 majú 
dĺžku nožičky 6 mm. Číslo pred lomítkom značí hrúbku spinky. Na koniec sú dostupné 
aj špeciálne spinky, napr: spinky č.10 pre mini zošívačky

No
žič

ka

Hrúbka 
spinky

Nájdite vhodné spinky do svojej zošívačky Leitz

Stolové 
zošívačky
                                        

Leitz 5502 WOW
zo strany 18

Leitz 5523
zo strany 19

Leitz Allura 5503
zo strany 21

Vhodné spinky          24/6, 26/6 24/8 24/6, 26/6

Zošívačky 
Heavy Duty

Leitz 5552
zo strany 30

Leitz 5551
zo strany 30

Vhodné spinky                25/10

Kliešte

Leit 5548 
zo strany 25

Vhodné spinky                No.10

Elektrické 
zošívačky

Leitz 5532 
zo strany 17

Leitz 5533 
zo strany 17

Leitz Allura 5539 
zo strany 17

Vhodné spinky                

P3 P4 P3

P5 K6-K12

P2

e1 e2

1 Spinky do zošívačky LEITZ

• kvalitné oceľové spinky
• vysoká kvalita pre zošívanie bez zasekávania
• záruka až 10 rokov na zošívačky Leitz pri použití týchto originálnych spiniek
• prémiová kvalita, doporučené do zošívačiek všetkých  značiek
• záruka až 10 rokov na zošívačky Leitz pri použití týchto originálnych spiniek
• prémiová kvalita, doporučené do zošívačiek všetkých  značiek

P2

TYP KAPACITA zošívania Balenie PRE ZOŠÍVAČKY A KLIEŠTE obj. číslo cena za bal.

26/6 2 - 30 1000
5500, 5501, 5502, 5503, 5505, 

5548 
1400190 0,94 €

24/6 2 - 30 1000
5500, 5501, 5502, 5503, 5505, 

5548
1400150 0,58 €

24/8 40 1000 5504, 5522, 5523, 5560 1400210 2,- €
Nr. 10 2 - 15 1000 5517, 5539, 5528 1400195 0,51 €
25/10 60 1000 5552 1400160 1,75 €

10 2500 5532 1400494 1,90 €
20 2500 5533 1400495 2,45 €

2 - 25 5551 1400456 14,80 €
26 - 40 5551 1400458 16,10 €
41 - 55 5551 1400459 17,30 €
56 - 80 5551 1400460 17,70 €

Spinky Leitz, galvanizované a extra pevné

Elektrické spinky

Kazety so spinkami Leitz Power Performance

P3

P4

P2

P5

P3

e1

e2

K6

K8

K10

K12



obj. číslo typ / dĺžka ks / bal. cena za bal.
1400500 451 / 25 mm 100 0,32 €
1400600 452 / 28 mm 100 0,33 €
1400710 453 / 32 mm 75 0,33 €
1400810 472 / 50 mm 75 0,78 €
1400910 475 / 75 mm 25 0,78 €

obj. číslo typ / dĺžka ks / bal. cena za bal.
1400725 461 / 25 mm 100 0,40 €
1400730 462 / 32 mm 50 0,33 €
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Spony listové RON - oblé Spony listové RON - šípové

Kancelárske spony z pozinkovaného drôtu pre jednoduché a rýchle zopnutie dokumentov. Kancelárske spony z pozinkovaného drôtu pre jednoduché a rýchlé zopnutie dokumentov.

1 2

Spony listové farebné 

Spony listové DURABLE Spony listové farebné

Farebne potiahnuté kancelárske spony pre lepšiu viditeľnosť a rozlíšenie spojených 
dokumentov. Mix farieb v priehľadnej akrylovej krabičke.

• dĺžka 28 mm

Pomedené kancelárske spony pre zopnutie dokumentov. Spony pre jednoduché a rýchle spojenie dokumentov.
Pre lepšiu prehľadnosť sú rôznofarebné. Dodávame v troch veľkostiach vo farebnom mixe.

5
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obj. číslo typ ks / bal. cena za bal.
1400520 26 mm 100 0,33 €
1400720 32 mm 100 0,39 €
1400830 50 mm 100 1,20 €

obj. číslo typ ks / bal. cena za bal.
1400790 28 mm 100 0,57 €
1400792 32 mm 100 0,67 €
1400794 50 mm 100 1,10 €

obj. číslo ks / bal. cena za bal.
1400960 100 1,45 €

i
Skutočná veľkosť listových spôn

25 mm

26 mm

28 mm

32 mm

50 mm

75 mm
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obj. číslo farba cena za bal.
1400930 mix farieb 2,55 €

obj. číslo farba cena za kus
1200305 čierna 1,40 €
1200306 strieborný 1,40 € 

obj. číslo farba cena za kus
1400995 čierna 9,30 €
1400996 strieborná 9,30 €

obj. číslo cena za kus
1400980 2,40 €

Popisovacia spona Desk Free Popisovacia spona plastová RON

Pomôcka pre jednoduchú, rýchlu a presnú organizáciu dokumentov. 
Kapacita spony 2-20 listov. 

• farby: červená, žltá, modrá
• balenie obsahuje 12 ks

Popisovacia spona umožňujúca extrémne zaťaženie, dokážu držať ako hrubú, tak aj tenkú 
vrstvu papiera.

• farebný mix

6 7

Box na Kancelárske spony a spony VEGASListová spona plastová RON

Zásobník na spony RON Stojan na spony 

Elegantný zásobník pre uloženie kancelárskych sponiek. Vstavaný magnet drží sponky na 
svojom mieste, dodávané vrátane 100 ks sponiek 32 mm.

Transparentný zásobník na listové spony. Plastový uzáver s magnetickým podávačom v 
čiernej farbe. Zásobník obsahuje 100 ks spôn 32 mm.

• rozmery 52×72 mm   

Plastová spona umožňujúca extrémne zaťaženie, dokážu držať ako hrubú, tak aj 
tenkú vrstvu papiera.

• farebný mix

Drôtený stojanček pre uloženie kancelárskych spôn, gumičiek alebo iných drobností.

• rozmery: priemer 80 mm, výška 34 mm

98
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obj. číslo dĺžka ks / bal. cena za bal.
1400934 25 mm 10 2,- €
1400935 40 mm 5 1,45 €

obj. číslo dĺžka ks / bal. cena za bal.
1400920 25 mm 30 0,40 €
1400925 60 mm 10 0,68 €
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obj. číslo ks / bal. cena za bal.
1401558 10 1,25 €

obj. číslo cena za kus
1401075 0,53 € 

obj. číslo typ ks / bal. cena za bal.
1401050 15 mm 12 0,57 €
1401051 19 mm 12 0,65 €
1401052 25 mm 12 0,85 €
1401053 32 mm 12 1,10 €
1401054 41 mm 12 2,10 €
1401055 51 mm 12 3,20 €

obj. číslo typ ks / bal. cena za bal.
1401000 15 mm 12 0,81 €
1401010 19 mm 12 1,- €
1401020 25 mm 12 1,40 €
1401030 32 mm 12 2,- €
1401040 41 mm 12 3,40 €
1401042 51 mm 12 4,05 €

obj. číslo šírka klipu ks / bal. cena za kus
1401060 22 mm 144 0,10 €
1401065 38 mm 72 0,20 €
1401070 75 mm 12 0,81 €
1401071 105 mm 12 1,35 € 
1401072 145 mm 12 1,55 €

Rýchlosvorkovač Paper clip

Binder klipy 

Kancelársky aplikátor spôn pre rýchle a jednoduché zopnutie dokumentov. 
Náhradné oceľové spony v balení po 50 ks.

Oceľové klipy pre zopnutie väčšieho zväzku papierov, ľahká manipulácia. 

• farba čierna

4

2

Pružinové klipy 

Binder klipy

Pružinový klip s magnetom

Pružinové klipy

Chrómované pružinové klipy pre zopnutie väčšieho zväzku písomností. Prevŕtané otvory 
umožňujú prichytenie klipov na pevný podklad (napr. nástenky, informačné tabule, 
písacie podložky atď).

Chrómovaný pružinový klip pre zopnutie väčšieho zväzku písomností. Umiestnený magnet 
umožňuje prichytenie klipu na pevný kovový podklad.

• šírka klipu 50 mm

Kancelárské oceľové klipy pre rýchlé a jednoduché zopnutie papiera.

• mix farieb

Kancelárske oceľové klipy s pružinkou pre rýchle zopnutie papiera. Šírka 19 mm.

• mix farieb

5

1

6

3

obj. číslo položka cena 
1402500 rýchlosponkovač 1,45 €
1402510 spony / 50 ks 3,20 €
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obj. číslo ks / bal. cena za bal.
1402020 200 0,59 €

obj. číslo ks / bal. cena za bal.
1402000 100 1,30 €

obj. číslo ks / bal. cena za bal.
1401600 100 1,50 €

obj. číslo ks / bal. cena za bal.
1401570 100 1,90 €
1401578 30 1,- €

obj. číslo typ Ø hlavy / hrot ks / bal. cena za bal.
1401500 201 14 / 11 mm 100 1,05 €
1401510 202 16 / 15 mm 75 1,25 €
1401520 222 10 / 8 mm 100 0,73 €
1401530 223 11 / 9 mm 100 0,86 €
1401554 224B 10 / 8 mm 100 0,63 €
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Pripínačky Špendlíky

Pripínačky v niekoľkých veľkostiach. Typy 201, 202, 222, 223 - niklované. Typ 224B - hlavička 
potiahnutá farebným plastom.

Celokovové poniklované špendlíky.

7 8

Nástenkové špendlíky

Špendlíky farebné

Nástenkové vlajočky

Nástenkové pripínačky

Nástenkové špendlíky s farebnou hlavičkou pre použitie na korkové a textilné nástenky. 
Vhodné tiež pre farebné vyznačenie bodov a trás na mapách.

Nástenkové špendlíky s farebnou hlavičkou v tvare vlajočky. Určené pre korkové a textilné 
nástenky alebo nástenné mapy.

• mix farieb (biela, žltá, červená, zelená, modrá)

Špendlíky s farebnou guľatou hlavičkou. Nástenkové špendlíky s farebnou hlavičkou pre použitie na korkové a textilné 
nástenky. Vhodné tiež pre farebné vyznačenie bodov a trás na mapách.

11

9

12

10

obj. číslo položka / balenie cena za bal.
1402060 vlajočky / bal. 25 ks 1,35 €
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1 Titanové Nožnice Scotch

Komfortné titánové nožnice Scotch ®, ostrie z titánovej zliatiny je 4 × tvrdšia ako nerezová 
oceľ, vydržia dlhšie ostré (až 100,000 strihov bez nabrúsenia). Doživotná záruka. V balení mix 
farieb - zelená, modrá a fialová.

• dĺžka 200 mm
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obj. číslo cena za kus
1904000 12,20 €

40

3 Nožnice kancelárské celokovové RON

Celokovové kancelárske nožnice z nerezovej ocele, špicaté čepele spája kovová skrutka, rezné plochy sú špeciálne upravené pre ľahký a precízny strih.

• balenie 12 ks

obj. číslo dĺžka cena za kus
1902000 150 mm 2,- €
1902010 180 mm 2,40 €
1902020 200 mm 2,95 €
1902030 230 mm 3,65 €

2 Titanové Nožnice Leitz WOW

Prémiový materiál (nerez a oceľ). Ergonomické madlá pre pohodlnú manipuláciu v dvojfarebnej kombinácii. Odolný, 
titánom potiahnutý povrch, pre uchovanie ostrosti po nadštandartne dlhú dobu.

• dĺžka 205 mm

obj. číslo farba cena za kus
1903800 ružová 8,10 €
1903801 modrá 8,10 €
1903802 zelená 8,10 €
1903803 oranžová 8,10 €
1903804 biela 8,10 €

Ďalšie výrobky rady WOW 
nájdete na str. 20, 26, 27 a 134.
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4 Nožnice DAHLE Comfort-grip

Nerezové nožnice s dlhou životnosťou, vybrúsené čepele z kalenej špeciálnej ocele. Kvalitné, 
gumou potiahnuté rukoväte nožníc z polypropylénu optimálne padnú do ruky.

• balené po 1 ks v blistrovom obale

obj. číslo dĺžka typ nožníc cena za kus
1903300 160 mm 1. 54406 / do domácnosti 1,25 €
1903310 210 mm 2. 54508 / kancelárske 1,95 €
1903320 210 mm 3. 54438 / univerzálne 3,- €

2.

3.

1.

5 Nožnice kancelárske RON

Komfortné kancelárske nožnice, ergonomicky tvarované rukoväte z modrého nerozbitného 
plastu, oká so šedými pogumovanými vložkami. Čepele z kvalitnej ocele sú spojené 
kovovou skrutkou, rezné plochy špeciálne upravené pre ľahký a precízny strih.

• 12 ks v balení

obj. číslo dĺžka držadlá cena za kus
1901900 140 mm symetrické 1,45 €
1901910 170 mm symetrické 1,55 €
1901920 190 mm tvarované 2,20 €
1901930 220 mm tvarované 2,35 €
1901940 250 mm tvarované 2,80 €

6 Nožnice kancelárske SPOKO

Univerzálne kancelárske nožnice s ergonomickými plastovými 
madlami, ktoré sú z vnútornej strany pogumované pre pohodlnejšie 
držanie. 

• balené po 1 ks v blistrovom obale

obj. číslo dĺžka držadlá cena za kus
1902700 180 mm symetrické 1,35 €
1902710 210 mm tvarované 1,80 €
1902730 260 mm tvarované 2,50 €
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43 Nôž presný CK 100

Bezpečnostný nôž

Nôž odlamovací č.1 malý

Nôž rotačný CK 1200

Nôž odlamovací veľký

Kovový nôž s vymeniteľnou čepeľou. Vrúbkovaná úchytná časť noža pre presné vedenie rezu.

• šírka čepele 4 mm

Špeciálny nôž s otočným britom vhodný najmä pre vyrezávanie oblúkov a zložitejších tvarov. 
Možnosť doplnenia o ďalšie typy rezacích čepelí (rovný rez, vlnovka, perforácia), ktoré dodávame v 
sade 3 ks.

• priemer čepele 45 mm

Odlamovací nôž s oceľovou čepeľou, ktorá je vsadená do kovovej vodiacej lišty. Plastové telo 
s pogumovanou úchopovou zónou, zaťahovanie a aretácia čepele pomocou palcového 
tlačidla. 

• šírka čepele 18 mm
• mix farieb

Bezpečnostný nôž vhodný najmä pre otváranie kartónov. Čepeľ sa zasúva automaticky 
pomocou ťažnej pružiny, plastová rukoväť

• šírka čepele 18 mm
• mix farieb

Ostrý nôž s vymeniteľnou odlamovacou čepeľou a plastovým držadlom 
• šírka čepele 9 mm
• 50 ks  v balení / kartón
• mix farieb
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obj. číslo položka cena
1900200 nôž č.1 malý / 1 ks 0,40 €
1900260 náhradné čepele / 10 ks 1,- €

obj. číslo cena za kus
1900330 2,25 €

obj. číslo položka cena
1900380 nôž CK 100 / 1 ks 4,45 €
1900385 náhradné čepele / 5 ks 1,90 €

obj. číslo položka cena
1900320 nôž 1,90 €
1900460 náhradné čepele / 10 ks 1,45 €

obj. číslo položka cena
1900400 nôž CK 1200 / 1 ks 5,50 €
1900405 sada čepelí / 3 ks 7,60 €

42

2 Nôž odlamovací veľký CK 500

Kvalitný nôž s odlamovacou čepeľou. Telo noža z pevného plastu je vystužené kovovou 
vodiacou lištou pre väčšiu odolnosť noža pri dlhšie trvajúcom a namáhavom rezaní. Posuvná 
mechanika s aretáciou čepele.  

• šírka čepele 18 mm

obj. číslo položka cena
1900370 nôž CK 500 / 1 ks 2,60 €
1900375 náhradné čepele / 10 ks 4,05 €

1 Nôž odlamovací veľký CK 900

Odlamovací nôž s extra pevnou a ergonomickou konštrukciou. Kovová vodiaca lišta a 
zosilnená čepeľ s hrúbkou 0,8 mm zaručujú pohodlné a bezpečné rezanie silnejších 
materiálov. Posuvná mechanika s otočnou aretáciou čepele.  

• šírka čepele 18 mm

obj. číslo položka cena
1900410 nôž  CK 900 / 1 ks 3,50 €
1900415 náhradné čepele / 5 ks 2,35 €

7 Nôž odlamovací č.2 veľký

Ostrý nôž s vymeniteľnou odlamovacou čepeľou a plastovým držadlom.

• šírka čepele 18 mm
• 25 ks  v balení / kartón
• mix farieb

obj. číslo položka cena
1900300 nôž č.2 veľký / 1 ks 0,61 €
1900460 náhradné čepele / 10 ks 1,45 €
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Pravítka oceľové

Rezacie podložky

Pravítka hliníkové

Pravítka z tvrdeného hliníka (duralu) s protišmykovou úpravou zadnej strany, vhodné pre 
bezproblémové používanie s rezacími nožmi. Profilované telo zaručuje väčšiu pevnosť pravítka.

Pravítka z kvalitnej nerez ocele vybavená stupnicou v cm a 
palcoch, milimetrová stupnica má delenie po 0,5 mm. Na zadnej 
strane umiestnená prevodná tabuľka. 

Rezacia podložka slúži ako pevný podklad pre rezanie odlamovacím alebo rotačným nožom. Podložka s 
hrúbkou 3 mm je vyrobená z troch vrstiev materiálu, má pevné neprerezateľné  jadro. Po prejdení nožom sa 
jej povrch opätovne „zacelí“. Mäkká povrchová vrtva podložky zároveň chráni ostrosť noža. Prevedenie 
zelená, s antireflexným matným povrchom, tlač základným rastrom s meradlom. Je vhodná aj ako podložka 
pod počítačovú myš, alebo podložka pre pečiatkovanie.

9
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obj. číslo položka cena za kus
6800610 trojuholník s kolmicou 0,47 €
6800620 trojuholník s uhlomerom 0,57 €

Pravítka transparentné

Trojuholníky  45/177 

Pravítka farebné

Sada pravítok

Plastová pravítka rôznych dĺžok v transparentnom  prevedení.

• 50 ks v balení /krabička

Plastové trojuholníky so stupnicou 16 
cm v transparentnom prevedení. 

Plastové pravítka dĺžky 30 cm vo farebnom transparentnom prevedení.

Farebný rysovací set, ktorý obsahuje pravítko s dĺžkou 30 cm, trojuholník 30 ⁰ -60 ⁰ 
cm, trojuholník 45 ⁰ s ryskou a uhlomerom.

obj. číslo rozmer cena za kus
1900500 22×30 cm (A4) 7,90 €
1900510 30×45 cm (A3) 14,20 €
1900520 45×60 cm (A2) 28,- €
1900530 60×90 cm (A1) 40,40 €

obj. číslo dĺžka šírka cena za kus
6800580 30 cm 1,9 cm 4,80 €
6800581 60 cm 2,9 cm 11,30 €
6800582 100 cm 3,5 cm 17,40 €

obj. číslo dĺžka šírka cena za kus
6800590 30 cm 3,5 cm 12,20 €
6800591 50 cm 3,5 cm 18,20 €
6800593 100 cm 3,5 cm 27,60 €

obj. číslo cena za kus
6801070 1,05 €

obj. číslo dĺžka cena za kus
6800310 20 cm 0,24 €
6800410 30 cm 0,32 €
6800510 40 cm 0,53 €
6800520 50 cm 0,86 €

obj. číslo farba cena za kus
6800440 ružová 0,36 €
6800441 žltá 0,36 €
6800442 modrá 0,36 €
6800443 dymová 0,36 €
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obj. číslo typ dĺžka rezu kapacita rezania rozmery stola cena za kus
2009230 KW ECO 33 320 mm 8 listov (80 g/m2) 211×440 mm 26,10 €
2009235 KW ECO 46 460 mm 8 listov (80 g/m2) 211×580 mm 36,70 €

obj. číslo typ dĺžka rezu kapacita rezania rozmery stolu cena za kus
2009250 KW 360 360 mm 15 listov (80 g/m2) 315×546 mm 73,- €
2009260 KW 480 480 mm 15 listov (80 g/m2) 315×656 mm 93,- €
2009270 KW 670 670 mm 12 listov (80 g/m2) 315×856 mm 134,- €

obj. číslo položka cena 
2009120 rezačka 507 (A4) 34,90 €
2009140 rezačka 508 (A3) 46,70 €
2009132 sada okrasných nožov pre rezačku 507– 3 ks 28,20 €

20091321 rovný nôž - 1 ks 9,30 €

obj. číslo položka cena za kus
2009220 rezačka A445 73,- €
2009222 náhradný nôž 30,60 €
2009221 rezná podložka 6,90 €

obj. číslo položka cena za kus
2009520 rezačka Easy Blade 91,- €
2009521 náhradný nôž 20,40 €
2009281 rezná podložka 6,50 €

Rezačka Dahle 505 Rezačka DAHLE 507, 508

Extravagantná kotúčová rezačka so superplochým stolom určená pre malé kancelárie. 
Bezpečná rezná hlava s jednoduchou výmenou kaziet ponúka 5 rôznych možností 
rezu.

• nekĺzavé gumené pätky
• praktické formátovanie stola s delením v mm
• dĺžka rezu až 320 mm (A4)
• výška rezu v mm: 0,8 mm
• rozmery stola 477 × 213 mm
• 2 uhlové príložníky
• automatický prítlak v mieste rezu
• štyri kazety pre vlnitý rez,
nepravidelný rez, perforáciu
a skladanie

Kotúčová rezačka s kovovou pracovnou doskou, ostrý kotúčový nôž v uzavretom plastovom 
púzdre. Automatický prítlak, 2 uhlové príložníky, pracovná doska s meradlom a predtlačenými 
formátmi. Možno dokúpiť kreatívnu sadu nožov pre perforovaný a ozdobný rez (typ 507).

• dĺžka rezu až 320 mm (A4), 460 mm (A3)
• kapacita rezania 8 listov (80 g/m2)
• rozmery stola 440 × 211 mm (A4), 580 × 211 mm (A3)
• farba modrá

Rezačky Hobby 

Rezačka REXEL SmartCut A445 4in1

Rezačky Profesional 

Rezačka REXEL SmartCut EasyBlade Plus

Kotúčová rezačka s brúseným kolieskom z tvrdenej ocele na vodiacej 
tyči. Kovový pracovný stôl je vybavený natlačenými mierkami, 
prítlačná lišta je z priehľadného plastu.

Profesionálna rezačka pre rýchly a presný rez hárkov papiera, kartónov a fólií. Brúsené 
koliesko z nerezovej ocele v ergonomickej rezacej hlave si poradí aj s väčším počtom listov. 
Kovový stôl rezačky je vybavený mierkami bežných formátov a posuvnou lištou rovnobežnou 
s rezom.

Kotúčová rezačka s viacúčelovou rezacou hlavou. Otáčaním kolieska rezacej hlavy sa mení 
typ rezu na: rovný, ryhovaný, perforovaný (dierkovaný) a vlnkovaný. Stabilná kovová 
konštrukcia do formátu A3, jednoduchá a bezpečná obsluha, metrické / palcové meradlo 
a značky.

• dĺžka rezu až 473 mm (A3)
• kapacita rezania 10 listov (80 g/m2)
• rozmery stola 473 × 240 mm

Moderná a výkonná kotúčová rezačka. Skrytá čepeľ chráni pred úrazom. Integrovaná 
prítlačná lišta drží pri rezaní papier pevne na mieste. Stabilná kovová konštrukcia, 
metrické / palcové meradlo a značky. Integrovaný zásobník na 2 náhradné čepele, 
jednoduchá a bezpečná výmena čepele, indikátor opotrebenia čepele.

• dĺžka rezu až 320 mm (A4)
• kapacita rezania 15 listov (80 g/m2)
• rozmery stola 320 × 260 mm

obj. číslo položka cena za kus
2009251 náhradná rezná hlava 24,30 €

obj. číslo cena za kus
2009130 61,- €
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obj. číslo položka cena za kus
2009253 náhradná rezná hlava 11,80 €



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Rezačky KW-triO 13500 / 13502

Výkonná páková rezačka A4 / A3 s kovovým stolom a plastovým ochranným krytom. Na stole 
je lišta s meradlom, zadným dorazom a sú na ňom vyznačené bežné DIN formáty.

Rezačka KW-triO 13400

Hobby páková rezačka A4, s plastovým ochranným krytom a plastovým stolom s 
vyznačenými mierkami a DIN formátmi a posuvným dorazom papiera. Formát A4.

• dĺžka rezu 343 mm
• kapacita rezania 10 listov (80 g/m2)
• rozmery stola 337 × 473 mm

Rezačka DSB TM-20 Rezačka DAHLE 561

Kotúčová rezačka 5v1 vhodná pre kancelárske použitie. Iba otáčaním kolieska priehľadnej rezacej 
hlavy sa mení typ rezu na rovný, vlnkovaný, dierkovaný, alebo s možnosťou ryhovať. V stabilnej 
konštrukcii rezačky je vstavaný jednoduchý zaobľovač rohov. Plocha rezačky je potlačená meradlami 
a formátmi papierov. Vďaka výsuvnému meradlu možno rezať formát A4 horizontálne aj vertikálne.

Bezpečnostné rezačka na papier, kartón a iné materiály. Kvalitný skrutkovaný, brúsiteľný 
ostrý horný a spodný nôž zo Solingenu. Bezpečnostná automatika pritom poskytuje 
optimálnu ochranu. Formát A4.

• automatický prítlak materiálu
• nastaviteľný zadný doraz
• dĺžka rezu 360 mm
• výška rezu 3,5 mm
• rozmery 440 × 265 mm

Rezačka REXEL ClassicCut CL200 

Stabilná prenosná páková rezačka pre formát dokumentov A4, ideálna pre kancelárske aj 
domáce použitie. Jednoduchá obsluha, metrické / palcové meradlo, raster a značky. 
Samoostriace čepele zo špeciálnej ocele, priehľadný kryt na ochranu rúk, zámok čepele. 
Nastaviteľný zadný doraz papiera, držadlo
pre jednoduché prenášanie.

• dĺžka rezu 310 mm (A4)
• kapacita rezania 15 listov (80 g/m2)
• rozmery stola 320 × 300 mm

obj. číslo cena za kus
2009650 87,- €

obj. číslo typ dĺžka rezu kapacita rezania rozmery stola cena za kus
2009685 A4 343 mm 20 listov (80 g/m2) 337×473 mm 65,- €
2009690 A3 449 mm 20 listov (80 g/m2) 323×576 mm 87,- €

obj. číslo cena za kus
2009672 40,80 €

10

obj. číslo cena za kus
2009590 43,60 €

Rezačka DAHLE 502

Prenosná páková rezačka, pracovný stôl s vyznačenými mierkami a formátmi,  
prítlačná lišta z priehľadného plastu a dva uhlové príložníky.

• dĺžka rezu 320 mm (A4)
• kapacita rezania 8 listov (80 g/m2)
• rozmery stola 420 × 175 mm
• ručný prítlak

• automatický prítlak materiálu
• nastaviteľný zadný doraz
• dĺžka rezu 360 mm
• výška rezu 3,5 mm
• rozmery 440 × 265 mm

obj. číslo cena za kus
2009525 48,90 €

geprüfte
Sicherheit

BG
-PRÜFZERT

Schneider 350

je lišta s meradlom, zadným dorazom a sú na ňom vyznačené bežné DIN formáty.

obj. číslo dĺžka rezu kapacita rezania rozmery stola cena za kus

• kapacita rezania 10 listov (80 g/m2)
• rozmery stola 337 × 473 mm

obj. číslo cena za kus

poistka noža

poistka noža

obj. číslo cena za kus
2009587 232,- €

Rovný rez Vlnkový
rezDierkovaný

rez
Ryhovanie
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Dátumovka + 12 textov 4000/WD

Pečiatky dátumové

Číslovačky páskové

Univerzálna dátumovka obsahujúca
12 voliteľných textov.

• veľkosť písma 4 mm

Páskové dátumovky, nesamofarbiace. 
5 druhov líšiace sa veľkosťou čísel.

1
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obj. číslo typ písmo cena za kus
1301210 03000 3 mm 3,20 €
1301220 04000 4 mm 3,20 €
1301230 05000 5 mm 4,40 €
1301240 07000 7 mm 11,20 €
1301250 09000 9 mm 11,20 €

obj. číslo cena za kus
1301200 8,50 €

Dátumovka Mini - Dater S 120

obj. číslo položka cena za kus
1304100 datumovka 4,85 €
1305490 náhradná poduška 1,80 €

Dátumovka Mini Info – Dater S 120/WD

Samofarbiaca dátumovka s voliteľnými textami.

• veľkosť písma 4 mm
• modro - červený odtlačok

obj. číslo položka cena za kus
1304092 dátumovka 12,20 €
1305560 náhradná poduška 2,75 €

Dátumovka s textom Printer S 260/L  GREEN LINE

Ekologická rada dátumových pečiatok s tromi typmi textov 
(ZAPLATENÉ, DOŠLO, VYBAVENÉ). Podiel recyklovaných 
materiálov na výrobu plastových dielov presahuje 80%.

• rozmer odtlačku 24 × 45 mm
• veľkosť písma 4 mm
• modro - červený odtlačok

obj. číslo položka / text cena za kus
1304185 ZAPLATEÉ 19,70 €
1304186 DOŠLO 19,70 €
1304187 VYBAVENÉ 19,70 €
1305575 náhradná poduška 3,60 €

Líšia sa počtom pásikov a veľkostí čísiel.

obj. číslo typ písmo počet pások cena za kus
1301420 04006 4 mm 6 5,20 €
1301430 04008 4 mm 8 6,90 €
1301440 04010 4 mm 10 10,20 €
1301610 07004 7 mm 4 10,60 €
1301630 07008 7 mm 8 15,30 €
1301720 09006 9 mm 6 11,40 €
1301740 09010 9 mm 10 22,20 €

Číslovačka Mini - Folio S 126

Samofarbiaca číslovačka 6 miestna.

• veľkosť písma 4 mm
• čierny odtlačok

5

obj. číslo položka cena za kus
1304095 číslovačka 6,20 €
1305490 náhradná poduška 1,80 €

Samofarbiaca  dátumovka. 

• veľkosť písma 4 mm
• čierny odtlačok

46

Samofarbiaca dátumovka s voliteľnými textami.

cena za kus
12,20 €
2,75 €

i
ZÁKAZKOVÁ VÝROBA PEČIATOK
Ponúkame kompletný servis od návrhu pečiatok až po dodávku na Váš stôl. Na objednávke 
(dopyte) uvádzajte: • identifikačné údaje: IČO, názov firmy, adresu dodaciu a fakturačnú, 
kontaktnú osobu, telefón a e-mail • typ pečiatky popr. veľkosť odtlačku • text, ktorý by mal byť 
na pečiatke uvedený • počet kusov • farbu vankúšika (automaticky dodávame v čiernej farbe). 
Ak nemáte konkrétnu predstavu, ako 
by mala pečiatku vyzerať, naše grafické 
oddelenie je pripravené Vám pomôcť. 
Vypracujeme náhľad odtlačku a
do týždňa pečiatku doručíme priamo 
až k Vám do kancelárie. Objednávku
na pečiatku zašlite e-mailom 
na adresu objednavka@papera.sk

ZAPLATENÉ
NIE SME PLATCI DPH
ODOSLANÉ
DOŠLO DŇA
DOBIERKA
STORNO
KÓPIA
VYBAVENÉ
ORIGINÁL
DOPORUČENÉ
DAŇOVÝ DOKLAD
ZAÚČTOVANÉ



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Samofarbiace pečiatky PRINTER LINE Microban®

Samofarbiaca pečiatka na vlastné zostavenie textu

Samofarbiaca pečiatka PRINTER 30 na vlastné 
zostavenie textu.

• maximálne 5 riadkov textu
• sada znakov 3,5 mm (21 znakov na riadok)
• 320 písmen, znakov a 25 piktogramov
• samofarbiaca, čierny odtlačok 18 × 47 mm

Ekologická rada pečiatok Printer 20, 30 a 40, 
podiel recyklovaných materiálov na výrobu 
plastových dielov presahuje 80%. Tvar pečiatky je 
ideálny do ruky, ale tiež ponúka veľa miesta pre 
umiestnenie dodatočných informácií pod 
transparentný kryt na oboch stranách pečiatky.

8

10
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Samofarbiaca číslovačka REINER

Profesionálna kovová číslovačka (tzv. Paginýrka).

• automatický posuv čísel 1 - 999999
• opakovanie každého čísla 1 - 20 ×
• čierny odtlačok, písmo antiqua - výška 4,5 mm
• celokovové prevedenie

12

obj. číslo položka cena za kus
1300885 pečiatka 69,- €
1800704 náhradná poduška 7,70 €

obj. číslo položka cena za kus
1304240 20/L DOPORUČENE 8,10 €
1304241 20/L DOŠLO DŇA 8,10 €
1304242 20/L KÓPIA 8,10 €
1304243 20/L ZAPLATENÉ 8,10 €
1304244 20/L ZAÚČTOVANÉ 8,10 €

obj. číslo cena za kus
1304350 16,10 €

Colop predstavuje ako prvá z popredných svetových výrobcov pečiatok svoje výrobky s integrovanou antibakteriálnou ochranou. 
Antibakteriálna ochrana Microban ® je technológia, ktorá zamedzuje rastu a množeniu mikroorganizmov.
Technológia Microban ® je použitá na dotykových častiach pečiatky.
Vhodné použitie najmä pre štátne úrady a inštitúcie, vzdelávacie systémy, zdravotníctvo a pod
  

9

obj. číslo typ plocha dopor. počet riadkov cena za kus
1304060 P 20 14×38 mm 4 6,10 €
1304065 P 30 18×47 mm 5 7,10 €
1304070 P 40 23×59 mm 6 8,- €

Samofarbiace pečiatky PRINTER GREEN LINE

obj. číslo typ plocha dopor. počet riadkov cena za kus
1304000 P 20 14×38 mm 4 5,10 €
1304010 P 30 18×47 mm 5 6,30 €
1304020 P 40 23×59 mm 6 7,50 €

obj. číslo typ plocha dátum cena za kus
1304110 P 53 30×45 mm 3 mm 16,30 €
1304120 P 54 40×50 mm 4 mm 17,20 €

Samofarbiaca pečiatka s voliteľnými textami (DOPORUČENE, KÓPIA, DOŠLO DŇA, ZAPLATENÉ, 
ZAÚČTOVANÉ).

• rozmer odtlačku 14 × 38 mm
• červený odtlačok

Samofarbiaca pečiatka s dátumom PRINTER

Samofarbiaca pečiatka

11

13

i

i

Samofarbiace pečiatky PRINTER sú určené
pre individuálne zákazky. Sú dodávané bez textovej 
dosky. Zhotovíme ich podľa Vašej požiadavky.

Samofarbiace pečiatky PRINTER sú určené
pre individuálne zákazky. Sú dodávané bez 
textovej dosky. Zhotovíme ich podľa Vašej 
požiadavky.

i
Samofarbiace pečiatky PRINTER sú určené
pre individuálne zákazky. Sú dodávané bez 
textovej dosky. Zhotovíme ich podľa Vašej 
požiadavky.

PLOCHA PRE INDIVIDUÁLNY TEXT

PLOCHA PRE INDIVIDUÁLNY TEXT

DOPORUČENE
ZAPLATENÉ

DOŠLO DŇA
ZAÚČTOVANÉ

KÓPIA



Atrament 

Pečiatková farba COLOP 

Razítková farba

Archívna farba 805 COLOP Pečiatková farba KORES

Pečiatková farba GAMADAT

Atrament vo fľaštičke pre plnenie atramentových plniacich pier. Špeciálne svetlostály 
dokumentačný atrament čiernej farby je určený pre záznamy do matrík, kroník atď.

• hmotnosť 50 g
• balenie 10 ks v krabičke

Zaručuje odolnosť označených dokladov proti 
starnutiu - napr. pre notárske záznamy, oficiálne 
dokumenty alebo osvedčenia. Certifikované 
medzinárodnou normou DIN ISO 11798. Tieto farby 
nie sú vhodné pre nesavé materiály - napr.
laminované alebo vysoko lesklé papiere. Doba 
zasychania na papieri je 5 - 10 sekúnd.
Použitie: pre výrobu textových dosiek je vhodná iba 
laserová guma (špeciálne na objednávku)

• objem 25 ml

Pečiatkové  farby určené pre všetky druhy pečiatkových podušiek. 
Vhodné pre samofarbiace pečiatky.

• balenie 10 ks v krabičce
• objem 27 ml    

Farby pre samofarbiace,
ručné a mechanické pečiatky
z gumy, kovu aj tvrdenej fólie.
Dodávajú sa v 3 farbách.

• balenie 10 ks v krabičke
• hmotnosť 20 g

Špeciálna, vysoko kvalitná farba na báze vody pre 
samonamáčacie a mechanické pečiatky. 
Dodávajú sa v 5 farbách.

• balenie 10 ks v krabičke
• objem 25 ml

Farby bez oleja, používajú sa pre vankúšiky a filcu z penovej 
hmoty. Majú vysokú farbivosť a hustotu.

• balenie 10 ks v krabičke
• hmotnosť 50 g
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obj. číslo farba cena za kus
1700010 čierna 1,20 €
1700020 červená 1,20 €
1700025 modrá 1,20 €

Rýchloschnúca  farba 802 COLOP 

Je určená najmä pre všetky neporézne povrchy - napríklad CD, 
celofán, etikety, lesklý papier, sklo, PVC, cestovné pasy, textílie atď 
Tieto farby nie sú vhodné pre označovanie materiálu z PE a PP. 
Použitie: pre samofarbiace aj nesamofarbiace pečiatky za 
podmienky, že vankúšiky aj podušky budú vyrobené z filcu 
(špeciálne na objednávku). Pre výrobu textových dosiek je vhodná 
iba laserová guma (špeciálne na objednávku).

• objem 25 ml

Tuš farebný 

Školský tuš pre čierne aj farebné kreslenie redispera. Dodávame jednotlivo 
alebo v sade 6 farieb.

• hmotnosť 20 g
• balenie 20 ks v krabičke

obj. číslo farba cena za kus
1700100 čierna 0,57 €
1700097 červená 0,57 €
1700095 modrá 0,57 €
1700096 zelená 0,57 €
1700098 žltá 0,57 €
1700099 hnedá 0,57 €
1700120 sada 6 farieb 4,05 €

obj. číslo farba cena za kus
1700070 čierna 2,65 €
1700072 červená 2,65 €
1700074 modrá 2,65 €
1700076 zelená 2,65 €
1700078 fialová 2,65 €

obj. číslo farba cena za kus
1700200 modrá 0,81 €
1700210 červená 0,81 €
1700220 čierna 0,81 €
1700250 čierny dokumentačný 1,10 € 

obj. číslo farba cena za kus
1700055 čierna 1,20 €
1700056 červená 1,20 €
1700057 modrá 1,20 €

obj. číslo farba cena za kus
1700050 čierna 4,05 €
1700052 modrá 4,05 €

obj. číslo farba cena za kus
1700054 čierna 7,20 €

obj. číslo farba cena za kus
1700080 čierna 1,90 €
1700085 červená 1,90 €
1700086 modrá 1,90 €

65

21

43

87

48
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Navlhčovač na prsty ICO Zvlhčovač  prstov  SORTEX

Pečiatkové podušky COLOP Micro 2

Pečiatkové podušky 

Lupa Lupa s LED osvetlením 

Podušky do samofarbiacich pečiatok PRINTER 20 - 40

Okrúhle zvlhčovače naplnené špeciálnym gélom. Gél nie je mastný, nezanecháva stopy na 
papieri, je hygienicky nezávadný, antibakteriálny, bez zápachu.

• balenie 12 ks v kartóne

Kvalitná svietiaca lupa v modernom dizajne, LED dióda sa rozsvieti po vysunutí lupy.
Dodávané vrátane 2 × 3V batéria typu CR1130.

• zväčšenie 3 ×
• rozmery 118 × 47 × 14 mm

Čítacia lupa s kovovou obručou a plastovým držadlom.  

• farba strieborno-čierna  

Náhradné podušky do samofarbiacich pečiatok COLOP rady Printer 20-40. 
Dodávajú sa napustené farbou, jednoduchá výmena.

Farbiace podušky napustené farbou. Po spotrebovaní farby je 
možno podušku znovu napustiť (napr. farbou COLOP).

• rozmery 70×110 mm

Štandardné farbiace podušky pre 
kancelárske a školské použitie. Sú 
dodávané v troch veľkostiach a pre 
použitie je potrebné podušky 
napustiť pečiatkovú farbou.

14 15

poduška / pečiatka čierna modrá cena za kus
E20 / Printer 20 1800200 1800220 2,- €
E30 / Printer 30 1800300 1800320 2,25 €
E40 / Printer 40 1800400 1800420 2,55 €

obj. číslo druh rozmer cena za kus
1800010 veľká (č.1) 155×80 mm 2,30 €
1800020 stredná (č.2) 120×60 mm 1,85 €
1800030 malá (č.3) 70×50 mm 1,35 €

obj. číslo cena za kus
1800050 3,05 €

obj. číslo farba cena za kus
1800054 čierna 2,85 €
1800055 červená 2,85 €
1800056 modrá 2,85 €

obj. číslo farba cena za kus
2302030 čierna 9,30 €
2302031 červená 9,30 €
2302032 modrá 9,30 €

obj. číslo popis cena za kus
2302020 10× zväčšenie / Ø 40 mm 2,35 €
2302022 5× zväčšenie / Ø 75 mm 2,35 €

11
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12 13

Pečiatkové podušky COLOP Micro 2

Farbiace podušky napustené farbou. Po spotrebovaní farby je 
možno podušku znovu napustiť (napr. farbou COLOP).

• rozmery 70×110 mm

farba cena za kus
čierna 2,85 €

červená 2,85 €
modrá 2,85 €

Okrúhly navlhčovač s hubkou pre napustenie vodou. 
• balenie 25 ks v kartóne
• mix farieb

obj. číslo cena za kus
1800045 0,78 €
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Lepiace tyčinky Tesa

Prvá ekologická tyčinka vyrobená zo 100% recyklovaného plastu, obsahuje lepidlo bez 
rozpúšťadiel. Je ideálnym pomocníkom pre lepenie papiera, kartónu, fotografií, látky, filcu, 
korku a kože. Lepí rýchlo a čisto. Zvyšky lepidla je možné vyprať už pri 30 ° C.

Lepiace tyčinky KORES

Lepiace tyčinky PRITT 

Nové ekologické tyčinky, 90% lepiacej hmoty je vyrobené z obnoviteľných zdrojov, 70% obalu 
vyrobené z recyklovaných plastov. Nerozteká sa a papier sa po natretí nekrúti.
Lepí papier, kartón, fotografie.

• nevysychajú - min. trvanlivosť 2 roky
• bez rozpúšťadiel
• bezpečné pre deti
• vyprateľné pri 30 ⁰ C.

Ekologické lepiace tyčinky, nevysychajú. Vysúvací mechanizmus pre jednoduchú, čistú a 
rýchlu aplikáciu. Lepí papier, lepenku, fotografie. Trvalo lepí za 60 sekúnd. Neobsahuje 
rozpúšťadlá, kyseliny, netoxické. 

obj. číslo hmotnosť balenie cena za kus
6102158 8 g 24 ks 0,69 €
6102160 15 g 24 ks 1,- €
6102170 20 g 24 ks 1,35 €
6102180 40 g 12 ks 1,90 €

obj. číslo hmotnosť balenie cena za kus
6102105 10 g 25 ks 0,69 €
6102115 20 g 12 ks 1,20 €
6102130 40 g 10 ks 1,90 €

Lepiace tyčinky ESSELTE

Lepiaca tyčinka pre najširšie kancelárske využitie. Lepí papier, lepenku, fotografie . 
Jednoduché použitie. Jednoduchým pootočením spodného dielu vysuniete lepiacu 
tyčinku a lepidlo je pripravené na použitie. Po zaschnutí lepidla sa papier nekrúti. 

obj. číslo hmotnosť balenie cena za kus
6102080 10 g 24 ks 0,60 €
6102095 20 g 25 ks 0,95 €
6102100 40 g 12 ks 1,80 €

obj. číslo hmotnosť balenie cena za kus
6102040 10 g 24 ks 0,69 €
6102050 20 g 12 ks 1,20 €
6102060 40 g 12 ks 1,95 €

Lepiace tyčinky SCOTCH

Scotch biela lepiaca pasta vysúvateľná z plastovej tuby, jednoduchá a 
čistá aplikácia. Lepidlo je netoxické, vyprateľné a vyrobené na vodnej 
báze, čím je šetrnejšie k životnému prostrediu. Vhodné na papier, 
lepenku, fotografie.

obj. číslo hmotnosť balenie cena za kus
6102000 8 g 30 ks 0,61 €
6102012 21 g 20 ks 1,20 €
6102015 40 g 12 ks 2,15 €

1

3 4

2

6
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Lepiace tyčinky DONAU5

Lepiaca tyčinka vhodná do kancelárie, na školské aj domáce použitie. Lepí papier, lepenku, 
fotografický papier, textílie, atď. Bez rozpúšťadiel. Na báze PVP. Nedeformuje lepenú plochu. 
Netoxické, vodou zmývateľné. Ľahko sa nanáša. Až 6-ročná životnosť. Nevysychá.

obj. číslo hmotnosť balenie cena za kus
6102370 15 g 30 ks 0,55 €
6102380 25 g 12 ks 0,78 €
6102390 35 g 12 ks 1,10 €
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Tekuté lepidlo PRITT PEN

Číre tekuté lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, 
bezpečné pre deti. Jednoduché nanášanie pomocou 
stierky. Špeciálny aplikátor pre rôzne spôsoby 
nanášania - úzka alebo široká aplikácia lepidla. 
Vhodné najme pre lepenie papiera a kartónu.

• vyprateľné pri 40 ⁰C
• hmotnosť 40 g

9

Lepiaca tyčinka TESA Easy Stisk

Tekuté lepidlo GLUFIX

KLOVAFIX

Transparentné lepidlo s novo vyvinutým plastovým ventilčekom, 
ktorý zabraňuje vytekaniu lepidla a zaschnutiu hubky. Lepí 
papier, lepenku, fotografie, ľahký textil.

Číre tekuté lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel. 
Jednoduché nanášanie pomocou stierky. Špeciálny 
aplikátor pre rôzne spôsoby nanášania - úzka alebo 
široká aplikácia lepidla. Lepí papier, kartón, plsť, 
tkaninu, korok a drevo v kombinácii s kovom, sklom 
alebo plastom.

• vyprateľné pri 40 ⁰C
• hmotnosť 100 g
  

8

12

11GAMAFIX

Biele disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel. 
Jednoduché nanášanie pomocou stierky. Špeciálny 
aplikátor pre rôzne spôsoby nanášania - úzka alebo 
široká aplikácia lepidla. Lepí oblečenie, korok, plsť, 
papier, kartón, kožu a drevo.

• vyprateľné pri 40 ⁰C
• hmotnosť 100 g

10

obj. číslo hmotnosť cena za kus
6102600 30 ml 0,73 €
6102610 50 ml 0,81 €

obj. číslo cena za kus
6102520 1,15 €

obj. číslo cena za kus
6100900 1,50 €

obj. číslo cena za kus
6100600 1,50 €

Prvá ekologická tyčinka, vyrobená zo 100% recyklovaného 
plastu, obsahuje lepidlo bez rozpúšťadiel. Je ideálnym 
pomocníkom pre lepenie papiera, kartónu, fotografií, látky, 
filcu, korku a kože. Lepí rýchlo a čisto. Zvyšky lepidla je možné 
vyprať už pri 30 ° C. Trojhranný ergonomický tvar umožňuje 
presné lepenie okrajov, hrán a bodov.

obj. číslo hmotnosť balenie cena za kus
6102070 12 g 12 ks 0,90 €
6102075 25 g 12 ks 1,50 €

Transparentné lepidlo s novo vyvinutým plastovým ventilčekom, 
ktorý zabraňuje vytekaniu lepidla a zaschnutiu hubky. Lepí 

Lepiaca tyčinka KORES CHAMELEON7

Permanentné tuhé lepidlo. Fialová farba lepidla umožňuje 
optickú kontrolu lepenej plochy. Po nanesení spriehľadní. 
Nezanecháva žmolky. Lepí papier, lepenku.
Neobsahuje rozpúšťadlá, kyseliny, je netoxické. 

• hmotnosť 15 g    

obj. číslo cena za kus
6102165 1,20 €

Lepiaca tyčinka s premiestniteľným lepidlom13

Biela lepiaca pasta vysúvateľná vo valčeku. Premiestniteľné 
lepidlo, vhodné pre nepermanentné lepenie. Jednoduchá a čistá 
aplikácia, vhodná na papier.  

• hmotnosť 7,5 g       

obj. číslo cena za kus
6101900 1,25 €

i
Nepermanentné

Trvalo lepí za 60 sekúnd. 
Fialová farba lepidla, pre lepšiu 

kontrolu lepenej plochy.



Lepidlo KANAGOM7Lepidlo TENYL

Viacúčelové disperzné lepidlo pre každý 
deň so širokým uplatnením. Určené pre 
lepenie materiálov savý / savý alebo savý / 
nesavý. Lepí papier, textil, penový 
polystyrén, korok, dlaždice, hliníkovú fóliu, 
drevo, drevotriesku a kožu. Lepidlo vytvára 
pružný, ale pevný spoj.

• hmotnosť 75 g 

6

Lepidlo HERKULES

Lepidlo DISPERCOLL® D2

Univerzálne disperzné polyvinylacetánové lepidlo na papier, drevo, kožu, korok ...
Dodávame v rôznych baleniach.

Jednozložkové polyvinylacetátové disperzné 
lepidlo na drevo v triede vodovzdornosti D2 
(interiér) s výhodnou dobou otvorenosti a 
rýchlosťou schnutia. Využitie v obalovej 
technike, modelárniach, drevospracujúcom 
a nábytkárskom priemysle. Vytvára elastické 
spoje s vysokou pevnosťou. Je vhodné na 
lepenie mäkkého a tvrdého dreva. Používa 
sa na lepenie spároviek, spojenie čap - dlab, 
montážne spoje, plošné zalisovanie, 
prípadne na lepenie dreva na iných 
pórovitých materiálov, na univerzálne 
lepenie (dýha, preglejka, drevotrieska, 
papier, kartón).

• hmotnosť 500 g s aplikátorom 

4

5

obj. číslo hmotnosť cena za kus
6100390 30 g 0,81 €
6100400 130 g 1,60 €
6100450 250 g 2,10 €
6100460 500 g 3,80 € 
6100470 5 kg 20,40 €

Univerzálne vodostále lepidlo priehľadnej farby v tube. Lepí 
papier, kožu, textil, drevo, porcelán, keramiku, korok ..

• hmotnosť 40 g

obj. číslo cena za kus
6101100 0,64 €

obj. číslo cena za kus
6100700 1,35 €

obj. číslo cena za kus
6100650 3,50 €
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drevo, drevotriesku a kožu. Lepidlo vytvára 

cena za kus

Lepidlo Patex Super Fix3Lepidlo CHEMOPRÉN EXTRÉM

Špeciálne kontaktné lepidlo pre extrémne zaťažované spoje 
pri pôsobení vody, tlaku a tepla. Nevhodné pre polystyrén, 
teflón, mäkčené PVC, PP a PE. Bez toluénu. Extrémna 
odolnosť voči teplote do 120 ⁰ C.

• objem 50 ml     

2Lepidlo CHEMOPRÉN UNIVERZÁL

Univerzálne kontaktné lepidlo pre všetky druhy 
materiálov. Nevhodné pre polystyrén, teflón, mäkčené 
PVC, PP a PE. Bez toluénu.  

• objem 50 ml   

1

obj. číslo cena za kus
6101300 1,80 €

Montážne lepidlo, ktoré nahrádza použitie klincov a skrutiek, 
bez porušenia steny. Vhodné aj na vyplnenie prasklín a 
úpravu nerovností.

• objem 50 g

obj. číslo cena za kus
6101400 2,40 €

obj. číslo cena za kus
6101350 1,75 €



Uvedené ceny sú bez DPH.

Odstraňovač Lepidlá / etiket TESA

Pomocník pre ľahké odstránenie zvyškov lepidla z plastových, sklenených a kovových plôch.

• vyparuje sa bez zanechania stôp
• sprej dosiahne aj na skryté a ťažko
   dostupné miesta
• neobsahuje silikón ani chlórové
   rozpúšťadlá
• je určený pre jednoduché odstránenie
   štítkov a zvyškov štítkov, zvyšky
   mastnôt a živice, spoľahlivo
   odstráni zvyšky väčšiny lepiacich
   pások
• objem 200 ml

13

obj. číslo cena za kus
2207220 8,10 € 
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Lepidlo sekundové SUPER BOND

Univerzálne sekundové lepidlo pre okamžité opravy v domácnosti, zamestnaní, aute ... Lepí 
porcelán, keramiku, sklo, drevo, kožu, kov, gumu, korok ... Nelepí niektoré druhy plastov.

• hmotnosť 3 g

Lepidlo sekundové SUPER ATTAK

Lepidlo sekundové ALTECO

Univerzálne sekundové lepidlo, lepí rýchlo a pevne porcelán, sklo, drevo, kožu, kov, korok. 
Nelepí polypropylén, polyetylén, polystyrén a jemnú kožu. Typ GÉL určený na zvislé plochy, 
nesteká, niekoľko sekúnd je korigovateľný.

• hmotnosť 3 g

Univerzálne sekundové lepidlo pre okamžité opravy v domácnosti, zamestnaní, aute ... Lepí porcelán, keramiku, sklo, 
drevo, kožu, kov, gumu, korok ... Nelepí niektoré druhy plastov. 

• hmotnosť 3 g   

obj. číslo druh cena za kus
6105020 Liquid 2,40 €
6105030 Gél 2,80 €

obj. číslo cena za kus
6105040 0,80 €

obj. číslo cena za kus
6105050 1,55 €
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Lepidlo PATEX Repair Extréme

Univerzálne lepidlo na lepenie kovov, plastov, gumy, betónu, kameňa, obkladov, skla, porcelánu, 
dreva, lepenky, kože a textilu. Nevhodné na lepenie PE, PP a teflónu. Odoláva otrasom, ohybom, 
vode a extrémnym teplotám (od -50 ° C do +120 ° C). Spoj je po vytvrdnutí transparentný, konečná 
pevnosť spoja po 48 hodinách.   

• hmotnosť 8 g 

obj. číslo cena za kus
6105100 3,35 €

8 Dvojzložkové lepidlo PATEX Epoxy

Dvojzložkové epoxidové lepidlo bez prchavých rozpúšťadiel, univerzálne využiteľné. Na lepenie, 
opravy a fixáciu takmer všetkých materiálov: drevo, kov, sklo, keramika, korok, kameň, betón, 
mramor a väčšina plastov. Neodporúča sa na lepenie PP, PE, PTFE a polystyrénu.

• hmotnosť 12 g 

obj. číslo cena za kus
6101500 3,15 €

9



Lepidlo 3M Spray Mount

Lepidlo 3M Re Mount

Lepidlo 3M Photo Mount

3M Re Mount je číre lepidlo v spreji umožňujúce opakované premiestňovanie. Predmety drží 
bezpečne na mieste, ale ľahko sa strhnú a znova prilepia. Lepidlo nerobí škvrny, nezvrašťuje sa a 
je vhodné pre lepenie ľahkých materiálov, ako je papier, lepenka alebo niektoré látky. Hodí sa 
na väčšinu hladkých povrchov.  
• objem 400 ml

3M Photo Mount je číre permanentné lepidlo v spreji pre trvalé pripevnenie fotografií, 
reprodukcií a ilustrácií. Lepidlo ponúka vysokú lepivosť, bez odfarbovala alebo presvitalo tlačou. 
Aj napriek vysokej lepivosť ponecháva lepidlo 3M Photo Mount pomalým schnutím dostatok 
času na presné umiestnenie výtlačkov.

• objem 200 ml

3M Spray Mount je číre lepidlo v spreji pre grafické a výtvarné práce. Umožňuje lepenie a 
montáž mnohých druhov materiálov na takmer každý povrch. 3M Spray Mount poskytuje 
rýchly a bezpečný spoj s možnosťou dodatočného premiestneniea do niekoľkých minút. 
Nezanecháva škvrny, nezvrašťuje sa, starobou nekrehne.

• objem 200 ml
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obj. číslo cena za kus
6107000 10,- €

obj. číslo cena za kus
6107030 16,10 €

obj. číslo cena za kus
6107010 10,- €

obj. číslo cena za kus
6107025 31,- €

Lepidlo 3M Display Mount

3M Display Mount je číre rýchloschnúce lepidlo v spreji. Toto lepidlo je vhodné pre 
výstavnícke aplikácie a propagačné práce. Lepidlo nerobí škvrny a lepí väčšinu poréznych i 
neporéznych materiálov, vrátane plastov, niektorých látok, kovových fólií, peny, papiera, 
kartónu, kobercoviny a gumy.

• objem 400 ml

1 2

3 4

54



Uvedené ceny sú bez DPH.
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obj. číslo cena za kus
6104310 4,50 €

Lepiaci roller SCOTCH

Jednorazový permanentný Maxi lepiaci roller, zanecháva stopy lepidla vo forme bodiek.
Ergonomický tvar umožňuje lepenie s prirodzeným držaním ruky. Ideálne nielen pre lepenie 
fotografií.

• rozmer stopy lepidla 8 mm × 12 m

7

obj. číslo položka cena za kus
6104515 roller - permanent 4,05 €
6104518 roller - non permanent 4,05 €
6104520 náplň - permanent 2,80 €
6104525 náplň - non permanent 2,80 €

obj. číslo položka cena za kus
6104530 roller - permanent 3,05 €
6104535 roller - non permanent 3,05 €

obj. číslo položka

Lepiace rollery doplňovacie

obj. číslo položka

Lepiace rollery jednorazové

55

obj. číslo cena za kus
6102220 1,55 €

Lepiaci strojček PENTEL

Lepiaci strojček PENTEL plne nahrádza lepiace tyčinky, tekuté lepidlá
alebo lepiacej pásky. Nešpiní, nevysychá, vhodný pre lepenie fotografií, balenie darčekov...

• páska 7 mm × 8,5 m

6

5
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1

Obojstranne lepiaca páska SCOTCH

Lepiaca páska TARTAN

Transparentná, obojstranne lepiaca páska v zásobníku. Extrémne odolná proti starnutiu, silno 
lepivá a dobre držiaca na väčšine povrchov. Ideálna pre prácu s fotografiami.

• rozmery 12 mm × 6,3 m

Popisovateľná samolepiaca páska. Vhodná na opravy poškodených dokumentov, spájanie 
papierov pri kopírovaní alebo prelepovanie bankoviek. Možnosť používania v rôznych 
odvíjačoch.

• rozmery 19 mm × 33 m

Kryštalicky číra páska SCOTCH CRYSTAL

Popisovateľná lepiaca páska SCOTCH MAGIC

Pevná lepiaca páska v zásobníku pre univerzálne použitie v kancelárii. Páska je odolná proti 
starnutiu, neodlepuje sa. Zásobník uľahčuje manipuláciu a odtrhávanie pásky.

• rozmery 19 mm × 7,5 m

Popisovateľná banková samolepiaca páska v praktickom zásobníku, ideálne pre kanceláriu aj 
domácnosť. Po aplikácii takmer neviditeľná, nežltne a na fotokópiách nezanecháva žiadne stopy.  

• rozmery 19 mm × 7,5 m

obj. číslo cena za kus
6207465 1,25 €

obj. číslo cena za kus
6200250 1,20 €

obj. číslo cena za kus
6200306 1,25 €

obj. číslo cena za kus
6207200 2,40 €

2 Lepiaca páska SCOTCH MAGIC 810

Vynikajúca lepiaca páska vyrobená na prírodnej báze. Na papieri je takmer 
neviditeľná, nežltne a je odolná proti vlhkosti. Nehlučne sa odvíja. Kopíruje sa bez 
tieňov a je popisovateľná. Skvelá pre opravu zničených kníh alebo dokumentov a 
fotografií. Kartónový obal je vyrobený z 82% recyklovaného materiálu.

• rozmery 19 mm × 33 m

6 Lepiaca páska SCOTCH REMOVABLE 811

Snímateľná samolepiaca páska je takmer neviditeľná, nežltne a je odolná proti vlhkosti. 
Kopíruje sa bez tieňov, je popisovateľná, bezo zvyšku snímateľná, po sňatí nepoškodí povrch. 
Použiteľná v situáciách, kedy je trvalé zlepenia či prilepenie nežiadúce.

• rozmery 19 mm × 33 m

obj. číslo cena za kus
6207520 3,65 €

• rozmery 19 mm × 33 m

obj. číslo cena za kus
6207500 2,80 €
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Recyklovaný zásobník SCOTCH MAGIC 

Recyklovaný transparentný zásobník s rolkou recyklovanej pásky Scotch Magic 900 (19 mm × 20 
m). Jednoduchá manipulácia, odtrhávanie a dopĺňanie. Kruhový stred pásky zo 100% 
recyklovaného kartónu. Lepidlo na rastlinnej báze bez rozpúšťadiel. Lepiaca páska z celulózy z 
certifikovaných FSC zdrojov, 100% recyklované balenie.

2Recyklovaná páska SCOTCH MAGIC 900

Polypropylénová kancelárska páska z prírodných vláknitých materiálov s lepidlom bez rozpúšťadiel 
na vodnej báze. Všetko zo 100% recyklovaného materiálu. Kopíruje sa bez tieňov, nehlučné 
odvíjanie, popisovateľná. Skvelá pre opravu zničených kníh alebo dokumentov a fotografií. 

• rozmery 19 mm × 33 m
• balenie 3 pások

1

obj. číslo cena za bal.
6207501 8,10 €

obj. číslo cena za kus
6200040 3,65 €

4 Recyklovaný zásobník SCOTCH CRYSTAL

Recyklovaný transparentný zásobník vrátane recyklovanej kryštalickej čírej pásky 19 mm×20 m.

obj. číslo cena za kus
6200050 3,40 €

3 Zásobník SCOTCH C156-EURO

Doplniteľný zásobník s páskou Magic 810 (19 mm x 7,5 m), vhodný pre doplnenie 
pásky 19 mm x 10 m, hladké a jednoduché odvíjanie, ľahké ručné odtrhávanie, páska 
nevytvára reflexiu na fotokópiách.
Zásobník dodávaný v mixe farieb - zelená, modrá, ružová.

obj. číslo popis cena za kus
6200025 zásobník 2,20 €
6207505 náhradná páska 1,40 €

Zásobník SCOTCH C 605

Zásobník moderného dizajnu vrátane recyklovanej pásky Scotch Magic. Vhodné pre pásky 
do šírky max 19 mm a návinu 33 m.

obj. číslo popis cena za kus
6200037 zásobník strieborný 5,90 €
6200038 zásobník čierny 5,90 €
6207500 náhradná páska 2,80 €

popispopis cena za kus
zásobník striebornýzásobník strieborný 5,90 €

zásobník čiernyzásobník čierny 5,90 €

Odvíjač pásky LINEX TD 100

Stolný odvíjač s vstavaným jadrom pre upevnenie pások do šírky max 19 mm a návinu 
33 m. Kovový nôž uľahčuje presné odrezanie požadovanej dĺžky pásky.
Dodávané vrátane jednej pásky.

• mix farieb

6

obj. číslo cena za kus
6200010 3,20 €
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tesa ®

  
 

Banková páska
      tesa INVISIBLE

VYLEPŠENÉ VLASTNOSTI

Banková páska tesa Invisible 
- samolepiaca páska, ktorú môžete popisovať.

Ideálna k oprave roztrhnutých bankoviek.  l

Takmer neviditeľná na papieri a matnom povrchu.  l

Jednoduché a ľahké odvíjanie.  l

Neobsahuje rozpúšťadlá, odoláva času.  l

Ľahko odrthnuteľná rúkou.  l

- Jednoducho lepšie riešenie

7

8 9Lepiaca páska TESA Eco & Clear Lepiaca páska TESA Eco & Clear s odvíjačom

Kryštalicky číra a takmer neviditeľná na väčšine povrchov. Veľmi silne lepivá, odolná proti 
pretrhnutiu, ľahké a tiché odvíjanie. Lepidlo bez rozpúšťadiel.

• rozmer 19 mm×33 m

Ekologický stolový odvíjač na kancelársku pásku zo 100% recyklovaných plastov, jeho 
ergonomický tvar umožňuje pevné prichytenie pásky a jej ľahkú výmenu. Vrúbkovaný 
oceľový nôž pre čisté rezy. Dodávaný s páskou Eco & Clear. Vhodný na pásky do šírky 19 mm 
a návinu do 33 m.

obj. číslo cena za kus
6200432 2,40 €

obj. číslo cena za kus
6200431 4,75 €

obj. číslo balenie / rozmery cena za kus
6200441 samostatne / 19 mm × 33 m 1,55 €
6200440 s odvíjačom / 19 mm × 10 m 1,20 €



4 Lepiace pásky CONCORDE

Univerzálny priehľadné samolepiace pásky, 
samostatne balené v celofánovej fólii. Rôzne rozmery 
a náviny.

Lepiace pásky SCOTCH 508

Dobre lepiaca transparentná páska pre každodenné použitie v kancelárii. Vhodná do stolových 
odvíjačov. Rôzne šírky a náviny.

1

Lepiace pásky Ekonomy

Klasická priehľadná lepiaca páska pre viacúčelové použitie 
v domácnosti aj v kancelárii. Dodáva sa v rôznych 
rozmeroch a návinoch.

6

obj. číslo rozmery balenie cena za kus
6200300 12 mm×10 m 12 ks 0,10 €
6200365 18 mm×33 m 8 ks 0,36 €
6200480 24 mm×33 m 6 ks 0,40 €

obj. číslo rozmery cena za kus
6200325 15 mm×10 m 0,12 €
6200350 15 mm×33 m 0,25 €
6200395 19 mm×10 m 0,19 €
6200401 19 mm×33 m 0,36 €
6200470 25 mm×10 m 0,24 €
6200490 25 mm×33 m 0,49 €

obj. číslo rozmery balenie cena za kus
6202010 15 mm×10 m 10 ks 0,21 €
6202012 19 mm×10 m 8 ks 0,32 €
6202013 19 mm×33 m 8 ks 0,61 €
6202014 19 mm×66 m 8 ks 0,78 €

Odvíjač pásky SCOTCH C10

Stabilný stolový odvíjač Scotch na Lepiace pásky s dutinkou s polomerom 
7,6 cm. Vhodný pre lepiace páskydo šírky 19 mm.

obj. číslo popis cena za kus
6200029 zásobník 13,30 €
6202014 náhradná páska 0,78 €

2
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Zásobník SCOTCH s prísavkou

Nový Pop-Up zásobníček s prednastrihanou páskou veľkosti 19 x 50 mm (1x75 ks), doplňovateľný. Zásobník je vybavený prísavkou, ktorá 
drží zásobník na svojom mieste a umožňuje tak obsluhu jednou rukou. Dodávané vo farebnom mixe (zelená, ružová, strieborná)

3

obj. číslo popis cena za kus
6207550 zásobník 98-G 3,90 €
6207555 náhradná páska 3 x 75 ks 2,80 €

Odvíjač lepiacej pásky ICO SMART

Elegantný a spoľahlivý odvíjač lepiacej pásky. Uzatvárateľný, zabraňujúci porezaniu. Jednoduchá výmena pásky. 
Určené pre lepiace pásky19 mm x 33 m, páska je súčasťou odvíjača. Dodávané vo farebnom mixe.

5

obj. číslo cena za kus
6200015 1,50 €

 Prichytí sa STOLA
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Odvíjač baliacej pásky

Odvíjač baliacej pásky 3M TI - 1756

Ručný odvíjač pre zalepovanie kartónových krabíc. Veľmi jednoduché použitie, 
brzdička udržuje pásku pri lepení neustále napnutú.

Vysoko kvalitný ručný odvíjač pre zalepovanie kartónových krabíc. Kvalitné mechanické diely 
zaručujú dlhú životnosť tohto odvíjača. Veľmi jednoduché použitie, brzdička udržuje pásku pri 
lepení neustále napnutú. Naklopením kolmo na krabicu pásku odtrhnete.

• vhodný na pásky 48 mm×66 m

Odvíjač baliacej pásky Stolový odvíjač baliacej pásky

Odvíjač baliacej pásky TESA Comfort

Kovový ručný odvíjač lepiacich pások, dva typy podľa šírky lepiacej pásky. 
Zúbkované ostrie na ľahké odtrhnutie pásky.

Stolný odvíjač pre dve role pásky do šírky 25 mm alebo pre jednu rolu do šírky 50 mm. 
Pevné kovové telo, možnosť uchytenia k stolu skrutkami.

Profesionálny ručný odvíjač pre baliace pásky do šírky 50 mm. Pevná pogumovaná rukoväť pre 
pohodlné, pevné uchopenie. Ručne nastaviteľná kontrola napnutia pásky. Skrytý nôž (ochrana 
pred zranením), vysúva sa automaticky a odrezáva pásku v prípade prítlaku na plošinku z 
transparentného plastu (jednoduché a spoľahlivé odrezávanie).

obj. číslo typ odvíjača cena za kus
6200071 pre pásku 25 mm 10,20 €
6200070 pre pásku 48 mm 11,80 €

obj. číslo cena za kus
6200080 15,70 €

obj. číslo cena za kus
6200095 16,10 €

obj. číslo cena za kus
6200160 15,80 €

obj. číslo typ odvíjača cena za kus
6200100 do šírky 48 mm 5,70 €
6200115 do šírky 75 mm 16,30 €

9

7

11 12

8

Odvíjač baliacej pásky TESA Economy

Ručný odvíjač baliacej pásky pre zalepovanie kartónových krabíc. Ručne nastaviteľná sila 
odvíjania, pevné kovové telo, plastový odklopný kryt ostria. Výhodná cena k pomeru kvality.

• vhodný na pásky 50 mm×66 m

obj. číslo cena za kus
6200090 8,- €

10



   tesa Eco tesa Medium tesa Standard 3M SCOTCH TARTAN ULITH

Nosič Polypropylén Polypropylén Polypropylén Polypropylén Polypropylén Polypropylén

Lepidlo Akrylát Akrylát na vodnej báze Hotmelt Hotmelt Hotmelt Akrylát

Odvíjač

Hmotnosť kartóna

Celková hrúbka 56µ 52µ  43µ  48µ  43µ  43µ  

Dalšie výhody 100% recyklovaný plast Lepí okamžite po dotyku
Odolná proti nízkym 

teplotám
Páska sa behom aplikácie 

netrhá
Páska sa behom aplikácie 

netrhá 
Lepí okamžitě po dotyku

Baliace pásky TARTAN 

Lepiace pásky určené pre lepenie krabíc, kartónov, balíkov. Odolná proti trhaniu a štiepeniu 
okrajov, odolnosť proti oteru a vlhkosti. Vytvára tesnenie na ochranu proti vnikaniu prachu a 
kontaminačných látok. Spoľahlivé uzavretie krabíc, dobrá adhézia k tuhej lepenke.

• balenie: 38 mm×66 m - 48 ks v kartóne
 50 mm×66 m - 36 ks v kartóne 

3

obj. číslo rozmery farba cena za kus
6200532 38 mm×66 m číra 1,05 €
6200540 38 mm×66 m hnedá 1,05 €
6200590 50 mm×66 m číra 1,15 €
6200600 50 mm×66 m hnedá 1,15 €
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Ako nájsť ideálnu pásku pre moje účely?

Baliace pásky ULITH

Samolepiace polypropylénové pásky určené pre zalepovanie krabíc, kartónov alebo 
balíkov. Vhodné pre použitie s ručným odvíjačom. Lepidlo z akrylátu.

• balenie: 19 mm×66 m - 96 ks v kartóne
25 mm×66 m - 72 ks v kartóne
48 mm×66 m - 36 ks v kartóne
75 mm×66 m - 24 ks v kartóne

obj. číslo rozmery farba cena za kus
6200415 19 mm×66 m číra 0,40 €
6200510 25 mm×66 m číra 0,53 €
6200556 48 mm×66 m číra 0,77 €
6200576 48 mm×66 m hnedá 0,77 €
6200760 75 mm×66 m číra 1,20 €

4

Baliace pásky TESA Medium

Baliaca páska ideálna pre zatesnenie ľahkých až stredne ťažkých balíkov. Páska je vyrobená 
z pevného polypropylénu a dosahuje vysokú pevnosť ťahu pri súčasnom nehlučnom 
odvíjaní pásky. Lepidlo z akrylátu na vodnej báze.

• balenie 36 ks v kartóne

obj. číslo rozmery farba cena za kus
6200548 50 mm×66 m číra 1,95 €
6200570 50 mm×66 m hnedá 1,95 €

1 Baliace pásky TESA Standard

Samolepiace pásky vyrobené z pevného polypropylénu pre spoľahlivé lepenie krabíc a 
preväzovanie rôznych predmetov. Stála lepivosť aj pri nízkych teplotách, lepidlo typu 
HOTMELT. Sú vhodné pre všetky typy ručných odvíjačov pásky.

• balenie 36 ks v kartóne

obj. číslo rozmery farba cena za kus
6200520 25 mm×66 m číra 0,81 €
6200525 25 mm×66 m hnedá 0,81 €
6200555 48 mm×66 m číra 1,20 €
6200575 48 mm×66 m hnedá 1,20 €

2

do 8 kg do 15 kg do 30 kg tiché odvíjanie najvyššia kvalita

Vlastnosti a druhy nosiča pásky
PVC: Extrémne vysoká pevnosť v ťahu, univerzálne použitie. Ideálne pre zväzkovanie a uzatváranie stredných a ťažkých 
kartónov.
PP (Polypropylén): Dobrá pevnosť v ťahu, dobrý pomer cena / výkon. Ideálne pre uzatváranie ľahkých a stredne ťažkých 
kartónov.

Vlastnosti lepidla a pásky
Akrylát: neobsahuje rozpúšťadlá, vytvorené na vodnej báze. Odolné teplote a UV žiareniu. Dobre lepí na mnohých druhoch 
kartónov. Prírodný kaučuk: lepidlo s rozpúšťadlami vyrobené z kaučuku. Okamžité veľmi pevné a bezpečné zlepenie všetkých 
druhov kartónov. Hotmelt: kaučukové lepidlo bez rozpúšťadiel. Okamžité pevné zlepenie kartónu.
Hrúbka pásky
µ (mikrón) 1 mikrón=0,01 mm. Pevnosť v ťahu sa zvyšuje s hrúbkou pásky.

i
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Lepiace pásky vystužené vláknom

Baliace pásky farebné

Farebné samolepiace pásky pre označovanie a balenie rôzneho materiálu.

• rozmery 48 mm×66 m
• balenie 36 ks v kartóne

obj. číslo farba cena za kus
6200585 biela 1,65 €
6200586 žltá 1,65 €
6200587 červená 1,65 €
6200588 zelená 1,65 €
6200589 modrá 1,65 €
6200660 čierna 1,65 €

Bezpečnostná pečatiaca baliaca páska

Červená polyesterová páska s akrylátovým lepidlom na vodnej báze.
Čo je to špeciálna bezpečnostná pečatná páska?
Páska bola navrhnutá tak, aby sa pri jej odstránení z kartóna objavil nápis otvorené.
Nápis je viditeľný aj pri opätovnom uzavretí.
Výhody a použitie baliacich bezpečnostných pások:
• kontrola pred vykradnutím
• kontrola kartónu počas transportu
• uzatváranie krabíc s elektronikou, dokumentami,  drahým tovarom a pod.
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Baliace pásky SCOTCH

Kvalitná viacúčelová baliaca páska s dvojsmerne (biaxiálne) orientovanou 
polypropylénovou nosnou vrstvou a konzistentným tavným (Hotmelt) lepiacim systémom 
zo živice zo syntetického kaučuku. Ideálny pre pečatenie hrubých balíkov, papierových 
krabíc alebo kartónov pre prepravu a skladovanie.   

• balenie 36 ks v kartóne  

obj. číslo rozmery farba cena za kus
6200592 50 mm×66 m číra 2,- €
6200599 50 mm×66 m hnedá 2,- €

Baliaca páska ECO&STRONG

Ekologická baliaca páska s potlačou 100% recyklovaný plast. Tiché a ľahké odvíjanie, 
odolná proti starnutiu. Vhodná pre balenie stredne ťažkých kartónov do 15 kg.   
• balenie 36 ks v kartóne    

obj. číslo rozmery farba cena za kus
6200593 50 mm×66 m zelená 4,35 €
6200594 50 mm×66 m hnedá 4,35 €

Baliaca páska 866 PVC 

obj. číslo farba cena za kus
6200620 číra 2,10 €

obj. číslo rozmery cena za kus
6200615 50 mm×50 m 11,10 €

Jednostranne lepiaca páska s vysokou lepivosťou a veľmi dobrou pevnosťou, predovšetkým na lepenie kartónov 
a iných lepenkových obalov. Páska má zvýšenú UV-stabilitu, ktorá sa prejavuje stálosťou a dlhodobým lepiacim 
efektom. Lepiaca vrstva typu solvent. Rozmery 48 mm × 66 m

•  balenie 36 ks v kartóne 
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obj. číslo rozmery cena za kus
6200750 50 mm×50 m 4,45 €
6200790 19 mm×50 m 4,05 €

Priehľadné samolepiace pásky zosilnené skleným vláknom pre páskovanie paliet, 
zväzkovanie, ukončovanie, uzatváranie ťažkých kartónov a fixovanie. Silné a odolné proti 
pretrhnutiu. Tesa ponúka bezpečné riešenie so silou pretrhnutia do 250N/cm a unikátnym 
lepiacim systémom, ktoré je schopné pokryť všetky náročné požiadavky na bezpečnosť 
balenia.
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Maskovacie pásky SCOTCH BLUE

Najuniverzálnejšia maskovacia páska Scotch ™, vhodná pre väčšinu maliarskych a lakovníckych 
prác. Stredne silné lepidlo zaručí vhodnosť pásky pre povrchy natreté alebo bez náteru. Páska 
drží na hladkom aj stredne hrubom povrchu (sklo, kov, drevo). Je ľahko snímateľná bez 
zanechania zvyškov lepidla, či poškodenia povrchu - dokonca aj na skle, ktoré je vystavené 
priamemu slnečnému svitu po dobu až 14 dní. Pre interiérové   aj exteriérové   použitie.

1 Maskovacie pásky TESA UNIVERSAL

Lepiace pásky krepové 

Papierové maskovacie maliarske pásky, ľahko odstrániteľné do 2 dní bez zanechania stôp. 
Odolné voči vlhkosti, lepidlo neobsahuje rozpúšťadlá.

Papierové samolepiace pásky pre rôznorodé použitie. Vhodné pre uchytenie Vašich skíc, ďalej potom ako krycie 
pásky pri maľovaní alebo lakovaní. Sú odolné voči pôsobeniu vlhkosti. Veľmi ľahko sa ručne odtrhávajú. 
Odlepiteľné bez zanechania stôp po lepidle. Dodávajú sa v žltkastej farbe.

obj. číslo rozmery cena za kus
6204000 20 mm×25 m 0,28 €
6204100 30 mm×25 m 0,36 €
6204200 40 mm×25 m 0,49 €
6204300 50 mm×25 m 0,61 €
6204120 30 mm×200 m 2,25 €
6204700 60 mm×200 m 4,65 €

2

4

Textilná opravná páska SCOTCH 1160

Lepiace pásky papierové

Textilná opravná páska EXTRA POWER UNIVERSAL

Textilná páska Scotch ® je multifunkčná univerzálna páska, vhodná pre široké spektrum 
aplikácií doma alebo v garáži. Použitie: pripevňovanie, zabezpečovanie a spájanie, 
vynikajúci na dočasné opravy, spevnenie rukoväťou a úchytov.

• rozmery 48 mm×54 m

Textilná opravná páska tesa Extra Power Universal je vhodná pre kutilov i domácnosť, pre 
rýchle a jednoduché riešenie opráv, upevnenie a ďalších tisíc a jedno použitie. Odolná proti 
poveternostným vplyvom, ľahko odrthnete rukou. Neobsahuje rozpúšťadlá.

• rozmery 50 mm×25 m

Klasické papierové lepiace  pásky na lepenie balíkov. Nie sú samolepiace, pred použitím je nutné 
navlhčiť. Dodávajú sa v hnedej farbe.

obj. číslo rozmery balenie cena za kus
6201330 19 mm×50 m 48 ks 1,- €
6201350 30 mm×50 m 40 ks 1,55 €
6201400 50 mm×50 m 24 ks 2,55 €

obj. číslo rozmery balenie cena za kus
6201480 19 mm×50 m 24 ks 1,25 €
6201482 30 mm×50 m 30 ks 1,95 €
6201484 50 mm×50 m 18 ks 3,20 €

3

5 6

obj. čísloobj. číslo rozmeryrozmery balenie cena za kus

obj. číslo rozmery cena za kus
6201370 24 mm×54,8 m 5,- €
6201375 38 mm×54,8 m 7,50 €
6201380 50 mm×50 m 8,10 €

obj. číslo cena za kus
6202350 7,90 €

obj. číslo farba cena za kus
6202300 čierna 5,80 €
6202310 strieborná 5,80 €
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Kobercové pásky SCOTCH 9191

Obojstranná kobercová páska Scotch ®. Vhodná na všetky druhy kobercov a podlahových 
krytín. Lepidlo je bez rozpúšťadiel a je odolné voči zmäkčovadlám. Možno použiť aj na PVC 
nátery a pogumované koberce. Vysoká teplotná odolnosť, lepenie mäkčených fólií v 
stavebníctve, vyhrievaných fólíí.

Značkovacia páska 

Pevná, samolepiaca páska pre značenie a výstražné účely v oblasti rizikových a 
nebezpečných priestorov v továrňach, skladoch, úradoch, nemocniciach a pod. Vhodná pre 
dočasné výstražné značenie pre akékoľvek mobilné alebo statické objekty.

• rozmer 50 mm×33 m

Obojstranne lepiaca páska ECONOMY

Obojstranne lepiace pásky- kobercové

7 8
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obj. číslo farba cena za kus
6202200 čierno-žltá 10,20 €
6202210 červeno-biela 10,20 €

obj. číslo rozmery cena za kus
6202410 50 mm×5 m 1,20 €
6202411 50 mm×10 m 2,15 €
6202412 50 mm×25 m 4,05 €

Pevná obojstranne lepiaca páska - viacúčelová. Určená pre lepenie dekorácií, ale aj pre pripevnenie PVC alebo 
kobercov. Ponúkaná v troch návinoch.

obj. číslo rozmery cena za kus
6202420 50 mm×5 m 2,70 €
6202425 50 mm×25 m 5,60 €

Obojstranne lepiaca páska DUO

Štandardná obojstranne lepiaca páska pre lepenie 
plagátov či rôznych dekorácií na hladké povrchy.

13Obojstranne lepiaca páska

Obojstranná samolepiaca páska s možnosťou 
opakovaného použitia. Vhodná na plagáty, 
fotografie, aranžovanie a pod.

• v ponuke 2 rozmery 

12Obojstranne lepiaca páska 11

obj. číslo cena za kus
6207090 1,20 €

Štandardná obojstranne lepiaca páska pre lepenie 
plagátov či rôznych dekorácií na hladké povrchy.

• rozmer 15 mm×10 m

obj. číslo rozmery cena za kus
6207030 12 mm×12 m 1,75 €
6207031 25 mm×12 m 2,40 €

obj. číslo rozmery cena za kus
6202485 15 mm×5 m 1,85 €
6202490 30 mm×5 m 2,60 €

Ďalšie ponuky špeciálnych lepiacich pások nájdete 
v našom katalógu Sortimentný diel 2
„Hygiena a prevádzkové potreby“
na str 154 - 155.

i
Ďalšie ponuky špeciálnych lepiacich pások nájdete 

Univerzálna obojstranne lepiaca páska pre pripevňovanie ľahších predmetov k rôznym 
povrchom (plast, kov, papier, tkanina, sklo ...). Je vyrobená z vysoko transparentná PP 
fólia, ľahko sa trhá v rukách. 

obj. číslo rozmery cena za kus
6207080 50 mm×25 m 5,20 €
6207085 50 mm×50 m 8,90 €
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obj. číslo cena za kus 
6109120 4,05 €

Montážna páska MOUNTING 110

Montážna páska SCOTCH 40041915B

Montážne prúžky ULTRA STRONG

Kvalitná obojstranná penová montážna páska. Extra 
silná, zlepuje neohybné a drsné materiály, vhodná na 
pripevnenie obrazov a iných dekorácií na stenu.

• 10 cm pásky na 220 g
• rozmery 12,7 mm×1,9 m

Transparentná montážna páska, nahrádza klince a 
skrutky. Vhodná pre pripevňovanie priehľadných 
predmetov na pevné a čisté povrchy. Je vodotesná, 
nepoužívať pri teplote pod 10 ° C.  

• 15 cm pásky na 1 kg   
• rozmery 19 mm×1,5 m 

Obojstranne lepiace montážne prúžky s revolučnou 
lepiacou silou. Vhodné do interiéru aj exteriéru. Drží 
na dlažbe, dreve, skle a väčšine plastov.

• nosnosť 6 kg / 1 prúžok
• rozmer prúžkov 6×2 cm
• balenie 9 ks

4
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Montážne štvorčeky MOUNTING 111

Montážna páska SCOTCH 341915

Montážna páska ULTRA STRONG

Silne lepiace obojstranné penové štvorčeky.
16 ks v balení.    

• rozmery 25,4×25,4 mm

Superpevná obojstranná montážna páska na rýchlu a 
výkonnú montáž napr. poštových schránok, hákov na 
všetky typy hladkých alebo hrubých povrchov. Odolná 
proti všetkým poveternostným vplyvom.

• 7,5 cm pásky na 1 kg
• rozmery 19 mm×1,5 m

Obojstranne lepiaca montážna páska s revolučnou 
lepiacou silou. Vhodná do interiéru aj exteriéru. Drží na 
dlažbe, dreve, skle a väčšine plastov.

• nosnosť 100 kg / 1 m

5
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Snímateľné štvorčeky SCOTCH 

Montážna páska SCOTCH 331915

Montážna páska zrkadlová 

Priehľadné snímateľné štvorčeky 17 × 17 mm na 
hladké plochy, obojstranne lepiace. Nepoškodí povrch a 
ľahko sa sníma. Jednoduché a čisté riešenie pre 
pripevňovanie ľahkých predmetov.   
• obsah 35 štvorčekov

Štandardná univerzálna montážna obojstranná páska 
na izbovú inštaláciu alebo zostavovanie objektov, na 
väčšinu pevných povrchov.

• 15 cm pásky na 1 kg
• rozmery 19 mm×1,5 m

Extra pevná obojstranne lepiaca páska slúži k fixácii 
zrkadiel do 4 mm hrúbky a iných plochých ťažkých 
predmetov. Obojstranná penová páska s extra 
silným lepidlom. Vysoká odolnosť voči vlhkosti.

• rozmery 19 mm×5 m

6
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obj. číslo cena za kus
6201500 8,- €

obj. číslo cena za kus
6207130 7,30 €

obj. číslo cena za kus
6207120 4,85 €

obj. číslo cena za bal.
6201540 4,80 €

obj. číslo cena za kus
6207135 7,30 €

obj. číslo cena za kus
6207100 2,70 €

obj. číslo cena za kus
6207140 2,55 €

obj. číslo rozmery cena za kus
6201530 19 mm×5 m 12,60 €
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Obojstranne lepiace výseky TESA TACKMagnetická páska XYRON Snímateľná lepiaca hmota PRITT FIX-IT

Ploché obojstranne lepiace výseky, 100% priehľadné. Jednoduché a 
čisté riešenie pre pripevňovanie ľahkých predmetov na pevné 
povrchy. Nezanechávajú mastné stopy, sú znova použiteľné a 
premiestniteľné.   
• obsah 60 ks

Lepiaca hmota podobná detskej plastelíne. Vhodná 
na lepenie plagátov, obrázkov alebo ľahších 
dekorácií, možnosť pripevnenia rôznych predmetov. 
Nanáša sa na suché a nemastné povrchy. 
Nezanecháva stopy a je možné ju opätovne použiť. 

• obsah 65 štvorčekov  

obj. číslo cena za kus
6109100 2,40 €

obj. číslo cena za kus 
6109110 2,40 €

obj. číslo cena za kus
6109000 3,50 €

obj. číslo cena za kus
6109020 3,90 €

obj. číslo cena za kus
6109030 3,85 €

obj. číslo cena za kus
6109010 3,50 €

121110

obj. číslo cena za kus
6207040 6,40 €

Samolepiacu magnetickú pásku možno 
rýchlo a pohodlne aplikovať na akýkoľvek 
ľahký predmet, ktorému potom zaistí 
magnetické vlastnosti. Umožňuje 
umiestnenie rôznych predmetov na 
magnetickú tabuľu alebo na iné kovové 
plochy

• rozmery 19 mm×7m

13
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Obálky ELCO Box 

Zápisníky LEITZ Complete

Etiketovacie kliešte APLI

Exkluzívne biele ofsetové obálky s vnútornou potlačou zaručujúce vysokú ochranu Vašich informácií a reprezentatívnu 
korešpondenciu. Spoľahlivé uzatváranie samolepiacim pruhom s odnímateľnou krycou páskou. Malé balenie v 
praktickom boxe pre každú kanceláriu.

Prémiový zápisník v preslávenej kvalite značky Leitz. Moderný dizajn pre každodenné 
vytváranie poznámok. Atraktívny kožený vzhľad (syntetická koža) je príjemný na dotyk. 
Inovatívne prvky zaistia optimálnu organizáciu Vašich poznámok.

• kvalitný papier 96 g/m² s FSC certifikácia, 80 listov

Xerografický papier / 70
Špeciálny papier / 76
Farebný papier / 80
Kotúčiky, role, faxový papier / 82
Tabelačný papier a etikety / 83
Etikety špeciálne / 85
Print etikety / 86
Etikety APLI / 90
TTR a termo etikety / 92
Etiketovacie kliešte a etikety / 93
Obálky / 94
Otvárače a váhy na listy / 97
Tlačivá / 98
Samolepiace bločky / 104
Poznámkové kocky / 114
Diáre / 116
Poznámkové bloky / 118
Zošity a záznamové knihy / 126

obj. číslo druh rozmer balenie cena  za bal.
0200180 C6 114 x 162 mm 200 ks 9,30 €
0200551 C6/5 114 x 229 mm 200 ks 12,10 €
0200760 C6/5-okienko vpravo 114 x 229 mm 200 ks 13,80 €
0200790 C6/5-okienko vľavo 114 x 229 mm 200 ks 13,20 €
0201121 C5 162 x 229 mm 100 ks 10,- €
0201776 C4 324 x 229 mm 50 ks 11,80 €

i
Kompletnú ponuku obálok ELCO 
nájdete na str. 94.

obj. číslo formát farba dosiek cena za kus
3306505 A4 biela 17,50 €
3306506 A4 čierna 17,50 €
3306507 A4 červená 17,50 €
3306515 iPad biela 16,30 €
3306516 iPad čierna 16,30 €
3306525 A5 biela 13,- €
3306526 A5 čierna 13,- €
3306527 A5 červená 13,- €
3306535 A6 biela 10,10 €
3306536 A6 čierna 10,10 €
3306537 A6 červená 10,10 €

obj. číslo formát farba dosiek cena za kus
3306500 A4 biela 17,50 €
3306501 A4 čierna 17,50 €
3306502 A4 červená 17,50 €
3306510 iPad biela 16,30 €
3306511 iPad čierna 16,30 €
3306520 A5 biela 13,- €
3306521 A5 čierna 13,- €
3306522 A5 červená 13,- €
3306530 A6 biela 10,10 €
3306531 A6 čierna 10,10 €
3306532 A6 červená 10,10 €

Prevedenie štvorčeky Prevedenie linajky

Samolepiace štítky

Vrecko na zadnej strane

Ďalšie výrobky rady COMPLETE
nájdete na str. 204-209.

Papier, obálky,
bloky...

Etiketovacie kliešte na pohodlnú a rýchlu aplikáciu etikiet. 
Čierna tlač pomocou vymeniteľného farbiaceho valčeka.

• 1- riadkové – tisk na etikety 22 x 12 COLA PLY
• 2- riadkové – tisk na etikety 25 x 16 OBDĹŽNIK

obj. číslo položka cena za kus
2508260 Kliešte APLI 1- riadkové / 8 znakov 22,- €
2508261 Kliešte APLI 2- riadkové / 10+10 znakov 39,90 €
2508270 farbiaci valček pre 1- riadkové kl. / balenie 2 ks 4,05 €
2508271 farbiaci valček pre 2- riadkové kl. / balenie1 ks 2,45 €
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IBM ALL PREMIUM1

REAL VISION2

obj. číslo formát cena za bal.
0301240 A4 4,80 €
0301025 A3 9,60 €

MOTIF PREMIUM3

obj. číslo formát cena za bal.
0301345 A4 4,80 €
0301035 A3 9,80 €

MULTICOPY ORIGINAL4

i

i

obj. číslo formát cena za bal.
0301525 A4 4,70 €
0301050 A3 9,70 €

Všestranný špičkový papier pre vysoko efektné prezentácie, korešpondenciu v plných farbách, profesionálnu čiernobielu aj 
farebnú tlač, kopírovanie, faxovanie, vhodný pre vysokorýchlostnú tlač aj každodenné použitie v kancelárii. Určený pre 
laserové a atramentové tlačiarne, faxy aj kopírky. Má vysokú belosť a jeho vlastnosti vyniknú predovšetkým pri tlači 
reprezentatívnych dokumentov.

• formát A4, A3  
• gramáž 80g / m2
• 500 hárkov v balení, 5 balení v krabici 

Vysoko kvalitný papier vhodný pre duplex, veľkokapacitné kopírovacie stroje, všetky 
druhy faxov a tlačiarní vrátane atramentových. Vyrobený technológiou Triotec.

• formát A4, A3
• gramáž 80 g/m2

• 500 hárkov v balení / 5 balení v krabici

Jasne biely papier prvotriednej kvality zaručuje výbornú kvalitu tlače na čiernobielych aj farebných 
laserových tlačiarňach a kopírkach. Vhodný najmä pre korešpondenciu a exkluzívnu firemnú 
komunikáciu.

• formát A4, A3
• gramáž 80 g/m2

• 500 hárkov v balení / 5 balení v krabici

Vysoko kvalitný papier všestranného použitia. Vysoká belosť a extrémne nízka prašnosť. 
Osvedčený papier pre čiernobiele aj farebné kopírovanie, atramentové a laserové tlačiarne.

• dodávané aj v prevedení „box“- voľne uložené listy v krabici
• ponúkame aj vo formáte A5

Kopírovacie role MULTICOPY nájdete 
na str. 184.

obj. číslo formát gramáž balenie cena za bal.
0301600 A5 80 g/m2 500 hárkov 3,65 €
0301230 A4 80 g/m2 500 hárkov 5,- €
0301310 A4 box 80 g/m2 2500 hárkov 24,90 €
0301225 A4 dierovaný 80 g/m2 500 hárkov 6,20 €
0301200 A4 90 g/m2 500 hárkov 5,70 €

obj. číslo formát gramáž balenie cena za bal.
0300770 A4 160 g/m2 250 hárkov 6,10 €
0301020 A3 80 g/m2 500 hárkov 10,- €
0300930 A2 80 g/m2 500 hárkov 23,20 €
0300920 A1 80 g/m2 250 hárkov 23,20 €

Využite výhody balenia v prevedení „box“.
 • šetrí Váš čas - nemusíte rozbaľovať jednotlivé balíky
 • eliminácia odpadu jednotlivých balíčkov
 • jednoduché otváranie a prístup k uloženému papieru
 • prázdne krabice použijete napr. pre archivovanie
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XEROX PREMIER8

obj. číslo formát cena za bal.
0301435 A4 4,85 €
0301088 A3 9,80 €
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XEROX BUSINESS

IBM ALL BUSINESS

MOTIF ALL IN ONE
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obj. číslo formát cena za bal.
0301420 A4 4,25 €
0301080 A3 8,60 €

obj. číslo formát cena za bal.
0301350 A4 4,05 €
0301032 A3 8,10 €

obj. číslo formát cena za bal.
0301520 A4 4,- €
0301045 A3 8,10 €

HP PRINTING PAPER7

obj. číslo formát cena za bal.
0301684 A4 4,55 €

Vysoko kvalitný papier pre profesionálnu farebnú a čiernobielu tlač, kopírovanie a faxovanie.

• formát A4, A3
• gramáž 80 g/m2

• 500 hárkov v balení / 5 balení v krabici

Veľmi kvalitný, univerzálny papier s vysokou belosťou vhodný pre všetky tlačové techniky. Možno 
použiť pre kopírovanie alebo kvalitnú tlač na všetkých typoch laserových a atramentových tlačiarní. 

• formát A4, A3
• gramáž 80 g/m2

• 500 hárkov v balení / 5 balení v krabici

Viacúčelový papier vysokej kvality pre čiernobielu a farebnú atramentovú aj laserovú tlač. 
Vysoká belosť a hladkosť. Vysoká pevnosť pre spoľahlivý priechod strojom, ostrá tlač pri použití 
vo všetkých kancelárskych strojoch.

• formát A4 
• gramáž 80 g/m2

• 500 hárkov v balení / 5 balení v krabici

Vynikajúci papier s vysokou belosťou na všestranné použitie. Je ideálny pre všetky typy 
laserových tlačiarní, kopírok a atramentových tlačiarní. Ideálny pre kancelárske a 
veľkoobjemové aplikácie. Vašim dokumentom dodá profesionálny vzhľad.

• formát A4, A3
• gramáž 80 g/m2

• 500 hárkov v balení / 5 balení v krabici

Kvalitný biely papier pre kopírovanie a čiernobielu tlač vo všetkých druhoch tlačiarní. 
Vhodný aj pre veľkoobjemové kopírovanie. Veľmi výhodný pomer kvality a ceny.

• formát A4, A3
• gramáž 80 g/m2

• 500 hárkov v balení / 5 balení v krabici
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XEROX PERFORMER XEROX RECYCLED +3

IBM ALL DAY1

4

HIGH STANDARD5

ilustračné foto
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obj. číslo formát cena za bal.
0301510 A4 3,45 €
0301040 A3 7,30 €

obj. číslo balenie cena za bal.
0301215 500 hárkov 3,20 €

obj. číslo formát cena za bal.
0301610 A5 2,20 €
0301204 A4 3,85 €
0301009 A3 8,10 €

obj. číslo formát cena za bal.
0301650 A5 2,80 €
0301400 A4 3,90 €
0301075 A3 8,10 €

obj. číslo formát cena za bal.
0301478 A4 4,05 €
0301086 A3 8,10 €

obj. číslo formát cena za bal.
0301355 A4 3,65 €
0301030 A3 7,70 €
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Štandardný papier určený pre bežné použitie v kancelárii. Vhodný na čiernobiele kopírovanie, 
laserové tlačiarne, stránkové faxy a písacie stroje.

• formát A4, A3
• gramáž 80 g/m2

• 500 hárkov v balení / 5 balení v krabici

Cenovo výhodný tlačový papier štandardnej kvality, vhodný pre kopírovacie stroje.
Ideálne pre použitie vo veľkom objeme a každodenné používanie v kancelárii.

• formát A4, A3  
• gramáž 80 g/m2

• 500 hárkov v balení / 5 balení v krabici

Xerox Recycled + obsahuje 100% použitého papierového odpadu 
špeciálne vybraného pre vyššiu belosť. Výroba papiera spĺňa podmienky 
certifikácie Blue Angel a Nordic Swan. Vhodný pre použitie vo všetkých 
kopírkach a laserových aj atramentových tlačiarňach. Belosť 80%.

• formát A4, A3
• gramáž 80 g/m2

• 500 hárkov v balení / 5 balení v krabici

Biely kopírovací papier pre čiernobiele kopírovanie a laserové tlačiarne. Štandardná kvalita pre 
každodenné použitie v kancelárii.

• formát A5, A4, A3
• gramáž 80 g/m2

• 500 hárkov v balení / 5 balení v krabici

Biely kopírovací papier pre najbežnejšie použitie v kancelárii. Vhodný všade, 
kde je rozhodujúcim faktorom cena.    

• formát A4
• gramáž 80 g/m2

• 500 hárkov v balení / 5 balení v krabici

Kancelársky papier s dobrým pomerom kvalita / cena. Vyniká veľmi dobrou stabilitou a je 
vhodný zvlášť pre laserové tlačiarne a kopírovacie stroje. Papier je vyrobený z ECF buničiny a je 
certifikovaný európskou ekologickou značkou EU Ecolabel.

• formát A5, A4, A3
• gramáž 80 g/m2

• 500 hárkov v balení / 5 balení v krabici

Vzhľadom k častým cenovým zmenám papiera sa informujte 
o aktuálnych cenách u Vášho obchodného zástupcu.
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XEROX COLOTECH

Jedinečný papier vyvinutý Xeroxom v spolupráci s papierňami, pre farebnú digitálnu tlač. Papier najvyššej kvality s dokonalou 
formáciou hárkov, vysokou hladkosťou a optimálnou belosťou. Vďaka svojej  špecifikácii a parametrov dodá Vašej tlači 
výnimočnú kvalitu a Vašej tlačiarni vysokú efektivitu. Vhodný ako  pre reprezentatívne kancelárske aplikácie , tak aj pre 
náročné grafické tlače.

• formát A4, A3

9

obj. číslo formát gramáž balenie kartón cena za bal.
0301130 A4 90 g/m2 500 hárkov 5 balení 10,- €
0301135 A4 100 g/m2 500 hárkov 4 balenia 11,10 €
0301140 A4 120 g/m2 500 hárkov 4 balenia 15,10 €
0301145 A4 160 g/m2 250 hárkov 5 balení 10,30 €
0301150 A4 200 g/m2 250 hárkov 4 balenia 13,80 €
0301155 A4 220 g/m2 250 hárkov 4 balenia 14,70 €
0301160 A4 250 g/m2 250 hárkov 4 balenia 16,30 €
0301167 A3 90 g/m2 500 hárkov 5 balení 19,80 €
0301168 A3 100 g/m2 500 hárkov 4 balenia 21,90 €
0301169 A3 120 g/m2 500 hárkov 4 balenia 26,50 €
0301105 A3 160 g/m2 250 hárkov 5 balení 18,60 €
0301112 A3 200 g/m2 250 hárkov 4 balenia 20,90 €
0301113 A3 220 g/m2 250 hárkov 4 balenia 23,20 €
0301115 A3 250 g/m2 250 hárkov 4 balenia 26,70 €

CANON - OCÉ STANDARD LABEL7

obj. číslo balenie cena za bal.
0301260 500 hárkov 5,10 €

PIONEER8

obj. číslo balenie cena za bal.
0301681 500 hárkov 4,20 €

i

Formáty papiera Certifikáty papiera

Normalizované formáty sú rozdelené do troch radov označovaných písmenami A, B, C. Rada A je 
hlavná, ďalšie dve sú doplnkové. Týmto trom formátom sa hovorí aj „metrové“ pretože sú odvodené z 
plochy 1 m2. Jednotlivé formáty sa označujú písmenom hlavnej rady A alebo doplnkovej rady B alebo 
C a k písmenu sa pripája arabská číslica podľa počtu postupných polení dlhšej strany príslušného 
formátu (A0, B0, C0).

A – hlavná rada B – doplnková rada C – doplnková rada
A0 – 841×1189 mm B0 – 1000×1414 mm C0 – 917×1297 mm

A1 – 594×841 mm B1 – 707×1000 mm C1 – 648×917 mm

A2 – 420×594 mm B2 – 500×707 mm C2 – 458×648 mm

A3 – 297×420 mm B3 – 353×500 mm C3 – 324×458 mm

A4 – 210×297 mm B4 – 250×353 mm C4 – 229×324 mm

A5 – 148×210 mm B5 – 176×250 mm C5 – 162×229 mm

A6 – 105×148 mm B6 – 125×176 mm C6 – 114×162 mm

A7 – 74×105 mm B7 – 88×125 mm C7 – 81×114 mm

Tento certifikát zaručuje, že drevo (surovina na výrobu papiera) pochádza zo šetrne 
obhospodarovaných lesov. Pre vlastníkov lesa je prestížnym ocenením prírode blízkeho lesného 
hospodárenia.

Značka potvrdzuje, že je les založený z overených a uznaných surovín zhodne s lesnými 
certifikačnými systémami schválenými PEFC alebo sa vyrovná kritériám PEFC obnovujúceho 
reťazca. (viac na www.pefc.sk)

Oficiálne označenie Európskej únie pre výrobky a služby šetrné k životnému prostrediu, 
napomáhajúce spotrebiteľom pri výbere „zelenších“, ekologickejších výrobkov a služieb.

Ekologický produktový rad papierov, zložený výhradne z FSC certifikovaných papierov, TCF 
papierov (bezchlórové bielenie) a 100% recyklovaných papierov. Pri výrobe takto označených 
papierov je dbané na starostlivý výber surovín, redukciu emisií a odpadov v atmosfére, úspory 
vody a efektívneho využívania energií.

Technológia výroby papiera, ktorá viditeľne zlepšuje kvalitu atramentovej tlače dokumentov, 
ale tiež umožňujú rýchlejšie schnutie. Špecifické chemické interakcie medzi prísadami v papieri 
a farbivami udržujú pigment na povrchu papiera, zatiaľ čo zvyšok atramentu preniká hlboko do 
papiera a vďaka tomu získava tlač svoju ostrosť a živosť.

Kancelársky papier pre všetky štandardné použitia, vhodný pre čiernobiele 
kopírovanie, laserovú a atramentovú tlač.      

• formát A4
• gramáž 80 g/m2

• 500 hárkov v balení / 5 balení v krabici

Kopírovací papier najvyššej triedy s extrémne vysokou belosťou a opacitou. Vysoká pevnosť hárku 
zaručuje bezproblémové použitie vo všetkých typoch veľkokapacitných kopírovacích strojov, 
laserových a atramentových tlačiarňach. Ideálny papier pre duplexnú tlač. 

• formát A4
• gramáž 80 g/m2

• 500 hárkov v balení / 5 balení v krabici

Formát SRA3 na objednanie!



Papier číslo jedna pre farebnú laserovú tlač: 

• Najvyššia kvalita tlače
• Bezproblémová priechodnosť 
   strojom
• CO

2 neutrál

Uncoated Fine Paper Corrugated Bags & CoatingsEurope & International

Len originál je príjemný na dotyk.

www.mondigroup.com/colorcopy
www.colorcopy.com

RIEŠENIA. 
PRE VÁŠ ÚSPECH.

Color Copy je lídrom na trhu pre farebnú laserovú tlač. Jeho hladký povrch 
zaručuje perfektné tlačové výsledky. Najlepšiu kvalitu papiera môžete nielen 
vidieť, ale ju aj cítiť. Color Copy je CO2 neutrálny a je súčasťou Mondi Green 
Range. Viac o výhodách Color Copy nájete na stránke www.colorcopy.com

60153_Mondi_CC_210x297_Slowakei_Girl_PLWCI.indd   1 11.07.12   16:37
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COLOR COPY 1

i

COLOR COPY COATED2

i

Uvedené ceny sú bez DPH.

Špeciálny biely satinovaný papier pre tlač vo farebných kopírovacích strojoch a laserových tlačiarňach. 
Špeciálna povrchová úprava a veľmi vysoká belosť zaručujú reprezentatívnu kvalitu tlače a brilantnú 
farebnú reprodukciu. Špičkové technické vlastnosti ho predurčujú na použitie aj v rychlokopírovacích 
strojoch.

• formáty A4, A3

Na objednávku aj formát SRA3.

obj. číslo formát gramáž balenie kartón cena za bal.
0300870 A4 90 g/m2 500 hárkov 5 balení 9,30 €
0300869 A4 100 g/m2 500 hárkov 5 balení 10,80 €
0300871 A4 120 g/m2 250 hárkov 7 balení 7,10 €
0300872 A4 160 g/m2 250 hárkov 5 balení 9,90 €
0300873 A4 200 g/m2 250 hárkov 5 balení 11,90 €
0300874 A4 250 g/m2 125 hárkov 8 balení 7,70 €
0300875 A4 280 g/m2 150 hárkov 5 balení 12,20 €
0300877 A4 300 g/m2 125 hárkov 5 balení 10,60 €
0300699 A3 90 g/m2 500 hárkov 5 balení 18,60 €
0300700 A3 100 g/m2 500 hárkov 4 balenia 21,60 €
0300702 A3 120 g/m2 250 hárkov 7 balení 14,30 €
0300703 A3 160 g/m2 250 hárkov 5 balení 19,80 €
0300705 A3 200 g/m2 250 hárkov 4 balenia 23,80 €
0300708 A3 250 g/m2 125 hárkov 8 balení 15,40 €
0300707 A3 280 g/m2 150 hárkov 5 balení 19,60 €

Špeciálne obojstranne natierané papiere poskytujúce dokonalú kvalitu tlače v laserových zariadeniach. 
Ideálny pre tlač reprezentatívnych farebných materiálov - napr. fotografií, katalógov, kalendárov či vizitiek 
s brilantnými farbami a ostrosťou. Papiere sú dostupné v lesklom alebo matnom prevedení v rôznych 
gramážach.

• formát A4

Na objednávku aj formát SRA3.

obj. číslo formát gramáž balenie cena za bal.
0300878 A4  135 g/m2 250 hárkov 10,30 €
0300880 A4 170 g/m2 250 hárkov 13,10 €
0300884 A4 200 g/m2 250 hárkov 15,40 €
0300882 A4 250 g/m2 250 hárkov 19,- €
0300887 A3 135 g/m2 250 hárkov 20,60 €
0300885 A3 170 g/m2 250 hárkov 26,30 €
0300886 A3 200 g/m2 250 hárkov 30,80 €
0300888 A3 250 g/m2 125 hárkov 18,90 €

Glossy (lesklý)

obj. číslo formát gramáž balenie cena za bal.
0300879 A4  135 g/m2 250 hárkov 10,30 €
0300881 A4 170 g/m2 250 hárkov 13,10 €
0300889 A4 200 g/m2 250 hárkov 15,40 €
0300883 A4 250 g/m2 250 hárkov 19,- €

03008871 A3 135 g/m2 250 hárkov 20,60 €
03008851 A3 170 g/m2 250 hárkov 26,30 €
03008861 A3 200 g/m2 250 hárkov 30,80 €
03008882 A3 250 g/m2 125 hárkov 18,90 €

Silk (matný)
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obj. číslo formát cena za bal.
0300641 10×15 cm 7,60 €
0300642 A4 15,50 €

Foto papier DATALINE Premium Plus

54

2

XEROX Premium Never Tear1

Odolný plastový materiál pre digitálnu tlač!Odolný plastový materiál pre digitálnu tlač!

i

Extrémne odolný materiál vyrobený z bieleho matného polyesteru určený pre farebnú aj čiernobielu digitálnu tlač. Je ideálny pre výrobu často používaných či 
odolných dokumentov a predmetov, pre vonkajšie aplikácie a signmaking. Možnosti použitia: outdoor/indoor, menu, jedálne lístky, vínne lístky, kvetinové 
štítky, označenie potravín na pultoch, registračné členské karty, visačky, menovky, odolné manuály do záťažových prostredí, štartovné čísla, mapy a turistický 
sprievodcovia….

• formát A4
• hrúbka 95 alebo 120 mikrónov
• balenie 100 hárkov

Stále svoje dokumenty laminujete?

Ušetrite čas aj peniaze. Potrebujete rýchlo potlačený materiál, 
ktorý je pevný, odolný voči roztrhnutiu či kvapalinám? Nelaminujte,
tlačíte priamo na Premium NeverTear!

Formát SRA3 na objednanie!

obj. číslo hrúbka cena za bal.
0301003 95 mikrónov 35,30 €
0301005 120 mikrónov 39,10 €

Prémiový špeciálny foto papier DATALINE

Lesklý papier gramáže fotografického papiera. Potiahnutý špeciálnou vrstvou 
umožňujúcou tlač dokonale verných farieb. Ideálny pre tlač digitálnych fotografií, 
pohľadníc, oznámení a propagačných letákov na atramentových tlačiarňach. 
Rýchloschnúci povrch je zárukou, že sa tlač nerozmaže.

• pre tlač s rozlíšením až 5760 dpi              
• formát A4
• gramáž 177 g/m2

FOTOPAPIER

FOTOPAPIERFOTOPAPIER

FOTOPAPIER

Lesklý foto papier vysokej gramáže pre atramentovú tlač. Potiahnutý špeciálnou 
vrstvou umožňujúcou tlač dokonale verných farieb. Rýchloschnúci povrch je zárukou, 
že sa tlač nerozmaže. Ideálny pre tlač digitálnych fotografií, obrázkov a grafiky 
s vysokým rozlíšením.

• pre tlač s rozlíšením až 5760 dpi              
• formát A4 
• gramáž 260 g/m2

obj. číslo formát balenie cena za bal.
0300564 A4 15 hárkov 10,- €
0300568 A4 100 hárkov 40,70 €

obj. číslo balenie cena za bal.
0300578 20 hárkov 16,30 €

Špeciálny papier HP Bright White Inkjet Paper

Vysoko kvalitný papier pre farebnú atramentovú tlač. Ideálny pre tlač farebných 
prezentácií, grafiky a dokumentov s požadovaným výrazným farebným 
prevedením. Povrch papiera je upravený pre rýchle zasychanie farby a získanie 
žiarivých odtieňov. 

• formát A4
• gramáž 90 g/m2

obj. číslo balenie cena za bal.
0300653 500 hárkov 7,70 €

Foto papier HP Advanced Glossy Photo Paper

Zdokonalený lesklý fotografický papier. Fotografie sú vodeodolné a okamžite schnú, takže 
s nimi môžete manipulovať bez roztierania či rozmazania priamo po vybratí z tlačiarne. 
Pevný a odolný papier pre častú manipuláciu. Najlepšie výsledky dosiahnete použitím s 
tlačiarňami HP a originálnymi atramentmi HP navrhnutými pre spoločnú činnosť.

• formát 10×15 cm, A4
• gramáž 250 g/m2

• balenie 25 hárkov



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Foto papier RAYFILM Profi7

10

9

11

Every day Glossy Photo Paper

obj. číslo balenie cena za bal.
0300612 50 hárkov 6,90 €

8

obj. číslo typ balenie cena za bal.
0300585 pololesklý 50 hárkov 24,40 €
0300586 lesklý 50 hárkov 24,40 €

obj. číslo balenie cena za bal.
0300544 20 hárkov 7,30 €

obj. číslo gramáž cena za bal.
0300671 170 g/m2 15,30 €
0300672 200 g/m2 16,50 €

obj. číslo potlač balenie cena za bal.
0308260 jednostranný 10 hárkov 6,50 €
0308270 obojstranný 10 hárkov 7,60 €

6

obj. číslo gramáž balenie cena za bal.
0300600 150 g 100 hárkov 12,80 €
0300602 180 g 100 hárkov 15,30 €
0300604 240 g 50 hárkov 10,20 €

FOTOPAPIER

Foto papier RAYFILM Everyday

Fotopapier s lesklým povrchom, ktorý je vhodný pre väčšinu atramentových tlačiarní. 
Vyznačuje sa vynikajúcim pomerom cena / kvalita, svoje uplatnenie nájde pri 
každodennej tlači letákov, katalógových listov, prebalov, indexov a fotiek.

• formát A4

FOTOPAPIER

Fotopapier s nanoporéznou povrchovou úpravou, ktorá zaručuje dokonalý výtlačok 
vo všetkých typoch atramentových tlačiarní. Svoje uplatnenie nájde nielen v 
profesionálnej oblasti, ale aj v oblasti domácej tlače fotografií.

• formát A4
• gramáž 260 g/m2

FOTOPAPIER

Silný obojstranný lesklý fotopapier pre atramentovú tlač, potiahnutý špeciálnou vrstvou pre 
ostrú tlač a jasné farby. Ideálny pre certifikáty, reprezentatívne dokumenty alebo fotky z 
dovolenky.

• pre tlač s rozlíšením 5760 dpi
• formát A4
• gramáž 200 g/m2

Špeciálny foto papier FOLEX CLC Laser

Lesklý biely foto papier pre všetky farebné kopírovacie stroje a farebné laserové tlačiarne, 
obojstranne vrstvený.

• formát A4
• gramáž 170 g/m2  a 200 g/m2

• balenie 100 hárkov

FOTOPAPIER

FOTOPAPIER

Lesklý obojstranný papier RAYFILM Laser

Biely lesklý obojstranne poťahovaný papier je určený pre potlač v laserových tlačiarňach, 
ktoré dokážu potlačiť papier tejto gramáže. Je vhodný pre nízkonákladovú tlač obalov, 
kalendárov, vizitiek, pohľadníc, atď.

• formát A4
• gramáž 250 g/m2

Vizitkový papier SIGEL

Biele vizitky na hárku A4, nová technológia 3C zaručuje profesionálny vzhľad PC-vizitiek, hladké 
okraje bez viditeľnej perforácie, ľahké vybratie z hárka. Určené pre jednostrannú alebo obojstrannú 
potlač vizitiek na jednom liste A4 v bežných atramentových aj laserových tlačiarňach.

• rozmer vizitky 85×55 mm
• formát hárka A4/10 vizitiek
• gramáž papiera 225 g/m2
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obj. číslo balenie cena za bal.
0302845 500 hárkov 9,40 €

obj. číslo formát listy cena za kus
0306940 A4  25 1,25 €
0306960 A3 20 2,10 €

3

21

4

5

obj. číslo formát balenie cena za bal.
4000550 A4 200 ks 6,10 €
4000810 A3 200 ks 11,80 €
4000820 A2 100 ks 14,90 €
4000850 A1 100 ks 28,50 €

6

i

Preložené papierové hárky formátu A3, prevedenie 
linajkované, štvorčekové alebo čisté.

 • balenie 200 hárkov

Dvojhárky

obj. číslo prevedenie cena za bal.
0302910 linajkované 6,80 €
0303010 štvorčekované 6,80 €
0303020 čisté 6,80 €

Blok s predtlačeným milimetrovým rastrom. 

• dodávané formáty A4, A3

Milimetrový papier v bloku

Biely, priamo prepisujúci papier vo formáte A4.

• gramáž papiera 60 g/m2

• balenie 500 hárkov

Priamo prepisujúci papier REACTO

Klasický uhľový papier pre kopírovanie a rozmnožovanie 
dokumentov. Vhodný pre ručné písanie aj do písacích strojov.

• formát A4
• balenie 100 hárkov

Uhľový papier

obj. číslo farba použitie cena za bal.
1600110 čierna strojové 5,50 €
1600150 modrá ručné písanie 5,50 €

Kresliaci kartón – biely

• gramáž 200 g/m2

• formáty A4, A3, A2, A1
• mix farieb alebo jednotlivé farby balené vo fólii
• škála 10 farieb
• gramáž 225 g/m2

• formát A4
• balenie 50 hárkov

Kresliaci kartón - farebný

obj. číslo farba cena za bal.
4000900 žltá 3,20 €
4000901 oranžová 3,20 €
4000902 ružová 3,20 €
4000903 červená 3,20 €
4000904 sv. zelená 3,20 €
4000905 tm. zelená 3,20 €
4000906 sv. modrá 3,20 €
4000907 tm. modrá 3,20 €
4000908 hnedá 3,20 €
4000909 čierna 3,80 €
4000910 mix 10 farieb 3,20 € Kompletná ponuka na str. 466.



Uvedené ceny sú bez DPH.
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7

i

8 9

obj. číslo farba cena za bal.
0303150 zelený 4,05 €
0303151 modrý 4,05 €
0303152 fialový 4,05 €

Linen Laid Tradition Mramor Metalic

i

Kolekcia luxusných kartónov s ozdobnou štruktúrou. Určené pre 
použitie v atramentových alebo laserových tlačiarňach. Vhodné pre 
reprezentatívnu tlač vizitiek, blahoželaní, pozvánok, certifikátov atď.

• formát A4
• balenie po 20 listoch

Kartón s ozdobnou štruktúrou

obj. číslo názov gramáž farba cena za bal.
0303410 Kôra 230 g biela 4,05 €
0303411 Kôra 230 g ivory 4,05 €
0303420 Krištáľ 230 g biela 4,05 €
0303421 Krištáľ 230 g ivory 4,05 €
0303430 Pruhy 230 g biela 4,05 €
0303431 Pruhy 230 g ivory 4,05 €
0303440 Satina* 220 g biela 4,05 €
0303441 Satina* 220 g zelená 4,05 €
0303442 Satina* 220 g broskyňa 4,05 €

Na vyžiadanie možno dodať aj vo formáte A3.

* kartóny Satina sú určené výhradne pre laserovú tlač

Certifikačný papier

Unikátny papier s ochrannými prvkami (dvojtónový vodoznak, irisová tlač, giloše, viditeľné 
vlákna a vlákna viditeľné iba pod UV svetlom). Vhodný na tlač na všetkých typoch laserových 
tlačiarní. Použitie: Na vydanie významných dokumentov - diplomov, certifikátov, pamätných 
listov, poukazov, ocenení, a pod.

• gramáž 95 g/m2 
• formát A4
• balenie 20 hárkov

Dizajnové papiera a obálky TOP STYLE   

Kancelárske papiere so špeciálnou povrchovou úpravou, určené pre reprezentatívnu tlač 
vizitiek, blahoželaní, pozvánok, diplomov, hlavičkových papierov ...
Možno ich použiť aj pre obojstrannú tlač, vhodné pre laserové aj atramentové tlačiarne.  

• formát A4
• balenie po 20 alebo 50 listoch 

Možnosť dodania aj iných dizajnových papierov než je uvedené. Vzorkovníky uvedených papierov 
sú k dispozícii u našich obchodných zástupcov. V rovnakom prevedení možno objednať aj obálky 
formátu DL bez okienka samolepiace, balené po 20 ks.

papiere A4 (210×297 mm)

obj. číslo názov / gramáž štruktúra farba balenie cena za bal.
0303350 Laid / 100 g ručný papier biela 50 ks 5,70 €
0303361 Linen / 100 g ražba plátna biela 50 ks 5,70 €
0303360 Linen / 220 g ražba plátna biela 20 ks 5,70 €
0303330 Tradition / 100 g plstená ražba sl. kosť 50 ks 5,70 €
0303380 Mramor / 200g mramor šedivá 20 ks 5,70 €
0303390 Metalic / 250 g metalický povrch striebritá 20 ks 5,70 €

obálky DL (110×220 mm)

obj. číslo názov / gramáž štruktúra farba balenie cena za bal.
0200590 Laid / 120 g ručný papier biela 20 ks 7,70 €
0200591 Linen / 100 g ražba plátna biela 20 ks 7,70 €
0200595 Tradition / 120 g plstená ražba sl. kosť 20 ks 7,70 €
0200593 Mramor / 90 g mramor šedivá 20 ks 7,70 €
0200594 Metalic / 110 g metalický povrch striebritá 20 ks 7,70 €
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1

intenzita číslo a názov farby A4 – 80 g/m2 A3 – 80 g/m2 A4 – 160 g/m2

1 11 - vanilková 0303712 0303609 0303810

1 21 - krémová 0303715 - 0303812

1 10 - žltá 0303700 0303600 0303820

1 49 - lososová 0303721 0303618 0303814

1 32 - ružová 0303718 0303615 0303816

1 60 - svetlo zelená 0303724 0303621 0303828

1 63 - zelená 0303727 0303624 0303830

1 70 - modrá 0303730 0303627 0303824

1 71 - blankytno modrá 0303733 0303632 0303826

2 12 - citrónovo žltá 0303703 0303603 0303822

2 16 - zlatá 0303709 0303606 -

2 17 - medová 0303740 0303640 -

2 42 - levanduľová 0303752 0303652 -

2 80 - sivá 0303736 - -

3 13 - kanárikovo žltá 0303765 - 0303838

3 14 - žiarivo žltá 0303768 0303673 0303840

3 15 - slnečná 0303771 0303676 -

3 51 - pomarančová 0303777 0303682 0303836

3 36 - korálovo červená 0303774 0303679 0303841

3 35 - tehlovo červená 0303746 0303646 -

3 65 - lipovo zelená 0303780 0303685 0303848

3 67 - jarná zelená 0303783 0303688 0303855

3 73 - sýto modrá 0303789 0303695 0303846

intenzita číslo a názov farby A4 – 80 g/m2 A3 – 80 g/m2

2 IG50 - sýta žltá 0302550 0302560

2 DB49 - tmavo modrá 0302551 0302564

2 DG47 - tmavo zelená 0302552 0302563

2 CO44 - jahodovo červená 0302553 0302561

3 NeoGb - reflexná žltá 0302600 0302590

3 NeoGn - reflexná zelená 0302601 0302591

3 NeoPi - reflexná ružová 0302602 0302593

3 NeoOr - reflexná oranžová 0302603 0302592

Farebný papier MOTIF COLOURS

Rad farebných papierov Motif Colours predstavuje sortiment, ktorý prináša do Vašej kancelárie veľký počet farieb. 
Vytvorte divoké červené plagáty, chladné modré oddeľovacie listy, jemné žlté faxy, či pestrofarebné ponuky. 
Vhodné pre kopírky, laserové a atramentové tlačiarne.

• formát A4, A3
• gramáž 80 g/m2, 160 g/m2

• 80 g/m2 – balenie 500 hárkov
• 160 g/m2 – balenie 250 hárkov

intenzita - popis balenie A4 – 80 g/m2 balenie A3 – 80 g/m2 balenie A4 – 160 g/m2

1 - pastelové farby 7,70 € 15,10 € 10,50 €
2 - stredné farby 9,10 € 15,60 € 10,90 €

3 - intenzívne farby 10,10 € 18,20 € 12,60 €

Farebný papier COLORACTION 

Rad farebných papierov pre laserovú tlač, kopírovanie a čiernobielu atramentovú 
tlač. Škála intenzívnych a reflexných farieb, balenie v atraktívnom fóliovom obale.

· formát A4, A3
· gramáž 80 g/m2

· balenie 500 hárkov

intenzita - popis balenie A4 – 80 g/m2 balenie A3 – 80 g/m2

2 - intenzívne farby 10,80 € 19,- €
3 - reflexné farby 13,20 € 25,40 €
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5

3

obj. číslo cena za bal.
0301096 17,10 €

Uvedené ceny sú bez DPH.

intenzita číslo a názov farby obj. číslo
1 CH32 –  Pieskovo žltá 0302500
1 YE23 –  Pastelovo žltá 0302505
1 ZG34 – Citrónovo žltá 0302510
2 IG50 – Sýta žltá 0302515
1 OPI74 – Pastelovo ružová 0302520
1 MB30 – Arktická modrá 0302525
2 DB49 – Tmavo modrá 0302530
1 MG28 – Pastelovo zelená 0302535
2 MA42 – Stredne zelená 0302540
2 ZR09 –  Sýta červená 0302545

4 Farebný  papier COLORACTION – 100 listov

Vysoko kvalitný, farebný kopírovací papier, vhodný pre kopírky, laserové a atramentové 
tlačiarne. Škála 10-tich najobľúbenejších farieb vo výhodnom malospotrebiteľskom 
balení po 100 hárkov.

• formát A4
• gramáž 80 g/m2

• balenie 100 hárkov

intenzita - popis cena za bal.
1 - pastelové farby 2,55 €
2 - intenzívne farby 3,- €

Farebný papier Prima Copy A3 – mix farieb

Xerografický papier v mixe 10-tich pastelových odtieňov, univerzálne použitie v laserových 
tlačiarňach a kopírkach.

• formát A3
• gramáž 80 g/m2
• balenie 500 hárkov (10×50)

Farebný papier IQ – mix farieb

Farebné papiere IQ vo farebnom mixe. Vhodné pre kopírovanie aj tlač v laserových a atramentových tlačiarňach.

mix pastelových farieb: chamois, svetlo žltá, ružová, stredne zelená, stredne modrá - (5 × 50 hárkov)
mix intenzívnych farieb: kanárikovo žltá, zlatožltá, červená, májová zelená, azúrová - (5 × 50 hárkov)
mix reflexných farieb: oranžová, žltá, ružová, zelená - (4 × 50 hárkov)

• formát A4  
• gramáž 80 g/m2

obj. číslo popis cena za bal.
0302250 pastelové farby 8,90 €
0302260 intenzívne farby 10,50 €
0302265 reflexné farby 13,30 €

Farebný papier COLORACTION – mix farieb

Kancelársky papier v mixe pastelových, intenzívnych alebo reflexných farieb.
Každé balenie obsahuje päť rôznych odtieňov po dvadsiatich listoch. 

• formát A4
• gramáž 80 g/m2
• balenie 100 hárkov (5×20)

obj. číslo popis cena za bal.
0302290 pastelové farby 2,70 €
0302291 intenzívne farby 3,20 €
0302292 reflexné farby 3,45 €
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i

Kotúčiky do pokladní a strojových kalkulačiek

Viackópiové kotúčiky 1+1 (originál+kópia)

Termo kotúčiky 

Štandardné kotúčiky
obj. číslo šírka priemer návinu priemer dutinky balenie cena za kus
0400502 38 mm 60 mm 17 mm 144 ks 0,20 €
0400800 44 mm 60 mm 17 mm 120 ks 0,22 €
0400930 57 mm 60 mm 12 mm 120 ks 0,32 €
0400950 57 mm 60 mm 17 mm 72 ks 0,31 €
0401350 76 mm 60 mm 12 mm 72 ks 0,44 €
0401340 76 mm 60 mm 17 mm 72 ks 0,43 €

0400960 57 mm 60 mm 17 mm 72 ks 0,63 €
0401380 76 mm 60 mm 17 mm 72 ks 0,84  €

0402900 28 mm 50 mm 12 mm 128 ks 0,20 €
0400820 38 mm 50 mm 12 mm 180 ks 0,31 €
0400850 57 mm 35 mm 12 mm 154 ks 0,37 €
0400900 57 mm 50 mm 12 mm 120 ks 0,63 €
0400910 57 mm 60 mm 12 mm 120 ks 0,71 €
0401386 76 mm 60 mm 17 mm 72 ks 1,10 €
0401393 80 mm 60 mm 17 mm 72 ks 1,15 €
0401395 80 mm 80 mm 12 mm 45 ks 1,85 €

i
Na vyžiadanie zaistíme ďalšie druhy pokladničných kotúčikov.

Kopírovacie role MulticopyPlotterové role

obj. číslo šírka × návin / priemer dutinky gramáž cena za kus
0303910 297 mm×50 m / 50 mm 80 g/m2 6,60 €
0304050 420 mm×50 m / 50 mm 80 g/m2 8,90 €
0304060 594 mm×50 m / 50 mm 80 g/m2 12,20 €
0304005 610 mm×50 m / 50 mm 80 g/m2 12,50 €
0304000 620 mm×50 m / 50 mm 80 g/m2 12,60 €
0304070 841 mm×50 m / 50 mm 80 g/m2 16,20 €
0304200 914 mm×50 m / 50 mm 80 g/m2 17,10 €
0304372 1067 mm×50 m / 50 mm 80 g/m2 17,90 €

obj. číslo šírka x návin / priemer dutinky gramáž cena za kus
0304040 594 mm×175 m / 76 mm 80 g/m2 32,20 €
0304020 620 mm×175 m / 76 mm 80 g/m2 34,20 €
0304080 841 mm×175 m / 76 mm 80 g/m2 43,20 €
0304180 914 mm×175 m / 76 mm 80 g/m2 46,90 €

Kopírovacie papiera MULTICOPY
v hárkoch nájdete na str. 70.

Faxový papier

High Sensitive – vysoká rozlišovacia schopnosť.

obj. číslo šírka×návin / priemer dutinky balenie cena za kus
0400040 210 mm×30 m / 12 mm 12 ks 1,65 €

Pauzovací papier – role

Transparentné pauzovacie papiere navinuté na roli. Vysoká kvalita a odolnosť voči roztrhnutiu.

• pre ručné kreslenie   
• pre tlač na atramentových plotroch 

Pre ručné kresleniePre tlač na atramentových plotroch (dutinka 51 mm)

obj. číslo gramáž návin šírka role cena za kus
0305680 92 g/m2 50 m 33 cm 17,50 €
0305700 92 g/m2 50 m 61 cm 31,80 €
0305750 92 g/m2 50 m 91,4 cm 41,80 €

obj. číslo gramáž návin šírka role cena za kus
0305400 62 g/m2 20 m 91 cm 15,90 €
0305550 72 g/m2 20 m 91 cm 16,20 €
0305650 92 g/m2 20 m 91 cm 20,80 €
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Pauzovací papier

Formátovaný pauzovací papier pre ručné kreslenie.

• gramáž 90 g/m2

obj. číslo formát balenie cena za bal.
0306215 210×297 mm (A4) 500 hárkov 20,40 €
0306235 297×420 mm (A3) 500 hárkov 40,70 €

Kartónové tubusy

Kartónové tubusy na výkresy s plastovým viečkom. Rôzne dĺžky a priemery. Vhodné pre 
zasielanie veľkoformátových tlačovín, diplomov, kalendárov atď.

obj. číslo dĺžka tubusu priemer cena za kus
6906200 50 cm 50 mm 1,50 €
6906211 50 cm 80 mm 1,60 €
6906216 80 cm 80 mm 2,- €
6906225 100 cm 80 mm 3,20 €

Tabelačný papier

Papier s bočnou perforáciou pre tlač v ihličkových tlačiarňach. Všetky druhy tabelačného papiera sa dodávajú ako s oddeliteľnou bočnou 
perforáciou, tak bez nej. Podľa priania zákazníka dodávame tabelačný papier vrátane priečne perforácie, ktorá je možná po: 3 “tj 4 účtenky zo 
strany, 4“ tj 3 účtenky zo strany, 6 “tj 2 účtenky zo strany. Na všetky druhy tabelačného papiera Vám zabezpečíme firemnú či inú potlač. 

obj. číslo 
s perforáciou

obj. číslo 
bez perforácie rozmer originál 

+ kopie
zložiek 

v balení cena za bal.

0100100 0100120
21×12“

1 + 0 3000 24,40 €
0100200 0100220 1 + 1 1500 32,60 €
0100300 0100310 1 + 2 1000 34,20 €
0100500 0100520

23×12“
1 + 0 2000 19,60 €

0100600 0100620 1 + 1 1200 32,60 €
0100900 0100920

24×12“

1 + 0 2000 15,60 €
0101000 0101020 1 + 1 1000 20,80 €
0101100 0101120 1 + 2 750 26,10 €
0101200 0101220 1 + 3 500 24,70 €
0100950 - 1+0 2000 17,20 €
0101045 - 24×6“ 1+1 1000 23,90 €
0101135 - 1+2 750 26,70 €
0101300 0101320

25×12“
1 + 0 2000 15,90 €

0101400 0101420 1 + 1 1000 22,80 €
0101500 0101520 1 + 2 750 26,50 €
0101990 0102000 37,5×12“ 1 + 0 1500 23,90 €
0102100 0102120 39×12“ 1 + 0 1500 28,40 €

Tabelačné etikety

Etikety s postrannou perforáciou pre použitie v ihličkových tlačiarňach.

obj. číslo rozmer balenie cena za bal.
2500920 89×23,4 mm / 1 rada 6000 etikiet 28,10 € 
2500925 89×23,4 mm / 1 rada 300 etikiet 2,80 €
2500940 89×23,4 mm / 2 rady 12000 etikiet 56,- €
2500945 89×23,4 mm / 2 rady 600 etikiet 5,40 €
2500960 89×36,1 mm / 1 rada 4000 etikiet 28,10 €
2500965 89×36,1 mm / 1 rada 200 etikiet 2,80 €
2500980 89×36,1 mm / 2 rady 8000 etikiet 56,- €
2500985 89×36,1 mm / 2 rady 400 etikiet 5,40 €
2500990 89×48,8 mm / 1 rada 3000 etikiet 28,10 €
2500995 89×48,8 mm / 1 rada 150 etikiet 2,80 €
2501000 89×48,8 mm / 2 rady 6000 etikiet 56,- €
2501005 89×48,8 mm / 2 rady 300 etikiet 5,40 €
2501060 100×36,1 mm / 1 rada 4000 etikiet 28,10 €
2501065 100×36,1 mm / 1 rada 200 etikiet 2,80 €
2501080 100×36,1 mm / 2 rady 8000 etikiet 56,- €
2501085 100×36,1 mm / 2 rady 400 etikiet 5,40 €
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obj. číslo rozmer cena za bal.
2500210 66 x 33,8 mm 19,60 €
2500220 210 x 297 mm 19,60 €
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obj. číslo rozmer cena za bal.
2500240 52,5 x 21,2 mm 19,60 €
2500242 70 x 36 mm 19,60 €
2500244 210 x 297 mm 19,60 €
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Lesklé etikety

Samolepiace papierové print etikety s lesklým povrchom, určené pre 
potlač v laserových tlačiarňach a kopírkach, nevhodné pre atramentové 
tlačiarne.

• balenie 100 hárkov

24 etikiet / hárok 1 etiketa / hárok

Snímateľné etikety

Biele print etikety na hárkoch formátu A4 s nonpermovým 
(snímateľným) lepidlom. Etikety možno ľahko odstrániť z výrobku, na 
ktorom je nalepená, bez toho, aby na povrchu zostali zvyšky lepidla. 
Určené pre potlač v laserových a atramentových tlačiarňach a 
kopírovacích strojoch. 

• balenie 100 hárkov

52 etikiet / hárok 24 etikiet / hárok 1 etiketa / hárok

Polyesterové etikety

Samolepiace matné fólie pre potlač v laserových tlačiarňach a kopírkach, nevhodné pre atramentové tlačiarne.

• balenie 20 hárkov

70 etikiet / hárok 51 etikiet / hárok

24 etikiet / hárok 1 etiketa / hárok

obj. číslo rozmer farba cena za bal.
2500250 210×297 mm transparentná 18,50 €
2500251 210×297 mm biela 18,50 €
2500254 70×36 mm biela 18,50 €
2500249 70×16,9 mm biela 18,50 €
2500252 210×297 mm strieborná 18,50 €
2500253 70×16,9 mm strieborná 18,50 €
2500259 kruh 25 mm strieborná 18,50 €
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obj. číslo balenie cena za bal.
2500883 100 hárkov 16,20 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500820 100 hárkov 16,20 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500680 100 hárkov 16,20 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500880 100 hárkov 16,20 €
2500879 30 hárkov 5,90 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500670 100 hárkov 16,20 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500403 100 hárkov 16,20 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500408 100 hárkov 16,20 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500410 100 hárkov 16,20 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500409 100 hárkov 16,20 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500655 100 hárkov 16,20 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500870 100 hárkov 16,20 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500720 100 hárkov 16,20 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500850 100 hárkov 16,20 €
2500860 30 hárkov 5,90 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500653 100 hárkov 16,20 €

189 etikiet / hárok

24 etikiet / hárok

234 etikiet / hárok 70 etikiet / hárok

12 etikiet / hárok

40 etikiet / hárok65 etikiet / hárok 64 etikiet / hárok 52 etikiet / hárok

21 etikiet / hárok 24 etikiet / hárok40 etikiet / hárok 39 etikiet / hárok 12 etikiet / hárok

ATRAMENTOVÉ

TLAČIARNE

KOPÍROVACIE

STROJE

LASEROVÉ

TLAČIARNE
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PRINT ETIKETY S&K LABEL biele

Samolepiace etikety na hárku vo formáte A4, určené pre použitie v laserových a atramentových 
tlačiarňach a kopírovacích strojoch. Sú vyrobené násekom hornej samolepiacej vrstvy so silne 
lepivým akrylátovým lepidlom na vodnej báze.

Výhody použitia
 • flexibilné - vždy po ruke
 • potlačiteľné - čiernobielo aj farebne v bežných kancelárskych tlačových zariadeniach
 • viacúčelové - široká škála veľkostí
 • ekonomické - lacná potlač, iba v potrebnom množstve a čase
 • bezpečné - hárky vyrobené z kvalitných materiálov zvlášť navrhnutých pre priechod
   kancelárskymi tlačovými zariadeniami a s minimalizovanou prašnosťou
 - ochranné okraje po obvode hárku zabraňujú zaneseniu lepidla do tlačového zariadenia

Možnosti použitia

závesné dosky

listové obálky
skúmavky
diskety 3,5 „palca

videokazety

CD

balíky

audiokazety

úzke šanóny (zakladače)
široké šanóny (zakladače)
možné ľubovoľného strihanie
a rezanie plotterom
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obj. číslo balenie cena za bal.
2500625 100 hárkov 16,20 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500590 100 hárkov 16,20 €
2500600 30 hárkov 5,90 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500805 100 hárkov 16,20 €
2500806 30 hárkov 5,90 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500640 100 hárkov 16,20 €
2500650 30 hárkov 5,90 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500760 100 hárkov 16,20 €
2500780 30 hárkov 5,90 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500616 100 hárkov 16,20 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500630 100 hárkov 16,20 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500574 100 hárkov 16,20 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500579 100 hárkov 16,20 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500576 100 hárkov 16,20 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500635 100 hárkov 16,20 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500545 100 hárkov 16,20 €
2500543 30 hárkov 5,90  €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500500 100 hárkov 16,20 €
2500501 30 hárkov 5,90 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500507 100 hárkov 16,20 €
2500505 30 hárkov 5,90 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500560 100 hárkov 16,20 €
2500555 30 hárkov 5,90 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500570 100 hárkov 16,20 €
2500571 30 hárkov 5,90 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500400 100 hárkov 16,20 €
2500401 30 hárkov 5,90 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500530 100 hárkov 16,20 €
2500540 30 hárkov 5,90 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500511 100 hárkov 16,20 €
2500512 30 hárkov 5,90 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500624 100 hárkov 16,20 €

2 etikety / hárok 4 etikety / hárok 1 etiketa / hárok7 etikiet / hárok 2 etikety / hárok

14 etikiet / hárok 14 etikiet / hárok 4 etikety / hárok16 etikiet / hárok 8 etikiet / hárok

24 etikiet / hárok 16 etikiet / hárok 20 etikiet / hárok21 etikiet / hárok 12 etikiet / hárok

18 etikiet / hárok 30 etikiet / hárok24 etikiet / hárok 51 etikiet / hárok 33 etikiet / hárok
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obj. číslo farba cena za bal.
2500403Y žltá 17,90 €
2500403R červená 17,90 €
2500403G zelená 17,90 €
2500403B modrá 17,90 €

obj. číslo farba cena za bal.
2500530Y žltá 17,90 €
2500530R červená 17,90 €
2500530G zelená 17,90 €
2500530B modrá 17,90 €
2500530M mix farieb 17,90 €

obj. číslo farba cena za bal.
2500560Y žltá 17,90 €
2500560R červená 17,90 €
2500560G zelená 17,90 €
2500560B modrá 17,90 €
2500560M mix farieb 17,90 €

obj. číslo farba cena za bal.
2500500Y žltá 17,90 €
2500500R červená 17,90 €
2500500G zelená 17,90 €
2500500B modrá 17,90 €
2500500M mix farieb 17,90 €

24 etikiet / hárok

8 etikiet / hárok 4 etikety / hárok 1 etiketa / hárok

obj. číslo farba cena za bal.
2500850Y žltá 17,90 €
2500850R červená 17,90 €
2500850G zelená 17,90 €
2500850B modrá 17,90 €
2500850M mix farieb 17,90 €

obj. číslo farba cena za bal.
2500590Y žltá 17,90 €
2500590R červená 17,90 €
2500590G zelená 17,90 €
2500590B modrá 17,90 €
2500590M mix farieb 17,90 €

40 etikiet / hárok 24 etikiet / hárok

PRINT ETIKETY S&K LABEL farebné

Farebné samolepiace etikety na hárku A4 určené pre čiernobielu aj farebnú 
potlač v laserových a atramentových tlačiarňach a kopírkach.
Vysoko kvalitný materiál, bezpečnostné okraje po obvode hárku 
minimalizujú riziko zanesenia lepidla do tlačového zariadenia.

• balenie 100 hárkov
• 4 farby v ponuke
    žltá (kód Y)
    červená (kód R)
    zelená (kód G)
    modrá (kód B)
• balenie mix farieb (kód M) obsahuje 5 farieb po 20 hárkoch
   (biela, žltá, červená, zelená, modrá)

ATRAMENTOVÉ

TLAČIARNE

KOPÍROVACIE

STROJE

LASEROVÉ

TLAČIARNE

V  B A L E N Í

H Á R K O V  A 4

20

V  B A L E N Í

H Á R K O V  A 4

30

V  B A L E N Í

H Á R K O V  A 4

100

V  B A L E N Í

H Á R K O V  A 4

1000



Uvedené ceny sú bez DPH.

obj. číslo balenie cena za bal.
2500281 100 hárkov 9,30 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500276 100 hárkov 9,30 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500278 100 hárkov 9,30 €
2500296 1000 hárkov 71,- €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500274 100 hárkov 9,30 €
2500292 1000 hárkov 71,- €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500273 100 hárkov 9,30 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500269 100 hárkov 9,30 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500280 100 hárkov 9,30 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500272 100 hárkov 9,30 €
2500290 1000 hárkov 71,- €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500275 100 hárkov 9,30 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500283 100 hárkov 9,30 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500270 100 hárkov 9,30 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500271 100 hárkov 9,30 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500282 100 hárkov 9,30 €
2500298 1000 hárkov 71,- €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500277 100 hárkov 9,30 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500284 100 hárkov 9,30 €
2500300 1000 hárkov 71,- €

obj. číslo balenie cena za bal.
2500279 100 hárkov 9,30 €

14 etikiet / hárok 4 etikety / hárok 1 etiketa / hárok8 etikiet / hárok 2 etikety / hárok

21 etikiet / hárok 24 etikiet / hárok

40 etikiet / hárok

78 etikiet / hárok

24 etikiet / hárok

40 etikiet / hárok

64 etikiet / hárok

18 etikiet / hárok 24 etikiet / hárok

52 etikiet / hárok

65 etikiet / hárok
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ATRAMENTOVÉ

TLAČIARNE

KOPÍROVACIE

STROJE

LASEROVÉ

TLAČIARNE

V  B A L E N Í

H Á R K O V  A 4

20

V  B A L E N Í

H Á R K O V  A 4

30

V  B A L E N Í

H Á R K O V  A 4

100

V  B A L E N Í

H Á R K O V  A 4

1000

V  B A L E N Í

H Á R K O V  A 4

20

V  B A L E N Í

H Á R K O V  A 4

30

V  B A L E N Í

H Á R K O V  A 4

100

V  B A L E N Í

H Á R K O V  A 4

1000

PRINT ETIKETY S&K LABEL PLUS

Biele etikety na hárku A4 určené na kopírovanie alebo 
potlač v laserových a atramentových tlačiarňach. Sú 
vyrobené násekom hornej samolepiacej vrstvy so silne 
lepivým akrylátovým lepidlom na vodnej báze.

• balenie 100 alebo 1000 hárkov
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obj. číslo rozmer farba cena za bal.
2501750 70×37 mm žltá 7,10 €
2501751 70×37 mm modrá 7,10 €
2501752 70×37 mm červená 7,10 €
2501753 70×37 mm zelená 7,10 €
2501760 105×37 mm žltá 7,10 €
2501761 105×37 mm modrá 7,10 €
2501762 105×37 mm červená 7,10 €
2501763 105×37 mm zelená 7,10 €
2501770 210×297 mm žltá 7,10 €
2501771 210×297 mm modrá 7,10 €
2501772 210×297 mm červená 7,10 €
2501773 210×297 mm zelená 7,10 €

Univerzálne etikety farebné, DIN A42

3

1

obj. číslo rozmer balenie cena za bal.
2501700 48,5×25,4 mm 100 hárkov 20,- €
2501710 63,5×46,6 mm 25 hárkov 7,10 €
2501701 70×37 mm 100 hárkov 20,- €
2501711 70×37 mm 25 hárkov 7,10 €
2501712 105×37 mm 25 hárkov 7,10 €
2501702 105×40 mm 100 hárkov 20,- €
2501703 105×74 mm 100 hárkov 20,- €
2501704 105×148 mm 100 hárkov 20,- €
2501713 190×38 mm 25 hárkov 7,10 €
2501714 190×61 mm 25 hárkov 7,10 €
2501705 210×297 mm 100 hárkov 20,- €
2501715 210×297 mm 25 hárkov 7,10 €

48,5 × 25,4 mm

63,5 × 46,6 mm

105 × 40 mm

190 × 38 mm

105 × 37 mm

70 × 37 mm

105 × 37 mm

70 × 37 mm

105 × 74 mm

190 × 61 mm

210 × 297 mm

105 × 148 mm

210 × 297 mm
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24 etikiet / hárok 1 etiketa / hárok16 etikiet / hárok

44 etikiet / hárok

18 etikiet / hárok

14 etikiet / hárok

7 etikiet / hárok

4 etikety / hárok

1 etiketa / hárok

24 etikiet / hárok

16 etikiet / hárok

8 etikiet / hárok

4 etikety / hárok

obj. číslo rozmer farba cena za bal.
2502200 okrúhle Ø 60 mm žltá 8,90 €
2502201 okrúhle Ø 60 mm oranžová 8,90 €
2502202 okrúhle Ø 60 mm červená 8,90 €
2502203 okrúhle Ø 60 mm zelená 8,90 €
2502210 64×33,9 mm žltá 8,90 €
2502211 64×33,9 mm oranžová 8,90 €
2502212 64×33,9 mm červená 8,90 €
2502213 64×33,9 mm zelená 8,90 €
2502220 210×297 mm žltá 8,90 €
2502221 210×297 mm oranžová 8,90 €
2502222 210×297 mm červená 8,90 €
2502223 210×297 mm zelená 8,90 € 12 etikiet / hárok 24 etikiet / hárok 1 etiketa / hárok

Ø 60 mm 64 × 33,9 mm 210 × 297 mm

Univerzálne etikety biele, DIN A4

Univerzálne etikety pre atramentové a laserové tlačiarne, kopírovacie stroje. Určené pre automatické 
podávanie papiera pri tlačiarňach značiek HP, Epson, Lexmark a mnohých iných.

• biele etikety, balenie 25 alebo 100 hárkov A4 

• farebné etikety, balenie 20 hárkov A4  

Etikety fluorescenčné, DIN A4   

Samolepiace etikety pre laserové tlačiarne a kopírovacie 
stroje, fluorescenčné farby pre zvýraznenie textu.

• balenie 20 hárkov



Uvedené ceny sú bez DPH.
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6

obj. číslo rozmer farba etikiet v bal. cena za bal.
2501800 priemer 8 mm biela 480 0,61 €
2501801 priemer 10 mm biela 378 0,61 €
2501802 priemer 13 mm biela 210 0,61 €
2501803 priemer 16 mm biela 144 0,61 €
2501804 priemer 19 mm biela 120 0,61 €
2501805 priemer 25 mm biela 72 0,61 €
2501806 priemer 32 mm biela 36 0,61 €
2501810 10×16 mm biela 216 0,61 €
2501811 10×49 mm biela 48 0,61 €
2501812 19×40 mm biela 60 0,61 €
2501813 20×50 mm biela 36 0,61 €
2501814 22×32 mm biela 54 0,61 €
2501815 34×53 mm biela 24 0,61 €
2501816 34×67 mm biela 18 0,61 €
2501817 38×102 mm biela 12 0,61 €
2501818 53×100 mm biela 6 0,61 €

obj. číslo rozmer farba etikiet v bal. cena za bal.
2501900 priemer 8 mm žltá 288 0,62 €
2501901 priemer 8 mm modrá 288 0,62 €
2501902 priemer 8 mm červená 288 0,62 €
2501903 priemer 8 mm zelená 288 0,62 €
2501910 priemer 13 mm žltá 175 0,62 €
2501911 priemer 13 mm modrá 175 0,62 €
2501912 priemer 13 mm červená 175 0,62 €
2501913 priemer 13 mm zelená 175 0,62 €
2501920 12×18 mm žltá 84 0,62 €
2501921 12×18 mm oranžová 84 0,62 €
2501922 12×18 mm červená 84 0,62 €
2501923 12×18 mm zelená 84 0,62 €
2501930 34×67 mm žltá 15 0,62 €
2501931 34×67 mm modrá 15 0,62 €
2501932 34×67 mm červená 15 0,62 €
2501933 34×67 mm zelená 15 0,62 €

4

5

70 × 37 mm 210 × 297 mm 210 × 297 mm

24 etikiet / hárok 1 etiketa / hárok1 etiketa / hárok

obj. číslo rozmer farba cena za bal.
2501961 70×37 mm transparentná 20,80 €
2501962 210×297 mm transparentná 20,80 €
2501965 210×297 mm biela 20,80 €
2501970 210×297 mm strieborná 20,80 €

Polyesterové etikety APLI 

Transparentné - vodeodolné, pre aplikáciu na priehľadné plochy (sklo, plexi)
 • biele a strieborné - odolávajú poveternostným vplyvom, vode odolné
 • vhodné pre potlač v laserových tlačiarňach a kopírkach
 • balenie 20 hárkov A4

Signálne samolepiace značky

Samolepiace etikety štvorcového formátu 114 × 114 mm 
s natlačenými piktogramami. Informačné a zákazové 
značky pre vnútorné priestory budov.

obj. číslo popis cena za kus
2502250 páni 1,55 €
2502251 dámy 1,55 €
2502254 únikový východ 1,55 €
2502255 zákaz fajčenia 1,55 €
2502256 zákaz vstupu pre psy 1,55 €
2502257 zákaz vstupu s potravinami 1,55 €
2502258 zákaz mobil. telefonovania 1,55 €
2502260 pozor el. prúd 1,55 €
2502261 prítomnosť WIFI 1,55 €
2502262 lekárnička 1,55 €

Etikety APLI, malé balenie A6    

Etikety na hárku A6, určené na označovanie alebo ručný popis.
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TTR A TERMO ETIKETY NA KOTÚČI

obj. číslo rozmer etikiet v kot. cena za kus
2501430 32×16 mm 5000 7,30 €
2503200 32×25 mm 3000 6,10 €
2501440 38×25 mm 3000 7,10 €
2501405 50×25 mm 3000 8,40 €
2501475 100×50 mm 2000 21,60 €
2501460 100×70 mm 1000 15,50 €

i

1

TTR (TERMOTRANSFEROVÉ) ETIKETY
Použitie: sú určené pre potlač cez farbiacu pásku v termotransferových tlačiarňach.
Materiál: Vellum - biely matný papier
Dutinka: priemer 40 mm (na vyžiadanie možné i 76 mm)
Priemer kotúča: do 150 mm
Návin: vonkajšie
Rozmery: okrem nižšie uvedenej ponuky je k dispozícii 25 rozmerov obdĺžnikových etikiet, navyše aj 
etikety zlatnícke.
Orientácia etikety na páse: prvé číslo udáva šírku etikety („L“), druhý rozmer výšku etikety („B“),
ako je vidieť na obrázku. 

Šírka etikety teda súčasne určuje aj šírku pásu - napr etikety rozmeru 60x40 mm sú na páse širokom 
62 mm. Ak by sme údaje „prehodili“, bude sa jednať o úplne odlišný produkt - etikety rozmeru 40x60 
mm, umiestnené na páse širokom 42 mm.
Predajná jednotka: 1 kotúč

TTR FARBIACE PÁSKY
TTR etikety možno potlačiť bežne dostupnými voskovými farbiacimi páskami, ktoré sme schopní 
zabezpečiť. Tu je potrebné spresniť, podľa typu tlačiarne, základné parametre kotúča - šírka (mm), 
dĺžka (m), návin (out / in), dutinka („).

TERMO ETIKETY
Použitie: sú vyrobené z termocitlivého materiálu, použitie predovšetkým vo vážiacich systémoch.
Tieto etikety sú vyrábané zákazkovo, vždy na základe konkrétnej požiadavky zákazníka.

V prípade požiadavky na výrobu TTR alebo Termo etikiet prosím uvádzajte tieto údaje: typ etikety (TTR 
alebo Termo), rozmer etikety (šírka x výška), priemer dutinky, priemer celého kotúča alebo počet etikiet 
na kotúči a požadované množstvo.
Cenovú kalkuláciu Vám spracujeme do 48 hodín od zadania.

TERMOTRANSFEROVÉ ETIKETY (TTR)

Etikety na kotúči určené pre čiernobielu aj farebnú potlač v termotransferových tlačiarňach cez farbiacu pásku. Materiál Vellum (biely matný papier). Najčastejšie použitie: logistické a 
distribučné etikety - označenie miesta určenia, čiarové kódy, označovanie výrobkov a ich balenie.

• dutinka priemer 40 mm

Na vyžiadanie zaistíme aj ďalšie rozmery TTR etikiet.



Uvedené ceny sú bez DPH.
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4

obj. číslo rozmer - typ farba etikiet v kot. kotúčikov v bal. cena za kus
2501140 22×12 mm - CONTACT biela 1500 44 0,61 €
2501180 22×12 mm - COLA PLY biela 1250 48 0,51 €
2501200 22×12 mm - COLA PLY žltá 1250 48 0,81 €
2501201 22×12 mm - COLA PLY zelená 1250 38 0,81 €
2501202 22×12 mm - COLA PLY oranžová 1250 48 0,81 €
2501203 22×12 mm - COLA PLY červená 1250 48 0,81 €
2501300 26×12 mm - CONTACT biela 1500 38 0,73 €
2501320 26×12 mm - CONTACT žltá 1500 38 0,99 €
2501321 26×12 mm - CONTACT zelená 1500 38 0,99 €
2501322 26×12 mm - CONTACT oranžová 1500 38 0,99 €
2501323 26×12 mm - CONTACT červená 1500 38 0,99 €
2501350 26×12 mm - UNI biela 1500 38 0,73 €
2501260 25×16 mm - CONTACT biela 1100 40 0,73 €
2501280 25×16 mm - CONTACT žltá 1100 40 0,99 €
2501281 25×16 mm - CONTACT zelená 1100 40 0,99 €
2501282 25×16 mm - CONTACT oranžová 1100 40 0,99 €
2501283 25×16 mm - CONTACT červená 1100 40 0,99 €
2501220 25×16 mm - OBDÉLNÍK biela 1125 40 0,73 €
2501221 25×16 mm - OBDÉLNÍK zelená 1125 40 0,99 €
2501380 37×19 mm - OBDÉLNÍK biela 1000 28 1,80 €
2501385 37×19 mm - OBDÉLNÍK žltá 1000 28 2,80 €
2501386 37×19 mm - OBDÉLNÍK zelená 1000 28 2,80 €
2501387 37×19 mm - OBDÉLNÍK oranžová 1000 28 2,80 €
2501210 16×23 mm - MOTEX biela 870 60 0,53 €
2501211 16×23 mm - MOTEX žltá 870 60 0,81 €
2501212 16×23 mm - MOTEX zelená 870 60 0,81 €

BLITZ - PH

BLITZ - C8 BLITZ - S16

BLITZ - C20 BLITZ - S16A

Xerografický papier » Špeciálny papier » Farebný papier » Kotúčiky, role, faxový papier » Tabelačný papier a etikety » Etikety špeciálne » Print etikety » Etikety APLI » TTR a termo etikety »
Etiketovacie kliešte a etikety » Obálky » Otvárače a váhy na listy » Tlačivá » Samolepiace bločky » Poznámkové kocky »Diáre » Poznámkové bloky » Zošity a záznamové knihy  

ETIKETY NA KOTÚČIKU 

Etikety na kotúčiku pre použitie do etiketovacích klieští.

• priemer dutinky 25 mm

Etiketovacie kliešte JOLLY

Jednoriadkové a dvojriadkové etiketovacie kliešte určené pre potlač cenových etikiet. Čierna tlač pomocou 
vymeniteľného farbiaceho valčeka.

• 1- riadkové JOLLY JC8 – tlač na etikety 26×12 CONTACT
• 2- riadkové JOLLY JC20 – tlač na etikety 25×16 CONTACT

obj. číslo položka cena 
2508200 Kliešte JOLLY JC8, 1- riadkové / 8 miest 46,50 €
2508210 Kliešte JOLLY JC20, 2- riadkové / 10+10 miest 86,- €
2508250 náhradný farbiaci valček / balenie 5 ks 18,40 €

ETIKETOVACIE KLIEŠTE BLITZ   

Jednoriadkové a dvojriadkové etiketovacie kliešte určené pre potlač cenových etikiet.
Sú používané predovšetkým pre rýchle a jednoduché označenia či ocenenia rôzneho tovaru 
alebo materiálu. Čierny tlač pomocou vymeniteľného farbiaceho valčeka šírky 27 mm.

obj. číslo položka počet miest tlač na etikety cena za kus
2508005 BLITZ – PH / jednoriadkové 8 - číselné 22×12 COLA-PLY 48,90 €
2508010 BLITZ – C8 / jednoriadkové 8 - číselné 26×12 CONTACT 66,- €
2508160 BLITZ – S16 / dvojriadkové 2×8 - číselné 25×16 CONTACT 114,- €
2508150 BLITZ – C20 / dvojriadkové 2×10 - číselné 25×16 OBDĹŽNIK 122,- €
2508170 BLITZ – S16A / dvojriadkové 2×8 - ABC / číselné 25×16 CONTACT 132,- €
2508800 farbiaci valček - čierny / šírka 27 mm, pr. 10 mm   3,20 €
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obj. číslo druh rozmer balenie cena za bal.
0200180 C6 114×162 mm 200 ks 9,30 €
0200550 C5/6 114× 229 mm 500 ks 20,80 €
0200551 C5/6 114× 229 mm 200 ks 12,10 €
0200750 C5/6-O vpravo 114× 229 mm 500 ks 23,20 €
0200760 C5/6-O vpravo 114× 229 mm 200 ks 13,80 €
0200780 C5/6-O vľavo 114× 229 mm 500 ks 22,40 €
0200790 C5/6-O vľavo 114× 229 mm 200 ks 13,20 €
0201120 C5 162×229 mm 500 ks 31,80 €
0201121 C5 162×229 mm 100 ks 10,- €
0201776 C4 324×229 mm 50 ks 11,80 €

Obálky PREMIUM ELCO

Exkluzívne biele ofsetové obálky s vnútornou potlačou zaručujúce vysokú ochranu Vašich informácií a reprezentatívnu korešpondenciu. Spoľahlivé uzatváranie samolepiacim pruhom s odnímateľnou krycou páskou.

• formáty C6, C6/5, C6/5 s okienkom (C6/5-O), C5, C4
• biely papier 80 g/m² (C4-100 g/m2), vnútorná tlač

Štandardné papierové obálky.

• formát C6 (114×162 mm)   

obj. číslo papier lepenie balenie cena za bal.
0200140 recyklovaný, 80 g/m² samolepiaca prehybová 1000 ks 14,40 €
0200200 biely, 80 g/m² samolepiaca prehybová 1000 ks 15,10 €
0200206 biely, 80 g/m² samolepiaca prehybová 50 ks 0,98 €
0200202 biely, 80 g/m², vn. potlač samolepiaca s krycou páskou 1000 ks 16,30 €

Obálky DL

Štandardné papierové obálky.

• formát DL (110×220 mm)  
• prevedenie: bez okienka (DL) 
                        s okienkom (DL-O)

obj. číslo druh papier lepenie balenie cena za bal.
0200400 DL biely, 80 g/m² olizová 1000 ks 17,- €
0200500 DL biely, 80 g/m² samolepiaca prehybová 1000 ks 18,30 €
0200505 DL biely, 80 g/m² samolepiaca prehybová 50 ks 1,20 €
0200525 DL biely, 80 g/m², vn. potlač samolepiaca s krycou páskou 1000 ks 18,30 €
0200630 DL-O recyklovaný, 80 g/m² samolepiaca prehybová 1000 ks 20,20 €
0200700 DL-O biely, 80 g/m² samolepiaca prehybová 1000 ks 20,20 €
0200705 DL-O biely, 80 g/m² samolepiaca prehybová 50 ks 1,35 €
0200920 DL-O biely, 80 g/m², vn. potlač samolepiaca s krycou páskou 1000 ks 21,10 €
0200990 C5/6-O biely, 80 g/m2, vn. potlač olizová, pre automatické plnenie 1000 ks 20,80 €
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Obálky C5, B5

Štandardné papierové obálky.

• formát C5 (162×229 mm)
• formát B5 (178×254 mm)  
• prevedenie: bez okienka (C5) 
                         s okienkom (C5-O)

obj. číslo druh papier lepenie balenie cena za bal.
0201000 C5 biely, 80 g/m² olizová 1000 ks 20,20 €
0201100 C5 biely, 80 g/m² samolepiaca prehybová 1000 ks 25,30 €
0201115 C5 biely, 80 g/m² samolepiaca prehybová 50 ks 1,55 €
0201250 C5 biely, 80 g/m², vn. potlač samolepiaca s krycou páskou 500 ks 11,30 €
0201255 C5-O biely, 80 g/m², vn. potlač samolepiaca prehybová 500 ks 16,20 €
0201660 taška C5* biely, 100 g/m² samolepiaca prehybová 500 ks 15,90 €
0201800 taška B5* biely, 100 g/m² samolepiaca s krycou páskou 500 ks 20,90 €

* tašky C5 a B5 majú otvor pre vloženie obsahu na kratšej strane

Štandardné papierové obálky, uzatváranie na kratšej strane.
Uzatváranie samolepiacim pruhom s odnímateľnou krycou páskou
zabespečuje pevnejšie a spoľahlivejšie uzavretie obálky.

• formát C4 (229×324 mm)   
• druh C4-O (okienko vpravo hore)

Poštové tašky C4

obj. číslo druh papier lepenie balenie cena za bal.
0201723 C4 biely, 100 g/m² samolepiaca prehybová 250 ks 14,70 €
0201765 C4 biely, 100 g/m² samolepiaca s krycou páskou 250 ks 16,30 €
0201725 C4 biely, 100 g/m² samolepiaca s krycou páskou 25 ks 2,- €
0201783 C4-O biely, 100 g/m² samolepiaca s krycou páskou 250 ks 15,10 €

Poštové tašky B4

Štandardné papierové obálky, uzatváranie na kratšej strane.
Uzatváranie samolepiacim pruhom s odnímateľnou krycou páskou
zabezpečuje pevnejšie a spoľahlivejšie uzavretie obálky.

• formát B4 (250×353 mm)   

obj. číslo druh papier lepenie balenie cena za bal.
0201821 B4 biely, 100 g/m² olizová 250 ks 14,20 €
0201870 B4 biely, 100 g/m² samolepiaca prehybová 250 ks 16,30 €
0201905 B4 biely, 100 g/m² samolepiaca s krycou páskou 250 ks 17,10 €
0201885 B4 biely, 100 g/m² samolepiaca s krycou páskou 25 ks 2,40 €
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obj. číslo balenie cena za bal.
0202630 400 ks 66,- €
0202635 10 ks 2,- €

obj. číslo balenie cena za bal.
0202900 200 ks 80,- €
0202905 10 ks 4,35 €

obj. číslo rozmer gramáž cena za bal.
0202660 C4 / 22,9×32,4 cm 130 g 4,45 €
0202670 B4 / 25×35,3 cm 130 g 4,55 €
0202680 E4 / 28×40 cm 140 g 8,50 €

obj. číslo balenie cena za bal.
0202510 10 ks 1,60 €
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Obchodné tašky B5 - Xdno 

Obchodné tašky s rozšíreným dnom pre zasielanie 
objemných zásielok. Uzatváracia chlopňa bez lepidla.

• biely recyklovaný papier 90 g/m2

• formát B5 (17,6×25 cm)
• šírka dna 4 cm

Obchodné tašky B4 - Xdno 

Obchodné tašky s rozšíreným dnom pre 
zasielanie objemných zásielok. Uzatváracia 
chlopňa bez lepidla.

• biely recyklovaný papier 90 g/m2

• formát B4 (25×34 cm)
• šírka dna 4 cm

Obchodné tašky samolepiace - X dno 

Obchodné tašky s rozšíreným dnom pre zasielanie 
objemných zásielok. Uzatváracia klopa so samolepiacim 
pruhom a snímateľnou krycou páskou.    
• pevný materiál - prírodný sulfát hnedý, hladený
• formáty C4, B4, E4
• šírka dna 4 cm
• balenie po 25 ks

Obchodné tašky B4 s tkaninou - Xdno

Obchodné tašky s rozšíreným dnom pre zasielanie 
objemných zásielok. Vysoko odolné s tkaninovou 
výstužou, uzatváracia chlopňa bez lepidla.

• pevný hnedý papier (PAPIROLIN) 120 g/m2

• formát B4 (25×34 cm)
• šírka dna 4 cm

Poštové tašky s bublinkovou výstelkou

Poštové tašky vystlané bublinkovou fóliou pre ochranu krehkých zásielok.

• samolepiace s odtrhávacím prúžkom
• biela farba

Kartónové obálky

Biele priestorové obálky z tuhého kartónu, zabraňujú poškodeniu zásielky.

• skladačková lepenka 300 g/m2

obj. číslo typ vnútorné rozmery  vonkajšie rozmery cena za kus
0204100 A/000 100×165 mm 120×175 mm 0,17 €
0204110 B/00 120×215 mm 140×225 mm 0,19 €
0204120 C/0 150×215 mm 170×225 mm 0,20 €
0204030 CD 165×175 mm 175×200 mm 0,18 €
0204130 D/1 180×265 mm 200×275 mm 0,27 €
0204140 E/2 220×265 mm 240×275 mm 0,31 €
0204150 F/3 220×340 mm 240×350 mm 0,36 €
0204160 G/4 240×340 mm 260×350 mm 0,40 €
0204170 H/5 270×360 mm 290×370 mm 0,51 €
0204175 J/6 300×445 mm 320×455 mm 0,69 €
0204180 K/7 350×470 mm 370×480 mm 0,74 €

obj. číslo formát  vonkajšie rozmery cena za kus
0205500 B2 450×650 mm 1,20 €
0205510 B3 420×540 mm 0,98 €
0205520 B4 245×350 mm 0,49 €
0205530 B5 200×255 mm 0,38 €
0205540 B6 150×190 mm 0,28 €
0205560 CD 160×160 mm 0,24 €
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9

7 8 Obálky – DVR B6, C5, C4 bez opakovaného doručenia, samoprepis

Obálky – DVR B6, C5, C4 s opakovaným doručením, samoprepis

Obálky – doručenky B6, C5, C4 bez opakovaného doručenia, samoprepis

• lepenie samolepiace s odtrhávacou páskou
• B6 – 125×176 mm, gramáž 90g/m2
• C5 – 162×229 mm, gramáž 90g/m2
• C4 – 229×329 mm, gramáž 100g/m2

• lepenie samolepiace s odtrhávacou páskou
• B6 – 125×176 mm, gramáž  90g/m2
• C5 – 162×229 mm, gramáž 90g/m2
• C4 – 229×329 mm, gramáž 100g/m2

•  lepenie samolepiace s odtrhávacou páskou
•  B6 – 125×176 mm, gramáž 90g/m2
•  C5 – 162×229 mm, gramáž 90g/m2
•  C4 – 229 ×329 mm, gramáž 100g/m2

obj. číslo popis balenie cena za kus
0201315 B6 / doručenka 1000 ks 0,07 €
0201316 C5 / doručenka 1000 ks 0,08 €
0201317 C4 / doručenka 250 ks 0,15 €

obj. číslo popis balenie cena za kus
0201345 B6 / DVR s opakovaným doručením 1000 ks 0,07 €
0201346 C5 / DVR s opakovaným doručením 1000 ks 0,08 €
0201347 C4 / DVR s opakovaným doručením 250 ks 0,15 €

obj. číslo popis balenie cena za kus
0201325 B6 / doručenka DVR 1000 ks 0,07 €
0201326 C5 / doručenka DVR 1000 ks 0,08 €
0201327 C4 / doručenka DVR 250 ks 0,15 €

Expedičné obálky na doklady transparentné 

Slúži na uloženie a prepravu dokladov so zásielkou. Sú vyrobené z priehľadnej fólie, zadná časť je 
samolepiaca pre jednoduché pripevnenie na zásielku.

obj. číslo vnútorné rozmery balenie cena za kus
0205000 C6 - 165×114 mm 1000 ks 0,07 €
0205050 DL - 230×110 mm 1000 ks 0,09 €
0205100 C5 - 230×165 mm 1000 ks 0,12 €
0205150 C4 - 320×230 mm 500 ks 0,16 €

Otvárač na listy

Praktické nože na otváranie poštových obálok. Typ 402 obsahuje navyše ostrý otvárací nožík.

obj. číslo typ dĺžka cena za kus
1900130 401 - plastová rukoväť 12 cm 1,85 €
1900140 402 - kovová rukoväť 15 cm 3,20 €

obj. číslo rozsah váženia cena za kus
2709060 0 - 2000 g 44,40 €
2709070 0 - 5000 g 52,- €

Zhotovená z pevného ABS materiálu, zjednodušené dvojtlačidlové ovládanie pre všetky 
funkcie - ZAP / TARA / VYP. Veľká vážiaca plocha, jednoduchá obsluha a dobre čitateľný LCD 
displej s číslicami veľkosti 13 mm. Pri nečinnosti sa po 60 sekundách automaticky vypne. 
Napájanie 4 × 1,5 V AAA batérií.

• dielik stupnice – 1 g
• dva typy podľa rozsahu váženia
• rozmery 165×230×40 mm
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Bónová kniha

Dodací list

Kniha došlých a odoslaných faktúr

3

6

9

• blok A4 / 100 listov

• blok A5 / 100 listov

• kniha A4 na šírku / 60 listov

obj. číslo popis cena za kus
3005670 A5 samoprepis (8777) 1,70 €

Spisový obal

Dodací list

2

5

 • formát A3 na šírku / falc A4

 • blok A4 alebo A5 / 100 listov

Skladová karta

Objednávka

Faktúra

1

4

8

• hárky A4 alebo A5 - kartón

• blok A4 alebo A5 / 100 listov

• blok A5 alebo 2/3 A4 / 100 listov

obj. číslo popis cena za kus
3005600 A5 (027) 0,04 €
3005601 A4 (130) 0,05 €

obj. číslo popis cena za kus
3005630 A4 obyčajný (065) 1,95 €
3005631 A4 samoprepis (068) 3,15 €
3005640 A5 obyčajný (045) 1,15 €
3005641 A5 samoprepis (013) 1,60 €

obj. číslo popis cena za kus
3005680 A5 samoprepis (110) 1,60 €
3005681 2/3 A4 samoprepis (010) 2,20 €

obj. číslo popis cena za kus
3005700 kniha došlých faktúr (085) 1,10 €
3005701 kniha odoslaných faktúr (084) 1,10 €

obj. číslo popis cena za kus
3005650 A4 obyčajný (011)  1,95 €
3005651 A4 samoprepis (020) 3,15 €
3005660 A5 obyčajný (070) 1,15 €
3005661 A5 samoprepis (069) 1,50 €

obj. číslo popis cena za kus
3005610 obyčajný (026) 0,05 €

obj. číslo popis cena za kus
3005620 A4 obyčajný (8964) 3,15 €

Dodací list IGAZ7

• blok A4 alebo A5 / 100 listov

obj. číslo popis cena za kus
3009657 A4 samoprepis (IGAZ 08)  3,60 €
3009656 A5 samoprepis (IGAZ 09) 2,40 €
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obj. číslo popis cena za kus
3005710 samoprepis (067) 1,60 €

obj. číslo popis cena za kus
3005720 A5 obyčajný (049) 1,15 €
3005721 A5 samoprepis (066) 1,60 € 

Výdajka - prevodka Príjemka - výdajka - prevodka

• blok A5 / 100 listov• blok A5 / 100 listov

10 11

obj. číslo popis cena za kus
3005760 samoprepis (8791) 0,99 €

obj. číslo popis cena za kus
3005740 1×DPH obyčajný (005) 0,50 €
3005741 1×DPH samoprepis (006) 0,79 €
3005742 bez DPH obyčajný (105) 0,59 €
3005743 bez DPH samoprepis (106) 0,79 €
3005744 1×DPH obyčajný číslovaný (205) 0,79 €
3005745 1×DPH samoprepis číslovaný (206) 0,99 €

Príjmový pokladničný doklad s DPHPríjmový pokladničný doklad

• blok A6 / 100 listov• blok A6 / 100 listov

1312

obj. číslo popis cena za kus
3005770 1×DPH obyčajný (002) 0,55 €
3005771 1×DPH samoprepis (003) 0,79 €
3005772 bez DPH obyčajný (102) 0,55 €
3005773 bez DPH samoprepis (103) 0,79 €

obj. číslo popis cena za kus
3005780 samoprepis (8783) 0,99 €

Výdavkový pokladničný doklad Výdavkový pokladničný doklad

• blok A6 / 100 listov • blok A6 / 100 listov

16 17

Výdavkový pokladničný doklad s DPHPríjmový pokladničný doklad s DPH 1514

• blok A6 / 100 listov• blok A6 / 100 listov

obj. číslo popis cena za kus
3009654 samoprepis, číslovaný (IGAZ 310) 0,94 €

obj. číslo popis cena za kus
3009653 samoprepis, číslovaný (IGAZ 311) 1,21 €
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• formát A4 na výšku / 100 listov

Pokladničná kniha3Kniha elektronickej registračnej pokladnice2

• vyhotovenie knihy, formát A4, 40 strán
• papier bezdrevný ofsetový 70 g

obj. číslo cena za kus
3005800 4,35 €

obj. číslo popis cena za kus
3005810 číslovaná samoprepis (160) 3,95 €
3005811 nečíslovaná obyčajná (036) 1,95 €

Kniha došlej a odoslanej pošty Kniha došlej a odoslanej pošty7 8

• kniha A4 / 100 listov
• mäkká väzba

• kniha A4 / 96 listov
• tvrdé dosky lamino

Podací denník registratúrny6

• kniha A4 / 100 listov
• tvrdá väzba

• formát A4 na šírku / 100 listov

Kniha príchodov a odchodovKniha príchodov a odchodov4 5

• formát A4 na šírku / 32 listov

obj. číslo popis cena za kus
3005820 obyčajný (024) 1,25 €

obj. číslo popis cena za kus
3005830 obyčajný (223) 3,95 €

obj. číslo popis cena za kus
3005840 obyčajný (023) 2,10 €

obj. číslo popis cena za kus
3005842 obyčajný (8986) 2,99 €

obj. číslo popis cena za kus
3005822 obyčajný (8969) 1,05 €

Potvrdenka s juxtou1

• blok A6 / 3 x 25 listov

obj. číslo popis cena za kus
3009641 samoprepis, číslovaná (IGAZ 36) 0,85 €
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Priepustka

obj. číslo popis cena za kus
3005850 obyčajný (043) 0,23 €

obj. číslo popis cena za kus
3005855 obyčajný (8847) 0,34 €

obj. číslo popis cena za kus
3005860 obyčajný (042) 0,50 €

obj. číslo popis cena za kus
3005865 samoprepis (8846) 0,99 €

Priepustka

Dovolenka

Dovolenka

• blok A6 / 100 listov

• blok A6 / 100 listov

• blok A7 / 100 listov

• blok A7 / 100 listov

11

9

12

10

obj. číslo popis cena za kus
3005870 samoprepis (040) 0,85 €

Paragón

• blok A6 / 2×50 listov
• číslovaný

14Dochádzkový lístok (mesačný)

• rozmery 19 x 9 cm
• obojstranná tlač

13

obj. číslo popis cena za kus
3009662 obyčajný (IGAZ 62) 0,03 €

Podací lístok

• blok A6 / 100 listov

15

obj. číslo popis cena za kus
3009663 obyčajný (IGAZ 683) 0,45 €

Paragónový blok

• blok A6 / 100 listov
• číslovaný

16

obj. číslo popis cena za kus
3005875 obyčajný (IGAZ 28) 0,65 €
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Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy

obj. číslo popis cena za kus
3005900 A4 (014) 0,03 €
3005901 A5 (016) 0,02 €

obj. číslo popis cena za kus
3005920 obyčajný (046) 1,15 €

obj. číslo popis cena za kus
3005930 samoprepis (8877) 1,65 €

obj. číslo popis cena za kus
3005910 A6 obyčajný (033) 0,51 €

obj. číslo popis cena za kus
3005925 číslovaný (057) 1,80 €
3005926 nečíslovaný (kópia) (056) 1,10 €

Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy

Cestovný príkaz

Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy

Žiadanka na prepravu

• blok A4 na výšku (057), na šírku (056) / 100 listov

• blok A6 / 100 listov

• blok A5 / 100 listov

• blok A5 / 100 listov

• hárky formátu A4 alebo A5

5

3

1

4

2

obj. číslo popis cena za kus
3005940 obyčajný (8866) 2,20 €

Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy

• blok A4 / 100 listov
• číslovaný

6

Evidencia odchodov a príchodov vozidiel

• kniha A4 / 50 listov

7 Denník dispečera

• kniha A4 / 50 listov

8

obj. číslo popis cena za kus
3009645 obyčajný (IGAZ 255) 1,62 €

obj. číslo popis cena za kus
3009646 obyčajný (IGAZ 38) 1,60 €



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Kotúčiky do tachografu

Zápisník bezpečnosti práce

Montážny denník

10

13

15

• dodávame v balení po 100 ks

• formát A5 / 1 list

• blok A4 / 100 listov

obj. číslo popis cena za kus
3005965 A5 - 1 ks (044) 0,45 €

Záznam o prevádzke stroja12

 • blok A5 / 100 listov

Kotúčiky do digitálneho tachografu

CMR

Stavebný denník

9

11

14

Rolky termopapiera do všetkých typov digitálnych tachografov
 (ACTI, SIEMENS VDO, Stoneridge).
 Použitý termopapier špičkovej kvality so špeciálnou povrchovou úpravou 
chrániaci zaznamenané údaje proti zvýšeným teplotám a vlhkosti, vode, 
olejom, pohonným hmotám aj mäkčeným PVC atď

 • certifikácia podľa EN ISO 9001: 2000
 • balenie - 3 roličky v krabičke s uzavretým obalom
 • dĺžka návinu 8 m bez vnútornej dutinky

• hárky A4 / 5 listov
• číslovaný

• kniha A4 / 60 listov

obj. číslo popis cena za bal.
3002847 Typ 180 km - UNI ovál 7,20 €
3002840 Typ 125 km - UNI ovál 5,60 €
3002845 Typ 115 km - 1811 / 3500 6,90 €
3002849 Typ - žltý 5,10 €

obj. číslo popis cena za bal.
3002851 kotúčiky / 3 ks 8,10 €

obj. číslo popis cena za kus
3005950 samoprepis (8897) 0,19 €

obj. číslo popis cena za kus
3005970 samoprepis (081) 3,65 €

obj. číslo popis cena za kus
3005980 samoprepis (195) 3,15 €

obj. číslo popis cena za kus
3005960 obyčajný číslovaný (079) 1,65 €

obj. číslo popis cena za kus
3005890 obyčajný (8980) 0,82 €

Šatňový blok

• blok 14,5×5 cm / 200 listov
• mix farieb

16
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Spoznajte
nové prírastky
do rodiny

ekologických výrobkov Post-it®

Poznejte

do rodiny
nové přírůstky

ekologických výrobků Post-it®

• Post-it® recyklované značkovací bločky
• Nový design Post-it® recyklovaného zásobníku s přísavkou
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�•�Post-it®�recyklované�značkovacie�bločky�
•�Post-it®�farebné�recyklované�bločky

Recyklované samolepiace Post-it bločky žlté.
 100% recyklované papierové vlákna a obal, ekologický a ekonomický zásobník,
 zaručene nebielený a nefarbený papierový obal.
 Dodávame v troch rozmeroch, balenie 6, 16 alebo 24 bločkov po 100 lístkoch.

Post-it samolepiace bločky žlté recyklované

obj. číslo rozmer balenie cena za bal.
3903930

51×38 mm
6×100 lístkov 4,05 €

3903940 24×100 lístkov 15,50 €
3903931

76×76 mm
6×100 lístkov 8,50 €

3903941 16×100 lístkov 21,- €
3903932

76×127 mm
6×100 lístkov 11,10 €

3903942 16×100 lístkov 28,50 €

Recyklované samolepiace Post-it bločky v nových pastelových farbách (mix 6 farieb).
100% recyklované papierové vlákna a obal, ekologický a ekonomický zásobník,
zaručene nebielený a nefarbený papierový obal.
Dodávame v troch rozmeroch, balenie 6, 16 alebo 24 bločkov po 100 lístkoch.

Post-it samolepiace bločky rôznofarebné recyklované

obj. číslo rozmer balenie cena za bal.
3903960

51×38 mm
6×100 lístkov 4,70 €

3903950 24×100 lístkov 17,50 €
3903961

76×76 mm
6×100 lístkov 9,30 €

3903951 16×100 lístkov 24,- €
3903962

76×127 mm
6×100 lístkov 12,60 €

3903952 16×100 lístkov 32,- €



Uvedené ceny sú bez DPH.

obj. číslo cena za kus
3904400 15,90 €

3 4

obj. číslo  farba cena za kus
3904950 pastelovo žltá 6,30 €
3904960 pastelovo zelená 6,30 €
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obj. číslo rozmer cena za bal.
3904030 51×38 mm 9,20 €
3904040 76×76 mm 20,20 €
3904050 76×127 mm 27,- €

obj. číslo farba cena za bal.
3904680 žltá 8,70 €
3904690 mix farieb 9,70 €

Ekologický dopĺňateľný zásobník na Z-bločky s korkovým podstavcom a skleneným krytom.
Jednoduchá manipulácia a recyklácia. Vyrobené zo 100% prírodných materiálov.

• balenie obsahuje 1 bloček 76 x 76 mm / 100 lístkov
• pre doplnenie zásobníka použite Z-bločky 76 x 76 mm (obr. 5))

Post-it Ekologický zásobník na Z-bločky Post-it samolepiace bločky v kocke recyklované

Recyklované Post-it samolepiace lístky v kocke pre opakované použitie s dokonalou 
priľnavosťou, ktoré sa nekrútia. 100% recyklované vlákna a obal.

• rozmer lístku 76×76 mm
• 450 lístkov v kocke

Recyklované Post-it samolepiace Z-bločky na opakované použitie s dokonalou priľnavosťou, ktoré sa nekrútia. 100% recyklované vlákna a obal.

• rozmer lístku 76×76 mm
• balenie 6×100 lístkov   

Post-it samolepiace Z-bločky recyklované

Post-it samolepiace bločky s prírodným lepidlom – mix farieb

Recyklované Post it samolepiace bločky na opakované použitie s dokonalou priľnavosťou, ktoré sa nekrútia.
Vyrobené zo 100% recyklovaného papiera s lepidlom na rastlinnom základe - nová ekologická technológia.
Bločky v balení nie sú individuálne balené do fólie - šetrné k prírode.
Bločky dostali celosvetovo uznávaný Eko certifikát Renewable Resource. 

• v ponuke tri rozmery lístkov
• farby: ružový klinček, blankytne modrá, jarná zelená, oranžové kvety
• balenie 12 × 100 lístkov

    

Recyklované Post it samolepiace bločky na opakované použitie s dokonalou priľnavosťou, ktoré sa nekrútia.
Vyrobené zo 100% recyklovaného papiera s lepidlom na rastlinnom základe - nová ekologická technológia.
Bločky v balení nie sú individuálne balené do fólie - šetrné k prírode.
Bločky dostali celosvetovo uznávaný Eko certifikát Renewable Resource. 

• farby: ružový klinček, blankytne modrá, jarná zelená, oranžové kvety



Užite si farby!

Veľa farieb - veľa nápadov.

www.postit.cz

Energické farby Veselé farby Snové farby Harmonické farbyVeselé farby Harmonické farbySnové farbyEnergické farby

M7_3M_Inz_Post-it_A4_SK_v01.indd   1 27.5.2013   16:05:21



Uvedené ceny sú bez DPH.

2

lollipop pink 2028 NP
obj. číslo cena za kus
3903620 6,70 €

lollipop green 2028 NB
obj. číslo cena za kus
3903625 6,70 €

aquarelle blue 2028 B
obj. číslo cena za kus
3903630 6,70 €

aquarelle green 2028 G
obj. číslo cena za kus
3903635 6,70 €
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obj. číslo cena za kus
3903650 5,80 €

obj. číslo cena za kus
3903645 5,80 €

Samolepiace papierové lístky v nových atraktívnych farbách. Kombináciou jednotlivých odtieňov je dosiahnutá perfektná farebná vyváženosť všetkých motívov.
Sú určené pre neprehliadnuteľné zanechanie odkazov a poznámok v kanceláriách alebo v domácnostiach. Dobre priľnú k väčšine povrchov a ľahko sa odlepujú.
Možnosť opakovaného použitia, lepidlo nezanecháva na podklade žiadne stopy.   

Post-it samolepiace bločky - kompozícia náladových  farieb

radostné farby (ružová, fialová, oranžová)

obj. číslo rozmer balenie cena za bal.
3903420 76×76 mm 6×100 lístkov 10,20 €
3903710 38×51 mm 12×100 lístkov 9,60 €

snivé farby (modrá, zelená, žltá)

obj. číslo rozmer balenie cena za bal.
3903440 76×76 mm 6×100 lístkov 10,20 €
3903730 38×51 mm 12×100 lístkov 9,60 €

energické farby (žltá, modrá, zelená, oranžová)

obj. číslo rozmer balenie cena za bal.
3903430 76×76 mm 6×100 lístkov 10,20 €
3903720 38×51 mm 12×100 lístkov 9,60 €

harmonické farby (modrá, zelená, oranžová)

obj. číslo rozmer balenie cena za bal.
3903450 76×76 mm 6×100 lístkov 10,20 €
3903740 38×51 mm 12×100 lístkov 9,60 €

Post-it samolepiace lístky farebné v kocke 

Samolepiace premiestniteľné lístky v pestrých farebných kombináciách, ktoré okamžite upútajú pozornosť. Sú preto vhodné pre odovzdávanie urgentných správ a odkazov. Vyvážená kombinácia farieb v 
jednom celku (kocke) dotvára veľmi atraktívny vzhľad. Dobre priľnú k väčšine povrchov a ľahko sa odlepujú.

• rozmer lístkov 76×76 mm
• 450 lístkov v kocke

 radostné farby 2030 JO

 harmonické farby 2030 BA

radostné farby snivé farby

energické farby harmonické
farby
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obj. číslo rozmer cena za kus
3903980 85×149 mm 2,65 €

1

obj. číslo rozmer cena za kus
3903985 149×170 mm 6,50 €

4

3

5

obj. číslo rozmer lístkov balenie cena za bal.
3903910 100×100 mm 3×70 lístkov 6,90 €
3903925 102×152 mm 3×90 lístkov 11,80 €

obj. číslo rozmer lístkov cena za bal.
3903927 125×200 mm 5,10 €

Zápisník s doskami z tvrdého papiera so zatváracím systémom na gumičku.

• obsahuje 80 žltých samolepiacich lístkov
• lepiaca plocha na kratšej strane
• prevedenie bez linajok
• rozmer 85 x 149 mm
• Post-it 665-CP

Post-it zápisníky

Zápisník s doskami z tvrdého papiera so zatváraním na suchý zips 
Dual Lock. Veľký formát pre ešte viac poznámok.

• obsahuje 100 žltých samolepiacich lístkov
• lepiaca plocha na dlhšej strane
• prevedenie linajkované
• rozmer 149 x 170 mm
• Post-it 667-CPL

Post-it Super Sticky silno lepiace bločky linajkované

Kvalitné značkové Post-it samolepiace bločky, kombinácia výrazných farieb.
Linajkované lístky so silne lepivou plochou, na opakované použitie, dokonalá 
priľnavosť, držia aj na ľahko znečistenom povrchu. Dve prevedenia líšiace sa 
rozmermi lístkov a balením.

Post-it Super Sticky silno lepiace bločky linajkované

Kvalitné značkové Post-it samolepiace bločky, 
kombinácia výrazných farieb (citrónová / fuchsie). Veľký 
formát pre viac textu. Linajkované lístky so silne lepivou 
plochou pre opakované použitie, dokonalá priľnavosť, 
držia aj na ľahko znečistenom povrchu.

• balenie 2×45 lístkov

Post-it Super Sticky silno lepiace bločky žlté

Kvalitné značkové Post-it samolepiace bločky, žlté lístky so silne lepivou 
plochou, pre opakované použitie, dokonalá priľnavosť, držia aj na ľahko 
znečistenom povrchu. 

• bloček 90 lístkov

obj. číslo rozmer lístkov cena za bal.
3903618 76×76 mm 8,10 €

obj. číslo rozmer lístkov cena za kus
3903611 76×76 mm 1,65 €
3902920 76×127 mm 2,35 €

Post-it Super Sticky silno lepiace bločky neónové

Kvalitné značkové Post-it samolepiace bločky v mixe 5 farieb, neónové lístky so 
silne lepivou plochou, na opakované použitie, dokonalá priľnavosť, držia aj na 
ľahko znečistenom povrchu. 

• balenie 5×90 lístkov
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Uvedené ceny sú bez DPH.

obj. číslo farebnosť cena za kus
3903480 jar / reflexné farby 1,50 €
3903481 jahoda / ružové odtiene 1,50 €
3903482 voda / modrozelené odtiene 1,50 €

Post-it samolepiace bločky - farebné kombinácie

Samolepiace lístky v bločku, kombinácia rôznych farieb vytvára harmonický celok.

• rozmer lístkov 76 × 76 mm
• 100 lístkov v bločku
• 4 farebne zladené motívy
   v každom bločku

obj. číslo farebnosť cena za kus
3903490 citrónová 3,45 €
3903491 ružová 3,45 €
3903492 modrá 3,45 €

Post-it mini kocka 2051

Samolepiace lístky v kocke, kombinácia rôznych farieb.

• rozmer lístkov 51×51 mm
• 400 lístkov v kocke

obj. číslo rozmer lístkov bloček cena za kus
3903810 38×51 mm 300 lístkov 1,95 €
3903604 76×76 mm 100 lístkov 1,45 €
3902900 76×127 mm 100 lístkov 1,85 €

Post-it samolepiace bločky Post-it žlté

Kvalitné značkové Post-it samolepiace bločky žlté pre písanie poznámok 
a odkazov. Možnosť opakovaného použitia, dokonalá priľnavosť, 
nekrútia sa, lepidlo po sebe nezanecháva stopy. Rôzne rozmery.

Post-it samolepiace bločky Post-it neónové

Kvalitné značkové Post-it samolepiace bločky žlté pre písanie poznámok a odkazov. 
Možnosť opakovaného použitia, dokonalá priľnavosť, nekrútia sa, lepidlo po sebe 
nezanecháva stopy. Rôzne rozmery.

• rozmer lístkov 76×76 mm 
• bloček 100 lístkov

obj. číslo farba lístkov cena za kus
3903601 neónovo žltá 1,80 €
3903602 neónovo zelená 1,80 €
3903600 neónovo oranžová 1,80 €
3903603 neónovo ružová 1,80 €



1 2

obj. číslo cena za bal.
3903840 4,05 €

obj. číslo cena za bal.
3903470 3,95 €

43
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Samolepiace bločky Tartan 76×76 - neónové

Samolepiace bločky v svietivých neónových farbách upútajú 
okamžite Vašu pozornosť. Zviditeľnia každý napísaný
 odkaz či poznámku. Bločky dobre držia na
 každom povrchu a sú ľahko
 odstrániteľné.

• rozmer lístkov 76×76 mm
• balenie 6×100 lístkov – 3 farby

Samolepiace bločky Tartan 38×51 - neónové

Obľúbené samolepiace bločky v svietivých neónových farbách upútajú okamžite 
Vašu pozornosť. Zviditeľnia každý napísaný odkaz či poznámku. Bločky dobre držia 
na každom povrchu a sú ľahko odstrániteľné bez zanechania zvyšku lepidla.

• rozmer lístkov 38×51 mm
• balenie 12×100 lístkov – 4 farby

Samolepiace kocky Tartan

Samolepiace lístky v kocke pre neprehliadnuteľné a ľahké zaznamenávanie dôležitých správ 
a odkazov. Lístky držia na väčšine povrchov a po odlepení nezanechávajú žiadne stopy.

• farebné prevedenie žltá alebo mix neónových farieb
 • rozmer lístkov 76 × 76 mm
 • 400 lístkov v kocke

Samolepiace bločky Tartan

Kvalitné samolepiace bločky za veľmi výhodnú cenu. 
Ľahko sa lepia, dobre držia a kedykoľvek ich odlepíte 
a znovu nalepíte.

• dodávané v štyroch prevedeniach
• farba žltá

obj. číslo rozmer lístkov bloček cena za kus
3903000 76×127 mm 100 lístkov 0,65 €
3903500 76×76 mm 100 lístkov 0,43 €
3903680 51×76 mm 100 lístkov 0,45 €
3903800 38×51 mm 300 lístkov 0,78 €

obj. číslo farebnosť cena za kus
3903520 žltá 2,80 €
3903530 neónová 3,55 €

Samolepiace kocky STICK‘N

Samolepiace lístky v kocke pre jednoduché zaznamenávanie poznámok, správ a odkazov.
Lístky držia na väčšine povrchov a po odlepení nezanechávajú žiadne stopy.

• farebné prevedenie žltá pastelová a neónová, mix pastelových a mix neónových farieb
• rozmer lístkov 76 x 76 mm
• 400 lístkov v kocke

obj. číslo farebnosť cena za kus
3906400 pastelovo žltá 1,80 €
3906405 neónovo žltá 2,35  €
3906410 pastelový mix 1,80 €
3906420 neónový mix 2,35 €
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6 Samolepiace mini kocky STICK’N

Samolepiace lístky v mini kocke pre jednoduché zaznamenávanie poznámok, správ a odkazov.
Lístky držia na väčšine povrchov a po odlepení nezanechávajú žiadne stopy.

• 4 farebné prevedenie
• rozmer lístkov 51 x 51 mm
• 250 lístkov v kocke

  

obj. číslo farebnosť cena za kus
3906360 neónový mix 1,45 €
3906370 modrý mix 1,45 €
3906380 zelený mix 1,45 €
3906390 ružový mix 1,45 €

Samolepiace bločky STICK’N Magic Cube

Samolepiace bločky v kocke, mix neónových farieb s možnosťou ich výberu pri každom 
použití. Po odlepení nezanechávajú žiadnu stopu.

• dodávané v dvoch prevedeniach
  

obj. číslo rozmer prevedenie cena za kus
3906430 76×51 mm 5 farieb / 125 lístkov 1,80 €
3906435 101×76 mm 7 farieb / 280 lístkov 3,90 €

Samolepiace bločky STICK’N Notes

Samolepiace bločky v žiarivých farbách.

• farebné prevedenie mix neónových alebo mix pastelových farieb
• rozmer lístkov 38 × 51 mm
• balenie 12 × 100 lístkov

obj. číslo farebnosť cena za bal.
3906451 pastelový mix 1,80 €
3906450 neónový mix 2,80 €

Samolepiace bločky STICK’N neónové

Samolepiace bločky v žiarivých farbách.

• dodávané v 4 neónových farbách
• rozmer lístkov 76×76 mm
• 100 lístkov v bločku

  

Samolepiace bločky STICK’N žlté

Samolepiace bločky, pastelovo žlté lístky.

• dodávané v 4 rozmeroch
•100 lístkov v bločku

  

obj. číslo farebnosť cena za kus
3906500 žltá 0,61 €
3906501 zelená 0,61 €
3906502 oranžová 0,61 €
3906503 ružová 0,61 €

obj. číslo rozmer bloček cena
3906510 76×127 mm 100 lístkov 0,61 €
3906520 76×76 mm 100 lístkov 0,25 €
3906530 76×51 mm 100 lístkov 0,25 €
3906540 38×51 mm 3×100 lístkov 0,53 €
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obj. číslo cena za kus
3903608 1,80 €

obj. číslo cena za kus
3903609 1,55 €

obj. číslo cena za bal.
3903606 10,80 €

B330-FL-EU B330-F

1

B330-NA-EU

obj. číslo cena za kus
3906550 0,53 €

Post-it farebný dekoratívny zásobník na Z-bločky

Moderne potlačené papierové zásobníky na samolepiace Z-bločky. Vďaka špeciálnemu mechanizmu zásobník 
pevne priľne k doske stola (lístky sa ľahko odtrhávajú, obsluha pomocou jednej ruky). Zásobník obsahuje 
náplň z-bločkov, možnosť opakovaného doplňovania (obr. 2 - 4).

• rozmer lístkov 76×76 mm
• náplň 200 lístkov

obj. číslo typ / potlač zásobníka náplň / farba cena za kus
3904625 B330-FL-EU / kvetiny 200 lístkov / ružová pastel. / neón 4,90 €
3904620 B330-F / ružový 200 lístkov / neón. ružová / žltá 4,90 €
3904640 B330-NA-EU / piesok 200 lístkov / neón. ružová / žltá 4,90 €

Post-it samolepiace z-bločky R330 – mix farieb  

Kvalitné Post-it samolepiace bločky, neónové lístky skladané do 
tvaru písmena Z, vhodné do zásobníkov. Odobratím horného lístka 
je ďalší povytiahnutý a pripravený na okamžité použitie. Dokonalá 
priľnavosť, nekrúti sa, pre opakované použitie, lepidlo
nezanecháva stopy. Balenie obsahuje
6 bločkov v mixe farieb - 2 × žltá,
zelená, purpurová,
ružová, oranžová. 

• rozmer lístkov 76×76 mm
• balenie 6×100 lístkov

Post-it samolepiaci z-bloček R330 - neónový

Kvalitné Post-it samolepiace bločky, neónové lístky striedavo v dvoch farbách skladané do tvaru 
písmena Z, vhodné do zásobníkov. Odobratím horného lístka je ďalší povytiahnutý a pripravený 
na okamžité použitie. Dokonalá priľnavosť, nekrútia sa, pre opakované použitie, lepidlo 
nezanecháva stopy. 

• rozmer lístkov 76×76 mm
• bloček 100 ružovo-žltých lístkov

Post-it samolepiaci z-bloček R330 - žltý

Kvalitné Post-it samolepiace bločky, žlté lístky skladané do tvaru písmena Z, vhodné do 
zásobníkov. Odobratím horného lístka je ďalší povytiahnutý a pripravený na okamžité 
použitie. Dokonalá priľnavosť, nekrútia sa, pre opakované použitie, lepidlo nezanecháva 
stopy. 

• rozmer lístkov 76×76 mm
• bloček 100 lístkov

Samolepiaci z-bloček STICK’N Pop-Up 

Samolepiace bločky, pastelovo žlté lístky skladané do tvaru „Z“.
Lístky držia na väčšine povrchov a po odlepení nezanechávajú žiadne stopy.

• rozmer lístkov 76×76 mm
• 100 lístkov v bločku
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obj. číslo položka balenie cena za bal.
3906100 zásobník 3 ks 4,05 €
3906110 náhradná náplň 10×20 lístkov 2,95 €

6

obj. číslo cena za bal.
3904540 16,30 €

9

8

10

obj. číslo cena za kus
3904500 12,90 €

obj. číslo cena za bal.
3904550 9,80 €

obj. číslo cena za kus
3904660 6,10 €

cena za kus

Uvedené ceny sú bez DPH.

cena za bal.
9,80 €

Recyklovaný zásobník Post-it

Recyklovaný dekoratívny zásobník v novom jarnom 
dizajne. Obsahuje 200 žltých samolepiacich lístkov 
skladaných do „Z“. Zásobník je vybavený špeciálnou 
prísavkou, ktorá drží zásobník na svojom mieste. 
Balenie je celé zo 100% recyklovaného materiálu.

• rozmer lístkov 76×76 mm

Post-it doplniteľný zásobníček na Z-bločky s prichytením

Doplniteľný zásobník na Z-bločky s príchytom na notebook. Ideálny tiež do auta alebo všade,
kde potrebujete mat svoje bločky po ruke.

• balenie obsahuje 3 farby zásobníkov (ružová, zelená, sivá) a 3 bločky
   po 20 lístkoch veľkosti 76×76 mm.
• náhradnú náplň dodávame v balení 10 bločkov po 20 lístkoch

Post-it zásobník na Z-bločky MILENIUM s vymeniteľnou dekoratívnou vložkou

Dizajnový doplniteľný zásobník Millenium na Z-bločky, kombinácia plastu a akrylového skla. Pre lepšiu stabilitu je zásobník vyplnený ťažkým materiálom, čo umožňuje obsluhu 
jednou rukou. Balenie obsahuje 8 ks Z-bločkov 76 x 76 mm zelených (neón + pastel) + zadarmo 2 x obojstranná vymeniteľná dekoratívna vložka. Náhradný bloček možné zvoliť 
podľa ponuky na str 112 / obr. 2-4.

• bločky v balení obsahujú 100 lístkov

Post-it zásobník na Z-bločky MILENIUM

Zásobník pre Post-it Z-bločky obsahujúci závažie. Dobre drží na stole, takže sa dá obsluhovať 
jednou rukou napr. pri telefonovaní. Vďaka elegantnému vzhľadu vyzerá na stole veľmi efektne. 
Dodávaný vrátane Z-bločku. Náhradný bloček je možné zvoliť podľa ponuky na str. 112 / obr. 2-4.

• farba čierna / transparentná
• náplň 100 žltých lístkov

Post-it zásobník na Z-bločky BUBBLE

Pohyblivý zásobník na Z-bločky v tvare bublín. Pre lepšiu stabilitu je zásobník vyplnený 
ťažkým materiálom, čo umožňuje obsluhu jednou rukou. Balenie obsahuje 1 zlatožltý 
Z-bloček 76 x 76 mm. Náhradný bloček možné zvoliť podľa ponuky na str. 112 / obr. 2-4.

• bloček v balení obsahuje 100 lístkov
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Poznámkový bloček farebný v krabičke

Ekologicky šetrné poznámkové papiere v zásobníku z pevného transparentného plastu.
Náhradné poznámkové papiere v mixe pastelových farieb, rozmer 8,3 x 8,3 cm,
individuálne balené v plastovej fólii, balenie obsahuje cca 700 lístkov. 
• rozmer krabičky 9,2×9,2×8,2 cm

obj. číslo popis cena za kus
3900900 krabička s náplňou 2,80 €
3900910 náhradná náplň 2,- €

Poznámkový bloček farebný v krabičke

Farebné, voľne ložené poznámkové lístky v plastovej transparentnej krabičke. Náplň v 
krabičke obsahuje mix farebných lístkov s rozmerom 9×9 cm.

• rozmer krabičky 10×10×10 cm

obj. číslo popis cena za kus
3900870 krabička s náplňou 3,45 €
3900880 náhradná náplň 2,30 €

Poznámkový bloček v krabičke

Biele, voľne ložené poznámkové lístky v plastovej krabičke. Náplň 
v krabičke obsahuje 700 lístkov s rozmerom 9 × 9 cm.

• rozmer krabičky 9,5×9,5×9,5 cm

obj. číslo popis cena za kus
3900850 krabička modrá 3,65 €
3900851 krabička čierna 3,65 €
3900860 náhradná náplň 2,40 €

Stojanček na bločky

Stojanček na uloženie poznámkových lístkov. Dodávané bez náplne.

• rozmery 105×105×75 mm (š×h×v)

obj. číslo položka cena za kus
1200322 stojanček čierny 3,65 €
1200321 stojanček strieborný 3,65 €
3900580 náplň do stojančeka 0,78 €

Ďalšie kovové kancelárske doplnky 
nájdete na str. 324 - 325.

Poznámkový bloček ekonomy

Poznámkový bloček z bieleho papiera na písanie poznámok a odkazov. Dodávaný 
v lepenom aj nelepenom prevedení, jednotlivé bločky sú balené do fólie.      
• rozmer 8,6×8,6×5 cm

obj. číslo popis cena za kus
3900505 bloček lepený 0,78 €
3900580 bloček nelepený 0,78 €

Poznámkový bloček „účtenka“

Poznámkový bloček z bieleho papiera. Dodávané v lepenom aj nelepenom prevedení, 
balené do fólie.             

• rozmer 6×14,8×5 cm

obj. číslo popis cena za kus
3900190 účtenka lepená 0,80 €
3900180 účtenka nelepená 0,80 €



Uvedené ceny sú bez DPH.

115Xerografický papier » Špeciálny papier » Farebný papier » Kotúčiky, role, faxový papier » Tabelačný papier a etikety » Etikety špeciálne » Print etikety » Etikety APLI » TTR a termo etikety » 
Etiketovacie kliešte a etikety » Obálky » Otvárače a váhy na listy » Tlačivá » Samolepiace bločky » Poznámkové kocky » Diáre » Poznámkové bloky » Zošity a záznamové knihy  

9

7

obj. číslo cena za kus
3900790 0,92 €

8

obj. číslo cena za kus
3900800 2,75 €

10

11 12

obj. číslo cena za kus
3900700 2,40 €

obj. číslo cena za kus
3900710 2,40 €

obj. číslo cena za kus
3900350 1,20 €

obj. číslo cena za kus
3900340 1,60 €

cena za kus cena za kus
2,75 €

Poznámkový bloček farebný - malý

Lepený bloček, 230 farebných lístkov.

• rozmery 8×8×3 cm    

Poznámkový bloček farebný - veľký

Lepený bloček, 700 farebných lístkov.

• rozmery 9×9×9 cm  

Poznámkový bloček Green

Poznámkový bloček lepený, 900 lístkov z recyklovaného papiera.

• rozmer 9×9×9 cm

Poznámkový bloček „Smajlík“

Poznámkový bloček lepený, 700 lístkov z bieleho bezdrevného papiera. 
Bočné strany kocky s potlačou Smajlíka.

• rozmer 8×8×7 cm

Bloček „špirála“ striekaná

Biele poznámkové lístky lepené do tvaru špirály s rôznofarebným postrekom po obvode.

• rozmer 8,6×8,6×6 cm

Bloček „špirála“ žltá

Žlté poznámkové lístky lepené do tvaru špirály, 500 lístkov.

• rozmer 8×8×5 cm
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obj. číslo položka cena za sadu
3602400 kalendár 2014 - týždenný 4,55 €
3602416 kalendár 2014 - denný 11,80 €
3602420 adresár – meno, adresa, telefón 3,20 €
3602440 linkovaný papier biely –  sada 30 ks 3,20 €
3602460 plastové puzdro na 6 vizitiek 3,90 €

Diár PENNYBRIDGE A5 Diár PENNYBRIDGE Compact1 2

Diár FILOFAX Metropol Formuláre FILOFAX

Moderne poňatý diár so zipsovým zapínaním z príjemného materiálu koženého vzhľadu
v trojfarebnej prevedení.
Obsah: český a slovenský kalendár - týždeň / 2 strany, krajové výrezy AZ farebné, 2 písmená
na záložke, adresár, poznámkové listy_ nezabudni, linajkovaný papiere.
Veľkosť stránky: 171 x 95 mm

Formuláre – formát 210×148 mm (A5)

Základné formuláre a doplnky určené pre diáre Filofax. Denné a týždenné formuláre obsahujú 
české a slovenské kalendárium. Na dopyt možné zabezpečiť aj ďalšie druhy formulárov a 
doplnkov.

3 4

obj. číslo položka / farba cena za kus
3601080 diár Pennybridge compact  - čierny 48,90 €
3601081 diár Pennybridge compact - červený 48,90 €
3601082 diár Pennybridge compact - fialový 48,90 €

obj. číslo položka cena za sadu 
3602410 kalendár 2014 - týždenný 7,60 €
3602415 kalendár 2014 - denný 15,10 €
3602430 adresár – meno, adresa, telefón 6,40 €
3602450 linkovaný papier biely –  sada 25 ks 6,40 €
3602470 plastové puzdro na 8 vizitiek 5,80 €

Moderne poňatý diár s vreckom na iPad so zipsovým zapínaním z príjemného materiálu
koženého vzhľadu v čiernom a červenom prevedení.
Obsah: český a slovenský kalendár - týždeň / 2 strany, pravítko, 6 prázdnych záložiek,
poznámkový blok linajkovaný biely.
Veľkosť stránky: 210 x 148 mm

Formuláre – formát 171×95 mm (A6)
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obj. číslo položka / farba cena za kus
3601090 diár Pennybridge A5 - čierny 73,- €
3601091 diár Pennybridge A5 - červený 73,- €

Plánovací krúžkový diár formátu A6. Dosky zhotovené z hladkej koženky príjemná na dotyk. 
Krúžková mechanika 6 krúžkov, priemer 23 mm.
Obsah: vnútorné vrecká na platobné karty alebo vizitky, 2 pútka na písacie potreby, český a 
slovenský kalendár - týždeň / 2 strany, rozraďovač vecný a abecedný, nezabudni, linajkovaný 
papiere, adresár, mapa sveta, plastové puzdro na vizitky a pravítko. 
Veľkosť stránky: 171 x 95 mm

obj. číslo položka / farba cena za kus
3601010 diár Metropol A6 - čierny 32,90 €
3601025 diár Metropol A6 - červený 32,90 €

Veľkosť stránky: 171 x 95 mm

obj. čísloobj. číslo položka / farbapoložka / farba cena za kus



Uvedené ceny sú bez DPH.

117

obj. číslo položka / farba cena za kus
36009201 ADK Praktik5 - čierny 36,70 €
36009301 ADK Praktik5 - červený 36,70 €

obj. číslo položka / farba cena za kus
36008201 ADK Praktik6 - čierny 34,50 €
36008301 ADK Praktik6 - červený 34,50 €

obj. číslo položka cena za sadu
36020001 sada pre diáre A6 13,70 €
36020101 sada pre diáre A5 19,80 €

obj. číslo položka cena za sadu
36020201 sada pre diáre A6 28,10 €
36020301 sada pre diáre A5 54 ,- €

obj. číslo položka / farba cena za kus
36009501 ADK Classic - čierny 133,- €
36009601 ADK Classic - hnedý 133,- €

obj. číslo formulár ADK A6 obsah cena za sadu
36022101 Ročný plán 2 dvojlisty 0,57 €
36021401 Diár – mesačné plány 12 listov 3,05 €
36022001 Týždenné plány - pravé 53 listov 8,30 €
36022051 Týždenné plány - ľavé 53 listov 8,30 €
36021301 Denné plány termín. 365 listov 14,40 €
36021101 Plánovací kalendár 1 list 0,37 €
36021501 Projekt 10 listov 1,- €
36021601 Financie 10 listov 1,- €
36021801 Záznam z rokovania 10 listov 1,- €
36021901 Poznámkové listy 25 listov 1,45 €

obj. číslo formulár ADK A5 obsah cena za sadu
36021051 Ročný plán 4 dvojlisty 1,- €
36021151 Diár – mesačné plány 12 listov 3,60 €
36021201 Týždenné plány - pravé 53 listov 11,90 €
36021251 Týždenné plány - ľavé 53 listov 11,90 €
36021351 Denné plány termín. 365 listov 20,90 €
36021451 Plánovací kalendár 1 list 0,37 €
36022801 Projekt 10 listov 1,15 €
36022851 Financie 10 listov 1,15 €
36022701 Záznam z rokovania 50 listov 2,60 €
36022501 Poznámkové listy 50 listov 2,60 €

Diáre ADK Praktik Diár ADK Classic

Cenovo najdostupnejší plnohodnotný model plánovacieho systému ADK. Dosky z 
vysoko odolného syntetického PU materiálu. Určené pre všetky úrovne riadenia a 
kategórie odborníkov a špecialistov.

ADK Praktik6
• formát dosiek A6, 19×15 cm
• veľkosť formulárov 16 × 10,5 cm
• veľmi odolné dosky - syntetický PU
• vrecká na platobné karty, vizitky, kalkulačku
• sada pre týždenné plánovanie základné
• puzdrá na vizitky, univerzálny obal
• guľôčkové pero ADK

ADK Praktik5
• formát dosiek A5, 23×17 cm
• veľkosť formulárov 21 × 13 cm
• veľmi odolné dosky - syntetický PU
• vrecká na platobné karty, vizitky, kalkulačku
• sada pre týždenné plánovanie základné
• puzdrá na vizitky, univerzálny obal
• guľôčkové pero ADK

ADK Classic
• formát dosiek A5, 23×18 cm 
• veľkosť formulárov 21 × 13 cm
• klasické kožené dosky v novom dizajne
• vrecká na platobné karty, vizitky a kalkulačku
• puzdrá na vizitky, diskety, univerzálny obal
• sada pre denné plánovanie rozšírená
• guľôčkové pero a mikroceruzka ADK
• Inovatívne pútka pre rôzne rozmery ceruziek
• plastová kazeta s vekom na formuláre

Manažérsky štandard s kompletným vybavením. Svojou vysokou kvalitou a prevedením 
uspokojí najrôznejšie nároky. Podrobné denné plánovanie ho predurčuje pre 
najvyťaženejších manažérov, obchodníkov a odborníkov všetkých profesií.

5 6

Formuláre ADK – sady Formuláre ADK – jednotlivé

Ucelené sady plánovacích formulárov pre diáre ADK formátu A6, A5.
Sú určené ku kompletnej výmene na daný (nový) kalendárny rok.

Sada pre týždenné plánovanie, zakladanie     
Obsah: diár 2014, AZ adresár, plánovací kalendár 2014,
týždenný plán pravý 2014, ročný plán, nezabudni,
týždenný rozvrh, ročný rozvrh, kľúčové oblasti, telefónny 
zoznam, poznámkové listy.

Sada pre denné plánovanie rozšírená    
Obsah: diár 2014, AZ adresár, plánovací kalendár 2014,
denné plány 2014, týždenný plán ľavý 2014, ročný plán, 
aktivity, nezabudni, týždenný rozvrh, ročný rozvrh, 
projekt, financie, pravidelné platby, kľúčové oblasti, 
telefónny zoznam, poznámkové listy, deliace listy.

Jednotlivé plánovacie formuláre pre rad diárov ADK, 
určené na výmenu alebo doplnenie výbavy diára.

7 8

i
Sady a formuláre pre rok 2014 
v predaji od septembra 2013.
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Zápisníky v overenej prémiovej kvalite značky
Leitz. Moderný a nestarnúci dizajn pre 
každodenné použitie. Vďaka inovatívnym prvkom 
bude organizácia Vašich poznámok ešte 
efektívnejšie. Doplnenie rady Leitz Complete.

Zápisníky Leitz Complete

 

 

 

 

 

Vlastnosti
• 2 textilné záložky pre rýchle nájdenie dôležitých 

stránok
• Posledných 8 stránok perforovaných pre ľahké 

oddelenie samostatných kartičiek na poznámky
• 2 farebné samolepiace štítky pre organizáciu
• 80 listov, kvalitný papier (96g/m2) s FSC 

certifikácia

A4 A5 A6iPad

Úchyt na peroPrvý list

Záložky

Predné vrecko Samolepiace štítky

Zadné vrecko

   

    

    

  

    

Prevedenie linajka

Prevedenie štvorček

obj. číslo formát farba dosiek cena za kus
3306500 A4 biela 17,50 
3306501 A4 čierna 17,50 
3306502 A4 červená 17,50 
3306510 iPad biela 16,30 €
3306511 iPad čierna 16,30 €
3306520 A5 biela 13,- €
3306521 A5 čierna 13,- €
3306522 A5 červená 13,- €
3306530 A6 biela 10,10 €
3306531 A6 čierna 10,10 €
3306532 A6 červená 10,10 €

obj. číslo formát farba dosiek cena za kus
3306505 A4 biela 17,50 €
3306506 A4 čierna 17,50 €
3306507 A4 červená 17,50 €
3306515 iPad biela 16,30 €
3306516 iPad čierna 16,30 €
3306525 A5 biela 13,- €
3306526 A5 čierna 13,- €
3306527 A5 červená 13,- €
3306535 A6 biela 10,10 €
3306536 A6 čierna 10,10 €
3306537 A6 červená 10,10 €

118 Xerografický papier » Farebný papier » Špeciálny papier » Kotúčiky, role, faxový papier » Tabelačný papier a etikety » Etikety špeciálne » Print etikety » Etikety APLI » TTR a termo etikety » 
Etiketovacie kliešte a etikety » Obálky » Otvárače a váhy na listy » Tlačivá » Samolepiace bločky » Poznámkové kocky » Diáre » Poznámkové bloky » Zošity a záznamové knihy 

Ďalšie výrobky rady COMPLETE
nájdete na str. 204 - 209.



Uvedené ceny sú bez DPH.

 

 

  

   

Zápisníky Leitz WOW.  
Ukážte svoju WOW farbu!

  
     

 

Atraktívne zápisníky vo výrazných farbách WOW. Polaminovaný
povrch dodáva zápisníku zaujímavý vzhľad a lesklé prevedenie, ktoré 
je príjemné na dotyk. Súčasťou rady LeitzWOW.
• 80 listov bezdrevného papiera (90 g/m²)
• Pevné kartónové dosky vytvárajú z bloku podložku na písanie
• Lepená väzba bráni vypadávaniu listov

A4

 

 

1            

Prevedenie A4 linajkaPrevedenie A4 štvorček

obj. číslo farba dosiek cena za kus
3200035 biela 6,90 €
3200036 ružová 6,90 €
3200037 modrá 6,90 €
3200038 oranžová 6,90 €
3200039 zelená 6,90 €

obj. číslo farba dosiek cena za kus
3200030 biela 6,90 €
3200031 ružová 6,90 €
3200032 modrá 6,90 €
3200033 oranžová 6,90 €
3200034 zelená 6,90 €
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1 Sigel CONCEPTUM design

Kolekcia dizajnových zápisníkov Conceptum, v štandardne vysokej kvalite použitých materiálov a prevedenia, vrátane jedinečných a praktických detailov. Moderné dekory tvrdých dosiek kombinujú rôzne štýly, materiály, 
často s plastickými vzormi, ale vždy decentné a osobité. Zápisníky s tvrdými doskami formátu 13 × 20 cm (cca A5) obsahujú pútko na písacie potreby, gumičku proti nežiaducemu otvoreniu, vrecká na drobné poznámky 
z vnútornej strany obálky, dve rôzne farebné záložky, číslované stránky, praktický zoznam a perforované stránky pre ľahké odtrhnutie poznámok na konci zápisníka. 

• dosky v štyroch dizajnoch
• linajkované prevedenie strán
• blok obsahuje 194 strán

obj. číslo dizajn cena za kus
3306050 1. Dressy Bloom 16,30 €
3306051 2. Sheer Ginkgo 16,30 €
3306052 3. Purist Wawes 16,30 €
3306053 4. Python Aruba 16,30 €

1. 2. 3. 4.

Ďalšie výrobky rady WOW 
nájdete na str. 134 - 135.



   
 

 

 

Bloky Leitz Bebop

  
 

   

  

Vylepšená
multiperforácia

Samolepiace
štítky

Úchytka na
pero

       

Bloky Leitz Bebop
     

     
       

  Prevedenie A4 linajkaPravítko

Vrecko na zadnej
strane

        

Prevedenie A4 štvorček

Prevedenie A4 linajkaPrevedenie A4 štvorček

Blok na písanie pre profesionálne použitie.
V štýlovom dizajne rady Leitz Bebop.

Vyrobené z unikátneho dvojfarebného polypropylénu.

• Vnútorné vrecko na uloženie voľných papierov
• Vyberateľné pravítko môže slúžiť ako záložka
• 80 listov (80g/m2) teraz s FSC certifikáciou

Vyrobené z ľahkých materiálov pre prácu na cestách.
• 3 chlopňové vnútorné dosky
• 3 rozlišovacie listy (vyberateľné) na lepšiu organizáciu
• 3 farebné samolepiace štítky na označovanie
• Úchytka na pero
• Praktické uzatváranie bloku na gumičku pre bezpečný prenos
• 80 listov (80g/m2) s FSC certifikáciou

Mobilné bloky Leitz Bebop

obj. číslo farba dosiek cena za kus
3304420 biela 6,40 €
3304422 červená 6,40 €
3304423 modrá 6,40 €
3304424 oranžová 6,40 €
3304421 čierna 6,40 €

obj. číslo farba dosiek cena za kus
3304410 biela 6,40 €
3304412 červená 6,40 €
3304413 modrá 6,40 €
3304414 oranžová 6,40 €
3304411 čierna 6,40 €

obj. číslo farba dosiek cena za kus
3304490 modrá 10,20 €
3304491 čierna 10,20 €

obj. číslo farba dosiek cena za kus
3304480 modrá 10,20 €
3304481 čierna 10,20 €
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Ďalšie výrobky rady BEBOP
nájdete na str. 132.



 

 

  

• Vnútorné vrecko na uloženie voľných papierov

 

 

• Vyberateľné pravítko môže slúžiť ako záložka, 80 listov (80 g/m2)
    • PP obal

  

Bloky na písanie Leitz Retro Chic.
Výstrelky z minulosti! 
Bloky na písanie v trendy retro dvojfarebných kombináciách
a sviežom inovatívnom dizajne. Ideálne pre Vaše poznámky,
rovnako ako uchovanie voľných listov. 

 
 

   

 

 
 

    

   

    

 

 

   

Prevedenie A4 linajkaPrevedenie A4 štvorček

• Listy majú mikroperforáciu pre ľahšie odtrhnutie listov 
 a dierovaniepre založenie do zoraďovača

Pravítko Vrecko na zadnej
strane
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1 Bloky OXFORD Urban Polypro

Zápisníky Oxford so záložkou 3v1 (záložka, pravítko, prevodná tabuľka), bočná dvojitá drôtová väzba, dosky z odolného PP
priateľského k životnému prostrediu, elegantné metalické farby (mix farieb). Papier s hebkým povrchom pre príjemné písanie.
Vysoká optická belosť papiera, gramáž papiera 90 g/m².

• blok obsahuje 50 listov

obj. číslo farba dosiek cena za kus
3304400 fialová / žltá 6,70 €
3304401 sivá / zelená 6,70 €

obj. číslo farba dosiek cena za kus
3304402 fialová / žltá 6,70 €
3304403 sivá / zelená 6,70 €

Ďalšie výrobky rady RETRO CHIC 
nájdete na str. 130 - 131.

obj. číslo formát prevedenie cena za kus
3304370 A5 linajka 3,65 €
3304380 A4 linajka 5,30 €
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Špirálové bloky COLLEGE s registrom

Bloky NOTES Swing

Vysoko kvalitný blok so špirálou TWIN WIRE po strane, ktorá umožňuje ľahké otáčanie listov. 
Vďaka popisovateľnému farebnému registru ľahko nájdete, rozdelíte a vyhľadáte svoje 
poznámky. Perforácia listov na jednoduché odtrhávanie. Vďaka praktickému dierovaniu 
môžete jednotlivé listy založiť do zoraďovača. Gramáž listov 70 g/m2.       

• blok obsahuje 100 listov
• balenie 3 ks

Bloky so špirálou a knižnými doskami

Bloky Twin Wire Extra 

Poznámkové bloky formátu A5 s dvojitou kovovou špirálou na strane, tvrdé knižné dosky v 
lamino poťahu s rôznymi motívmi. Listy linajkované z bieleho papiera 70 g/m²

• blok obsahuje 144 listov

Poznámkové bloky s dvojitou kovovou špirálou na strane. Linajkované bloky z bezdrevného 
papiera 60 g / m² sú vybavené 4 - dierovaním pre možnosť založenia listov do zoraďovača, 
mikroperforácia pri chrbte umožňuje jednoduché a presné odtrhnutie listu. Atraktívne dosky 
bloku je možné zvoliť z dvoch ponúkaných motívov- „basket” alebo „tulipán”.

• blok obsahuje 80 listov
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4

1 2

3

Praktické bloky s kolieskovou väzbou, ktorá umožňuje jednoduchú výmenu alebo 
dopĺňanie listov. V kolieskovom bloku tak môžete mať stále hore čistý list, 
pripravený na písanie. Dokonca nezáleží ani na formáte listu - v jednom bloku 
môžete mať uložené formáty A4 - A6. Dosky v rôznofarebnom prevedení, 
vyrobené z pevného polypropylénu.

• listy z bezdrevného papiera 90 g/m2

• blok obsahuje 70 listov

obj. číslo formát prevedenie cena za kus
3305900 A4 linajka 3,65 €
3305910 A5 linajka 2,35 €
3305920 A6 linajka 1,35 €

obj. číslo formát prevedenie cena za kus
3304310 A4 linajka 2,80 €
3304320 A4 štvorček 2,80 €

obj. číslo formát prevedenie cena za kus
3304450 A5 linajka 2,80 €

obj. číslo formát / prevedenie motív cena za kus
3304550 A4 / linajka basket 2,40 €
3304551 A4 / linajka tulipán 2,40 €
3304560 A5 / linajka basket 1,50 €
3304561 A5 / linajka tulipán 1,50 €



Uvedené ceny sú bez DPH.

Bloky ESSELTE s bočnou špirálou

Bloky najvyššej kvality s kovovou špirálou na boku, umožňujú jednoduché listovanie a 
úplné pretáčanie listov. Listy zo 70 gramového papiera sú pozdĺž špirály perforované 
na ľahké a rovné odtrhnutie a dierované na založenie do zoraďovača, dosiek s 
rýchloviazačom a pod. Bloky sú vyrobené ekologicky šetrným spôsobom bez použitia 
chlóru.

• blok obsahuje 70 listov
• balenie 10 ks      

6
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Bloky so špirálou COLLEGE TWIN WIRE

Bloky so špirálou COLLEGE BLOCK – 50 listov Bloky so špirálou COLLEGE BLOCK – 80 listov

Bloky so špirálou COLLEGE SHADOW Bloky so špirálou BOBO Speciál

Poznámkové bloky s dvojitou kovovou špirálou na strane. Listy z kvalitného bezdrevného 
papiera sú perforované s násekom pre ľahké odtrhnutie, dierovanie umožňuje zakladanie do 
zoraďovačov. Vnútorné usporiadanie listov s dvojitou lineaturou (40 listov linajka + 40 listov 
štvorček, alebo 40 listov linajka + 40 listov čistý), dodávané vo formáte A4 a A5.

• blok obsahuje 80 listov
• balenie 10 ks
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obj. číslo formát prevedenie cena za kus
3305730 A5 linajka 0,94 €
3305740 A5 štvorček 0,94 €
3305750 A4 linajka 1,60 €
3305760 A4 štvorček 1,60 €

obj. číslo formát prevedenie cena za kus
3305500 A5 linajka 0,78 €
3305000 A4 linajka 1,30 €

obj. číslo formát prevedenie cena za kus
3303750 A5 linajka 2,55 €
3303760 A5 štvorček 2,55 €
3303950 A4 linajka 2,95 €
3303960 A4 štvorček 2,95 €

obj. číslo formát prevedenie cena za kus
3305820 A5 linajka + štvorček 1,45 €
3305830 A5 linajka + čistý 1,45 €
3305800 A4 linajka + štvorček 2,30 €
3305810 A4 linajka + čistý 2,30 €

obj. číslo formát prevedenie cena za kus
3304290 A4 linajka 1,45 €
3304295 A4 štvorček 1,45 €

obj. číslo formát prevedenie cena za kus
3304145 A5 linajka 1,45 €
3304146 A5 štvorček 1,45 €
3304140 A4 linajka 2,15 €
3304141 A4 štvorček 2,15 €

Praktický blok s kovovou špirálou na strane a dierovaním pre založenie listov do zoraďovača 
alebo dosiek. Listy sú vyrobené z bezdrevného bieleho papiera a sú perforované pre rýchle 
a rovné odtrhávanie. Dodávame v dvoch formátoch, listy linajkované.

• blok obsahuje 50 listov
• balenie 10 ks

Poznámkové bloky s kovovou špirálou na strane a dierovaním pre založenie listov do 
zoraďovača alebo dosiek. Listy sú vyrobené z bezdrevného bieleho papiera a sú perforované 
pre rýchle a rovné odtrhávanie. Dodávame v dvoch formátoch, listy linajkované a 
štvorčekované. 

• blok obsahuje 80 listov   
• balenie 10 ks

Poznámkové bloky s kovovou špirálou na bočnej strane a dierovaním pre založenie listov do 
zoraďovača alebo dosiek. Listy sú vyrobené z bezdrevného bieleho papiera a sú perforované 
pre rýchle a rovné odtrhnutie. Formát A4, dodávame linajka alebo štvorček.

• blok obsahuje 70 listov  
• balenie 10 ks

Bloky s bočnou kovovou väzbou Twin Wire umožňujú ľahké otáčanie stránok. Listy 
z bezdrevného papiera sú dierované 4 dierami pre zakladanie do zoraďovača alebo 
karisbloku a pre ľahké odtrhávanie sú perforované. 
• blok obsahuje 50 listov
• balenie 10 ks
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obj. číslo formát prevedenie cena za kus
3304010 A5 linajka 1,05 €
3304020 A5 štvorček 1,05 €
3304040 A4 linajka 1,65 €
3304050 A4 štvorček 1,65 €

5

21
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Recyklované bloky HERLITZ s bočnou špirálou 

obj. číslo formát prevedenie cena za kus
3304080 A5 linajka 0,86 €
3304085 A5 štvorček 0,86 €
3304090 A6 linajka 0,61 €
3304095 A6 štvorček 0,61 €

obj. číslo formát prevedenie cena za kus
3304160 A4 linajka 1,60 €
3304170 A4 štvorček 1,60 €

obj. číslo formát prevedenie cena za kus
3304200 A4 linajka 1,30 €
3304205 A4 štvorček 1,30 €
3304210 A5 linajka 0,81 €
3304215 A5 štvorček 0,81 €
3304220 A6 linajka 0,59 €
3304225 A6 štvorček 0,59 €

obj. číslo formát prevedenie cena za kus
3304240 A4 linajka 1,95 €
3304245 A4 štvorček 1,95 €
3304250 A5 linajka 1,25 €
3304255 A5 štvorček 1,25 €
3304260 A6 linajka 0,86 €
3304265 A6 štvorček 0,86 €

Poznámkové bloky A4 s bočnou kovovou špirálou TWIN WIRE, listy z recyklovaného 
papiera 60 g/m2. Mikroperforácia pre ľahké odtrhnutie a štvordierovanie listov pre 
zakladanie do zoraďovača alebo karisbloku.

• blok obsahuje 80 listov
• 5 ks v balení

3 Bloky HERLITZ s bočnou špirálou „Ovocie“

Poznámkové bloky A5 s bočnou dvojitou plastovou špirálou, 
štvorčekové listy z bezdrevného papiera 70g/m2. Atraktívna a odolná 
predná obálka z transparentnej fólie s motívom ovocia, zadná 
laminovaná obálka z tuhého kartónu vo farbe bočnej špirály.

• blok obsahuje 100 listov
• 3 ks v balení

obj. číslo formát prevedenie cena za kus
3304360 A5 jahoda 3,80 €
3304361 A5 limetka 3,80 €
3304362 A5 čučoriedka 3,80 €

obj. číslo formát prevedenie

laminovaná obálka z tuhého kartónu vo farbe bočnej špirály.

Bočná kovová väzba Twin Wire umožňuje ľahké otáčanie, odtrhávanie stránok. 
Listy z bezdrevného papiera, vhodné do školy aj kancelárie.

• blok obsahuje 50 listov
• balenie 10 ks

Bloky BOBO s bočnou špirálou Twin Wire Bloky BOBO s bočnou špirálou 

Bočná vinutá väzba umožňuje ľahké otáčanie a odtrhávanie stránok. Listy z bezdrevného papiera. 
Moderný dizajn.

• blok obsahuje 40 listov
• balenie 10 ks

Bloky NOTES s hornou špirálou

Poznámkové bloky so špirálou na hornej strane, jednoduché listovanie a pretáčanie listov. Listy 
sú vyrobené z kvalitného bezdrevného papiera.  

• blok obsahuje 70 listov
• balenie 10 ks

Bloky HERLITZ s hornou špirálou 

Poznámkové bloky s hornou kovovou špirálovou väzbou, listy z kvalitného bezdrevného 
papiera 60g/m2.

• blok obsahuje 50 listov
• balenie 10 ks
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Bloky lepené X-book10

obj. číslo formát počet listov prevedenie cena za kus
3301200 A4 80 čistý 1,- €
3301100 A4 80 linajka 1,- €
3301250 A4 80 štvorček 1,- €
3301400 A5 80 čistý 0,61 €
3301450 A5 80 linajka 0,61 €
3301500 A5 80 štvorček 0,61 €
3301600 A6 80 čistý 0,35 €
3301700 A6 80 linajka 0,35 €
3301810 A6 80 štvorček 0,35 €
3301900 A7 80 čistý 0,20 €
3301930 A7 80 linajka 0,20 €
3301280 A4 50 čistý 0,78 €
3301260 A4 50 linajka 0,78 €
3301290 A4 50 štvorček 0,78 €
3301350 A5 50 čistý 0,47 €
3301330 A5 50 linajka 0,47 €
3301340 A5 50 štvorček 0,47 €

obj. číslo formát prevedenie cena za kus
3302300 A5 linajka 0,39 €
3302310 A5 štvorček 0,39 €
3302350 A4 linajka 0,69 €
3302360 A4 štvorček 0,69 €

obj. číslo formát cena za kus
3400005 A4 1,85 €
3400020 A5 1,05 €

obj. číslo formát prevedenie cena za kus
3304100 A5 linajka 0,81 €
3304110 A5 štvorček 0,81 €
3304120 A4 linajka 1,40 €
3304130 A4 štvorček 1,40 €

obj. číslo formát prevedenie cena za kus
3300090 A5 linajka 0,49 €
3300095 A5 štvorček 0,49 €
3300100 A4 linajka 0,80 €
3300105 A4 štvorček 0,80 €

obj. číslo formát prevedenie cena za sadu
3300120 A4 štvorček 4×25 l 3,10 €
3300125 A5 štvorček 4×25 l 1,95 €

Poznámkové bloky šité

Šité poznámkové bloky z bezdrevného bieleho papiera, štandardnej kvality. Zadná 
strana z tvrdého kartónu, predná strana potlačená, motívy sa môžu v priebehu 
platnosti katalógu meniť.

• balenie 10 ks    

Bloky lepené – Bobo Meeting

Lepený kancelársky blok s praktickým dierovaním. Predtlačený 
štvorčekovaný formát s hlavičkou pre zápisy z jednania.

• sada 4 blokov po 25 listoch
   

Bloky lepené s dierovaním

Kancelársky lepený blok z bezdrevného papiera 60 g/m2. Listy so štvordierovaním pre 
založenie listov do zoraďovačov alebo karisbloku.

• blok obsahuje 50 listov
• balenie 10 ks
 

Poznámkové bloky s horným lepením. Farebná mäkká obálka, kartónová zadná strana. 
Listy sú vyrobené z bieleho papiera 70 g/m2.

• blok obsahuje 50 listov  
• balenie 10 ks 

Bloky šité - prepisové

Špeciálne šité bloky obsahujú biele listy papiera v kombinácii čistý priehľadný a 
linkovaný. Dodávame v dvoch formátoch.

• blok obsahuje 100 listov

Poznámkové bloky šité - recyklované

Šité poznámkové bloky z recyklovaného papiera. Zadná strana z tvrdého kartónu, predná 
strana mäkký papier s potlačou. Motív potlače sa môže počas platnosti katalógu meniť.

• blok obsahuje 50 listov
• balenie 10 ks
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obj. číslo typ formát počet listov prevedenie cena za kus
3100040 440 A4 40 čistý 0,53 €
3100050 444 A4 40 linajka 0,53 €
3100060 445 A4 40 štvorček 0,53 €
3100070 460 A4 60 čistý 0,80 €
3100080 464 A4 60 linajka 0,80 €
3100090 465 A4 60 štvorček 0,80 €
3100190 540 A5 40 čistý 0,28 €
3100200 544 A5 40 linajka 0,28 €
3100210 545 A5 40 štvorček 0,28 €
3100220 560 A5 60 čistý 0,39 €
3100230 564 A5 60 linajka 0,39 €
3100240 565 A5 60 štvorček 0,39 €
3100260 644 A6 40 linajka 0,20 €

obj. číslo typ formát prevedenie cena za kus
3100850 484 A4 linajka 1,60 €
3100860 485 A4 štvorček 1,60 €
3100800 584 A5 linajka 0,81 €
3100810 585 A5 štvorček 0,81 €
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obj. číslo typ formát počet listov prevedenie cena za kus
3100515 440 E A4 40 čistý 0,49 €
3100520 444 E A4 40 linajka 0,49 €
3100530 445 E A4 40 štvorček 0,49 €
3100585 540 E A5 40 čistý 0,26 €
3100590 544 E A5 40 linajka 0,26 €
3100600 545 E A5 40 štvorček 0,26 €
3100640 644 E A6 40 linajka 0,18 €

2

obj. číslo formát počet listov prevedenie cena za kus
3200100 A4 100 čistý 1,75 €
3200200 A4 100 linajka 1,75 €
3200210 A4 150 linajka 2,80 €
3200300 A4 100 štvorček 1,75 €
3200700 A5 100 čistý 1,10 €
3200800 A5 100 linajka 1,10 €
3200850 A5 150 linajka 1,65 €
3200900 A5 100 štvorček 1,10 €
3201100 A6 100 linajka 0,89 €
3202000 A4 100 linajka  + register 2,35 €
3202300 A5 100 linajka  + register 1,55 €

i
Ďalšie druhy zošitov nájdete
na str. 382.

6 Záznamové knihy CONCORDE

obj. číslo prevedenie cena za kus
3200010 A5 - linajka 0,78 €
3200020 A4 - linajka 1,40 €

Záznamové zošity NOTES

Šité záznamové zošity, mäkká obálka, listy vyrobené z bezdrevného bieleného papiera.

• zošit obsahuje 80 listov
• balenie 10 ks

Záznamové knihy NOTES

Lepené knihy v tvrdých doskách, listy vyrobené z bezdrevného bieleného papiera.

• dosky laminované, rôzne motívy
• balenie 10 ks

Zošity PREMIUM

Šité zošity vyrobené z bezdrevného bieleného papiera. Motívy obálok zošitov sa môžu 
v priebehu platnosti katalógu zmeniť.

• balenie 10 ks

Zošity ECONOMY

Šité zošity vyrobené z recyklovaného papiera. Motívy obálok zošitov sa môžu 
v priebehu platnosti katalógu zmeniť.

• balenie 10 ks

Záznamové knihy v tvrdých lamino doskách s farebnou potlačou - mix rôznych motívoch. Vnútorné 
linajkované listy z bezdrevného papiera.

• kniha obsahuje 100 listov

5

obj. číslo formát motív cena za kus
3200220 A4 KAMEŇ 2,35 €
3200240 A4 BUBLINA 2,35 €
3200250 A4 KÁVA 2,35 €
3200820 A5 KAMEŇ 1,20 €
3200840 A5 BUBLINA 1,20 €
3200810 A5 KÁVA 1,20 €

Záznamové knihy OPTYS

Lepené záznamové knihy v tvrdých doskách lamino, papier bezdrevný bielený.
Dodávame 3 motívy v dvoch formátoch. Nové motívy!

• prevedenie linajka
• 96 listov
• balenie 5 ks
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obj. číslo prevedenie cena za kus
3500030 bez registra 5,20 €
3500040 s registrom 5,60 €
3500400 náhradná náplň A4 1,40 €

obj. číslo formát cena za kus
2800010 A5 / 14 ×21 cm 2,75 €
2800030 A6 / 11×15 cm 1,80 €

obj. číslo formát cena za kus
3800390 A5 / 13×21 cm 2,40 €
3800270 A6 / 10×15 cm 1,20 €

obj. číslo prevedenie cena za kus
3500270 bez registra 3,50 €
3500280 s registrom 3,75 €
3500500 náhradná náplň A5 0,81 €
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obj. číslo formát počet listov cena za kus
2800105 A2 30 5,70 €
2800106 A3 30 3,15 €

Stolné plánovacie bloky s kalendárom

Týždenný plánovací kalendár vo forme podložky na stôl. Lepená väzba na spodnej strane zabraňuje poškodeniu pri práci.

• rozmer kalendária A2 -  594×420 mm
• rozmer kalendária A3 -  420×297 mm

Denné záznamy

Univerzálne diáre pre denné plánovanie. Tvrdé dosky - poťah PVC, listy z bezdrevného papiera.

• diár obsahuje 368 strán

Telefónny záznamník

Záznamník v tuhých doskách, poťah fólie v imitácii koža - mix farieb. Listy z bezdrevného papieru, šitá väzba.

• abecedný register

Krúžkový záznamník A4

Plastikové dosky formátu A4 so 4 krúžkovou mechanikou, na ktoré sú zavesené linajkované listy 
z bieleho bezdrevného papiera. Listy je možné ľahko vymieňať alebo dopĺňať. Prevedenie 
s abecedným registrom alebo bez registru. Dosky čierne. Náhradné náplne v linajkovanom prevedení 
dodávame v balení po 100 ks. 

Krúžkový záznamník A5

Plastové dosky formátu A5 so 4 krúžkovou mechanikou na ktorej sú zavesené linajkované listy z 
bieleho bezdrevného papiera. Listy sa dajú jednoducho vymeniť alebo dopĺňať. Dodávame vo 
variante s abecedným registrom alebo bez neho. Dosky sú čierne. Náhradné náplne linajkované 
dodávame v balení po 100 ks.
 



Viac o  na
www.esseltesro.sk

Nudí Vás kancelária bez farieb? 
ZABUDNITE NA ČIERNU. 
Ukážte sa vo WOW farbách!

JOB WELL DONE

Vystúpte zo šedi všedného dňa. LEITZ predstavuje nový žiarivý rad WOW. Kvalitné kancelárske výrobky
v oslňujúcich farbách perfektne odrážajú vašu osobnosť. Viac o WOW na www.esseltesro.sk
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Ďalšie výrobky rady WOW 
nájdete na str. 18, 20, 26, 

27, 134 a 135.



Pákový zoraďovač A4 Leitz 180° WOW

Krúžkový zoraďovač Leitz WOW

Pákový zoraďovač v žiarivých metalických farbách s dvojfarebným efektom, ktorý zaujme na prvý pohľad. 
Vďaka laminácii je povrch zoraďovača lesklý a vysoko kvalitný. Unikátna patentovaná mechanika Leitz 180°.

ZAKLADANIE DOKUMENTOV NA OBE STRANY VĎAKA MECHANIZMU LEITZ 180°
• odnímateľný samolepiaci chrbtový štítok
• chrbtový otvor pre ľahkú manipuláciu
• rado zámky, ktoré držia zoraďovač uzatvorený
• šírka chrbta 80 mm

Kolekcia krúžkových zoraďovačov vyrobená v žiarivých farbách s dvojfarebným efektom. Vďaka laminácii je 
povrch zoraďovača lesklý a vysoko kvalitný. 

• 4-krúžková D mechanika
• prítlačná spona pre uchytenie dokumentov
• pre formáty A4 +
• chrbát 40 mm

Dizajnové rady / 130
Zoraďovače pákové / 142
Zoraďovače krúžkové a závesné / 148
Archivačné krabice a boxy / 152
Samolepiace záložky / 160
Rozlišovače a registre / 164
Zakladacie obaly / 166
Samolepiace programy / 176
Dosky a boxy na spisy / 178
Aktovky / 186
Písacie podložky / 188
Rýchloviazače / 189
Závesné dosky / 192
Zásobníky na závesné dosky / 194
Vozíky a kartotéky / 195
Vizitkáre  / 196
Podpisové a triediace knihy / 198
Konferenčné zložky / 199
Tašky a kufre / 200

Triedenie a archivácia

obj. číslo farba balenie cena za kus
0501090 metalická ružová krabica / 10 ks 4,45 €
0501092 metalická modrá krabica / 10 ks 4,45 €
0501094 metalická oranžová krabica / 10 ks 4,45 €
0501096 metalická zelená krabica / 10 ks 4,45 €
0501098 perleťovo biela krabica / 10 ks 4,45 €

obj. číslo farba balenie cena za kus
0503304 metalická ružová krabica / 10 ks 3,20 €
0503308 metalická modrá krabica / 10 ks 3,20 €
0503312 metalická oranžová krabica / 10 ks 3,20 €
0503320 metalická zelená krabica / 10 ks 3,20 €
0503322 perleťovo biela krabica / 10 ks 3,20 €
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Celoplastové registre Leitz WOW MAXI 
popisovateľné na počítači

Plastové registre (hrúbky 0,3 mm) rozšíreného formátu A4 maxi s možnosťou vytlačenia prednej 
strany na list papiera vo vopred pripravenom formáte na vašej tlačiarni. Predlohu je možné získať 
zadarmo na: www.esselte.com / easyprint. Výsledný dokument pôsobí upravene a reprezentatívne.

• vhodné pre pákové a krúžkové zoraďovače - univerzálna multiperforácia (11 dier)
• formát A4 maxi

obj. číslo druh cena za sadu
2100240 1 - 5 3,05 €
2100241 1 - 6 3,40 €
2100242 1 - 10 4,75 €
2100243 1 - 12 5,40 €

cena za sadu
3,05 €
3,40 €
4,75 €
5,40 €



Retro Chic

Vystylujte sa
Nová rada Retro Chic  
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Vydajte sa späť v čase do doby pop-artu a prvých letov
 do vesmíru s našou novou radou Retro Chic. Tieto

 mimoriadne produkty prinášajú späť atmosféru
60. a 70. rokov spolu s tradičnou kombináciou

kvality a užívateľskej prívetivosti značky
Leitz.

Výstrelky z minulosti!
Nájdite svoje obľúbené dokumenty vo sviežom, inovatívnom dizajne a
trendy retro dvojfarebných kombináciách. Ideálne na ukladanie a prenášanie
väčšieho množstva dokumentov, zložiek a zároveň na vytvorenie kombinácie s 
ďalšími produktmi z rady Retro Chic.

názov produktu popis fialovo / žltá sivo / zelená cena za kus

A 3-chlopňové dosky A4, na 150 listov 0904430 0904431 2,75 €

B Katalógová kniha A4, 20 vreciek, na 40 listov 0904435 0904436 2,95 €

C Box na spisy A4, chrbát 30 mm, na 250 listov 0904440 0904441 5,10 €

D
Aktovka s 

priehradkami
A4, na 250 listov v 6 rozšíriteľných

oddeleniach s popismi
0904445 0904446 7,70 €

E Blok na písanie
A4, na 80 listov, PP, linkovaný papier 

s perforáciou
3304402 3304403 6,70 €

A4, na 80 listov, PP, štvorčekový 
papier s perforáciou

3304400 3304401 6,70 €
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Pákový a krúžkový zoraďovač v Retro dizajne
V trendy retro dvojfarebných kombináciách. Ľahký materiál s 
ergonomickým tvarom pre pohodlnú manipuláciu na cestách.

iPhone 4/4S púzdra
Retro dizajn pre Váš iPhone v trendy retro farbách. Nech je Váš iPhone 
kompletný!

Dierovačka a zošívačka v sade
Malé a kompaktné v trendy retro dvojfarebných kombináciách Retro Chic.
Ideálne na cesty, ako aj pre domácu kanceláriu a súkromné použitie 
Vystylujte sa!

For 10 sheets

Trendy retro 
farby pre 
iPhone 4

D

C

+
+

Širšie otváranie vďaka 
patentovanému 180° 

precíznemu mechanizmu

Vnútorné vrecko pre voľné 
stránky, CD a vizitky

Zaoblený chrbát pre 
pohodlné prenášanie

Atraktivny uzáver pre 
bezpečné transportovanie 

dokumentov
ROKOV

Výrazný dizajn

Držiak na ceruzku PP s dvojfarebným 
efektom

A

B

Retro Chic

             
             

pákový zoraďovač - farba šírka chrbta 75 mm

Neónovo červená / Rubínovo červená 0501030 

Neónovo zelená / Modrá 0501031

Petrolejová / Neónovo Oranžová 0501032

Fuchsiová / Šedá 0501033

Fialová / Žltá 0501034

Sivá/ Zelená 0501035

cena za kus 7,70 €

krúžkový zoraďovač - farba šírka chrbta 50 mm

Neónovo červená / Rubínovo červená 0501040

Neónovo zelená / Modrá 0501041

Petrolejová / Neónovo Oranžová 0501042

Fuchsiová /Sivá 0501043

Fialová / Žltá 0501044

Sivá / Zelená 0501045

cena za kus 7,70 €

A B

farba obj. číslo cena za sadu

Fialová / Žltá 1300004 8,80 €

Šedá / Zelená 1300005 8,80 €

C

farba obj. číslo cena za kus

Fialová / Žltá 2208502 16,30 €

Šedá / Zelená 2208503 16,30 €

D

131Dizajnové rady » Zoraďovače pákové » Zoraďovače krúžkové a závesné » Archivačné krabice a boxy » Samolepiace záložky » Rozlišovače a registre » Zakladacie obaly » Samolepiace programy » Dosky a boxy 
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2. Mobilný krúžkový zoraďovač A4   
      Leitz Active Bebop
• Atraktívne uzatváranie zoraďovača na gumičku pre

 bezpečný prenos
• Vnútorné vrecká na voľné papiere, CD / DVD a vizitky
• Úchyt na pero
• Chrbát 30 mm

4. Box na spisy A4 Bebop
• Atraktívne uzatváranie boxu na gumičku      
   pre bezpečný prenos
• Chrbtový samolepiaci štítok pre popis    
    obsahu 

5. Aktovka na spisy A4 Bebop
• Atraktívne uzatváranie aktovky na gumičku      
   pre bezpečný prenos
• 5 rozšíriteľných priehradiek so štítkami na    
   popis obsahu
• 1 pevná priehradka na uloženie voľných   
   papierov do formátu A4 alebo bloku 

6. Katalógová kniha A4 Bebop
• Ideálny pre dokumenty formátu A4
• 20 integrovaných čírych vreciek
    (copy safe), 45 mic.
• Chrbtový samolepiaci štítok pre popis obsahu 

1. Mobilný zoraďovač Leitz 180°     
     A4 Active Bebop
• Atraktívne uzatváranie zoraďovača na gumičku   
   pre bezpečný prenos
• Vnútorné vrecká na voľné papiere, CD / DVD
    a vizitky
• Úchyt na pero
• Širšie otvorenie mechaniky vďaka presnej
    mechanike Leitz 180 °
• Chrbát  75 mm

3. Dosky na spisy A4 Bebop
• 3 chlopne
• Atraktívne uzatváranie dosiek na gumičku       

 pre bezpečný prenos
• Vhodné na dokumenty formátu A4,
    dokumenty vo vreckách Leitz Bebop alebo  
    Leitz CombiFile 

obj. číslo farba cena za kus
0904665 čierna 4,85 €
0904667 biela 4,85 €

obj. číslo farba cena za kus
0904670 čierna 7,30 €
0904672 biela 7,30 €

obj. číslo farba cena za kus
0904660 čierna 2,70 €
0904662 biela 2,70 €

obj. číslo farba cena za kus
0501010 čierna 7,70 €
0501015 biela 7,70 €

obj. číslo farba cena za kus
0501000 čierna 7,70 €
0501005 biela 7,70 €

obj. číslo farba cena za kus
0902170 čierna 2,80 €
0902172 biela 2,80 €

1. Mobilný zoraďovač Leitz 180°     
     A4 Active Bebop
1. Mobilný zoraďovač Leitz 180°     
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ČIERNA ALEBO BIELA 
    TRIEZVA ELEGANCIA  
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         100% TRENDY



Uvedené ceny sú bez DPH.

7. Pákový zoraďovač LEITZ 180⁰ recycle 8. Dosky na spisy LEITZ recycle
Vyrobené zo 100% recyklovaného a 100% recyklovateľného PP 
materiálu.

• 3 chlopne
• uzatváranie pre bezpečný prenos dokumentov
• pre formát A4
• farba petrolejová modrá

9. Box na spisy LEITZ recycle 10. Aktovka na spisy LEITZ recycle
Vyrobené zo 100% recyklovaného a 100% recyklovateľného PP 
materiálu.

• pre formát A4
• uzatváranie pre bezpečný prenos dokumentov
• farba petrolejová modrá

Vyrobené zo 100% recyklovateľného materiálu. Možnosť úplného 
rozobratia zoraďovača pre dokonalú recykláciu všetkých jeho 
častí. Záruka sa vzťahuje na pákovú mechaniku.

• chrbtový otvor vyrobený z papierovej časti
• patentovaná mechanika Leitz 180 ⁰
• pre formát A4
• farba petrolejová modrá

Vyrobené zo 100% recyklovaného a 100% recyklovateľného PP 
materiálu.

• pre formát A4
• 5 priehradiek so štítkami na popis obsahu
• 1 pevná priehradka pre uloženie drobností
• farba petrolejová modrá

obj. číslo šírka chrbta kapacita cena za kus
0501900 80 mm 600 listov 4,85 €
0501905 52 mm 350 listov 4,85 €

obj. číslo cena za kus
0904880 2,75 €

obj. číslo cena za kus
0904881 5,10 €

obj. číslo cena za kus
0904890 7,70 €

KOLEKCE EKOLOGICKÝCH VÝROBKŮ

• Zo 100% z recyklovaného materiálu a 100% recyklovateľné
• Elegantný dizajn v atraktívnej farebnej kombinácii
• Pákový zoraďovač možno kompletne rozobrať a každý materiál ďalej recyklovať (papier a kov)

POSÚVAME HRANICE V OBLASTI RECYKLÁCIE

250
250

150
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Zabudnite na čiernu
Ukážte sa vo WOW farbách!
Vystúpte zo šedi všedného dňa. LEITZ predstavuje novú žiarivú
radu WOW. Kvalitné kancelárske výrobky v oslňujúcich farbách
perfektne odrážajú Vašu osobnosť. 

 

DP

 

C

Odfoťte QR kód 
pre video.

Krúžkový zoraďovač Leitz WOW
• Krúžkový zoraďovač v žiarivých WOW farbách s dvojfarebným efektom.
• Vďaka laminácii je povrch zoraďovača lesklý a vysoko uzatváranie. 

Pákový zoraďovač Leitz 180° WOW 
• Unikátna páková mechanika s otvorením o 180 °, ktorá umožňuje o 50% širšie
    otvorenie a o 20% rýchlejšiu prácu sa zoraďovačom
• 5 rokov záruka na mechaniku 

Stolová kocka Leitz WOW
Nový a moderný spôsob ukladania nielen v kancelárii.
• Jednoduchý systém vysúvania so zarážkami, ktoré zabraňujú vypadávaniu zásuviek
• Unikátny systém zatvárania - jedno stlačenie a zásuvky sú pevne zatvorené
• Dodávaná s nacvakávacím, transparentným rozlišovačom
• Ideálne tiež s použitím zásuvkového organizéra 12000380 (1 kus je súčasťou balenia) NOVINKA

ZÁRUKA
5 ROKOV

popis ružová modrá zelená oranžová biela
chrbát 80 mm 0501090 0501092 0501096 0501094 0501098 
cena za kus 4,45 € 4,45 € 4,45 € 4,45 € 4,45 €

popis ružová modrá zelená oranžová biela
chrbát 40 mm, 4D-Krúžky 0503304 0503308 0503320 0503312 0503322 

cena za kus 3,20 € 3,20 € 3,20 € 3,20 € 3,20 €

popis ružová modrá zelená oranžová biela cena za kus
4 zásuvky (2 veľké a 2 malé) 12000370 12000371 12000373 12000372 12000374 59,- €
5 zásuviek (1 veľká a 4 malé) 12000375 12000376 12000378 12000377 12000379 65,- €

A

A

B

B
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Odpadkový kôš Leitz WOW
• Hladká vnútorná stena pre jednoduché čistenie
• S rozšírenými okrajmi pre lepšiu manipuláciu
• Objem 15 litrov, vzájomne stohovateľné

Stojan na časopisy Leitz WOW
• Pevný a odolný stojan na časopisy WOW, na dokumenty A4
• S chrbtovým úchytom pre lepšiu manipuláciu
• Šírka chrbta 6cm pre pohodlné ukladanie 

Odkladač Leitz WOW Plus 

 

Veľmi pevný odkladač prémiovej kvality, na dokumenty A4
• Najpevnejší odkladač vo svojej triede, navrhnutý s dôrazom na stabilitu a  odolnosť 
• Vyššie steny pre zvýšenie kapacity
• Kolmé alebo predsadené stohovanie na seba pre lepšiu organizáciu

Dosky na spisy Leitz WOW
• Chlopne chránia pred vypadnutím dokumentov 
• Uzatváranie dosiek na gumičku pre bezpečný prenos 

Zápisníky Leitz WOW
• 80 listov bezdrevného papiera (90 g/m²)
• Pevné kartónové dosky robia z bloku podložku na písanie
• Lepená väzba zabraňuje vypadávaniu listov

Kryt pre zadnú stranu telefónu, farba metalická modrá, oranžová, zelená alebo 
ružová.
• Úplný prístup ku všetkým senzorom, konektorom a ovládacím prvkom je zachovaný
• Puzdro je pružné a ohybné bez rizika zlomenia

Kryt WOW pre iPhone 

Perfektný doplnok pre Váš tablet na prezentácie a videohovory, pre zdieľanie informácií
tvárou v tvár. Vo WOW farbách.
• 360° otočná základňa pre ľahké zdieľanie a prezentáciu
• Možnosť uloženia tabletu v dvoch pozíciách, uhol 15° na písanie a 62° na sledovnie 

flmov

Otočný stojanček Leitz WOW pre iPad/TabletPC

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Titánové nožnice Leitz WOW
Prémiový materiál (nerez a oceľ). Ergonomické madlá pre pohodlnú manipuláciu
v dvojfarebnej kombinácii. Odolný, titánom potiahnutý povrch, pre uchovanie
ostrosti po nadštandardne dlhú dobu.
• Extra ostré na precízne strihanie
• Veľkosť 205 mm

 
ZÁRUKA

10 ROKOV

rozmer (š x v x h) ružová modrá zelená oranžová biela
255 x 70 x 357 12000300 12000301 12000303 12000302 12000304 
cena za kus 4,85 € 4,85 € 4,85 € 4,85 € 4,85 €

rozmer (š x v x h) ružová modrá zelená oranžová biela
75 x 312 x 258 1201040 1201041 1201043 1201042 1201044 
cena za kus 5,- € 5,- € 5,- € 5,- € 5,- €

rozmer (š x v x h) ružová modrá zelená oranžová biela
290 x 324 x 290 1200580 1200581 1200583 1200582 1200584 

cena za kus 5,60 € 5,60 € 5,60 € 5,60 € 5,60 €

popis ružová modrá zelená oranžová biela
Kapacita: 250 listov formátu A4 (80 g/m2) 0903120 0903122 0903126 0903124 0903128 

cena za kus 1,65  € 1,65  € 1,65  € 1,65  € 1,65  €

popis ružová modrá zelená oranžová biela cena za kus
A4, linajkovaný 3200031 3200032 3200034 3200033 3200030 6,90 €

A4, štvorčekovaný 3200036 3200037 3200039 3200038 3200035 6,90 €

popis ružová modrá zelená oranžová
Otočný stojanček 2208565 2208566 2208568 2208567 

cena za kus 18,20 € 18,20 € 18,20 € 18,20 €

popis ružová modrá zelená oranžová cena za kus
kryt pre iPhone 4/4s 2208520 2208521 2208523 2208522 16,30 €

kryt pre iPhone 5 2208510 2208511 2208513 2208512 16,30 €
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Zošívačky a dierovačky rady Leitz WOW 
nájdete na stranách 18, 20, 26, 27 a 164.

&

KOLEKCE EKOLOGICKÝCH VÝROBKŮ 135Dizajnové rady » Zoraďovače pákové » Zoraďovače krúžkové a závesné » Archivačné krabice a boxy » Samolepiace záložky » Rozlišovače a registre » Zakladacie obaly » Samolepiace programy » Dosky a boxy 
na spisy » Aktovky » Písacie podložky » Rýchloviazače » Závesné dosky » Zásobníky na závesné dosky » Vozíky a kartotéky » Vizitkáre » Podpisové a triediace knihy » Konferenčné zložky » Tašky a kufre

popis ružová modrá zelená oranžová biela
nožnice 1903800 1903801 1903802 1903803 1903804

cena za kus 8,10 € 8,10 € 8,10 € 8,10 € 8,10 €
H H



Dvojvrstvový polypropylén
v dvojfarebnom prevedení

Originálny dizajn
s perleťovým efektom

- Inovatívny design nekonečných kriviek 
- Odolný proti poškrabaniu a poničeniu

Atraktívne uzatváranie 

- Gumička udrží vaše dokumenty   
   bezpečne uzatvorené   

ŽIARIVÉ FARBY A VÝNIMOČNÝ SVIEŽI 
DIZAJN ROZJASNIA VÁŠ PRACOVNÝ DEŇ 

Harmónia do vašej kancelárie

PP rada
Výrobky z polyfoamu

UNIKÁTNY MATERIÁL A NEOPAKOVATEĽNÝ 
DIZAJN S NEKONEČNÝM EMBOSOVANÍM
- ARCHIVÁCIA S MENOM BEBOP

Mobilný krúžkový 
zoraďovač

Vhodné na uloženie 
dierovaných dokumentov

Mobilný zoraďovač 
180° Active 

Ideálny pákový 
zoraďovač na cesty

Širšie otvorenie 
vďaka patentovanej 
mechanike 180°

Vrecko na 
voľné listy, 
CD a vizitky

Úchyt
na ceruzku

Štítok na chrbte
na popis obsahu

Box na spisyDosky na spisy 

Blok na písanie A4

Profesionálny zápis 
z jednania

Obaly s uzatváraním
na  klipy

Ideálne na cesty
na rôzné drobnosti

Závesné obaly 
s uzatváraním na 
suchý zips

Ochránia dôležité 
dokumenty v zoraďovači

Dosky „L“

Na prehľadné triedenie
dokumentov na stole

Aktovka na spisy 

Bezpečné uloženie 
objemných dokumentov

Triediaca kniha 

Dokonalá organizácia 
dokumentov

Pre každodenné 
použitie

Katalógová kniha 

Uloženie často
prezeraných dokumentov

Mobilný blok

Podložka na písanie

Na poznámky 
na cestách

Všade tam, kde nieje 
k dispozícii stôl

Organizácia projekto-
vej dokumentácie
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obj. číslo farba cena za kus
0904625 červená 2,70 €
0904627 modrá 2,70 €
0904629 oranžová 2,70 €

obj. číslo farba cena za kus
0904635 červená 4,85 €
0904637 modrá 4,85 €
0904639 oranžová 4,85 €

obj. číslo farba cena za kus
0904645 červená 7,30 €
0904647 modrá 7,30 €
0904649 oranžová 7,30 €

obj. číslo deliace listy farba  kapacita cena za kus
2100860 12 červená 200 listov 8,10 €
2100862 12 modrá 200 listov 8,10 €
2100864 12 oranžová 200 listov 8,10 €

obj. číslo prevedenie / farba dosiek cena za kus
3304480 linajka / modrá 10,20 €
3304481 linajka / čierna 10,20 €
3304490 štvorček / modrá 10,20 €
3304491 štvorček / čierna 10,20 €

obj. číslo farba cena za kus
0901250 červená 4,30 €
0901251 modrá 4,30 €
0901252 oranžová 4,30 €

počet vreciek oranžová modrá červená cena za kus
20 vreciek 0902160 0902161 0902162 2,80 €
40 vreciek 0902163 0902164 0902165 4,70  €

250150

80 40/80

200 80 250



Dvojvrstvový polypropylén
v dvojfarebnom prevedení

Originálny dizajn
s perleťovým efektom

- Inovatívny design nekonečných kriviek 
- Odolný proti poškrabaniu a poničeniu

Atraktívne uzatváranie 

- Gumička udrží vaše dokumenty   
   bezpečne uzatvorené   

ŽIARIVÉ FARBY A VÝNIMOČNÝ SVIEŽI 
DIZAJN ROZJASNIA VÁŠ PRACOVNÝ DEŇ 

Harmónia do vašej kancelárie

PP rada
Výrobky z polyfoamu

UNIKÁTNY MATERIÁL A NEOPAKOVATEĽNÝ 
DIZAJN S NEKONEČNÝM EMBOSOVANÍM
- ARCHIVÁCIA S MENOM BEBOP

Mobilný krúžkový 
zoraďovač

Vhodné na uloženie 
dierovaných dokumentov

Mobilný zoraďovač 
180° Active 

Ideálny pákový 
zoraďovač na cesty

Širšie otvorenie 
vďaka patentovanej 
mechanike 180°

Vrecko na 
voľné listy, 
CD a vizitky

Úchyt
na ceruzku

Štítok na chrbte
na popis obsahu

Box na spisyDosky na spisy 

Blok na písanie A4

Profesionálny zápis 
z jednania

Obaly s uzatváraním
na  klipy

Ideálne na cesty
na rôzné drobnosti

Závesné obaly 
s uzatváraním na 
suchý zips

Ochránia dôležité 
dokumenty v zoraďovači

Dosky „L“

Na prehľadné triedenie
dokumentov na stole

Aktovka na spisy 

Bezpečné uloženie 
objemných dokumentov

Triediaca kniha 

Dokonalá organizácia 
dokumentov

Pre každodenné 
použitie

Katalógová kniha 

Uloženie často
prezeraných dokumentov

Mobilný blok

Podložka na písanie

Na poznámky 
na cestách

Všade tam, kde nieje 
k dispozícii stôl

Organizácia projekto-
vej dokumentácie

KOLEKCE EKOLOGICKÝCH VÝROBKŮ 137Dizajnové rady » Zoraďovače pákové » Zoraďovače krúžkové a závesné » Archivačné krabice a boxy » Samolepiace záložky » Rozlišovače a registre » Zakladacie obaly » Samolepiace programy » Dosky a boxy 
na spisy » Aktovky » Písacie podložky » Rýchloviazače » Závesné dosky » Zásobníky na závesné dosky » Vozíky a kartotéky » Vizitkáre » Podpisové a triediace knihy » Konferenčné zložky » Tašky a kufre

obj. číslo farba balenie cena za bal.
0702025 mix farieb 3 ks 3,20 €

obj. číslo farba balenie cena za bal.
0702030 mix farieb 3 ks 3,20 €

farba štvorčekovaný linajkovaný cena za kus
biela 3304410 3304420 6,40 €

červená 3304412 3304422 6,40 €
modrá 3304413 3304423 6,40 €

oranžová 3304414 3304424 6,40 €
čierna 3304411 3304421 6,40 €

obj. číslo farba cena za kus
0501000 čierna 7,70  €
0501005 biela 7,70  €
0501070 červená 7,70  €
0501072 modrá 7,70  €
0501074 oranžová 7,70  €

formát A4, šírka chrbta 75 mm

obj. číslo farba cena za kus
0502936 čierna 7,70  €
0502938 biela 7,70  €
0502930 červená 7,70  €
0502932 modrá 7,70  €
0502934 oranžová 7,70  €

formát A4, šírka chrbta 50 mm

obj. číslo farba cena za kus
0501010 čierna 7,70 €
0501015 biela 7,70 €
0501080 červená 7,70 €
0501082 modrá 7,70 €
0501084 oranžová 7,70 €

obj. číslo farba balenie cena za bal.
0702020 mix farieb 5 ks 3,15 €

500

350

280

zoraďovač

formát A4, šírka chrbta 50 mm



Kolekcia v živých, sviežich 
farbách!
Preneste farebnú harmóniu aj do svojej 
kacelárie. Vyberáme zo 6 moderných 
VIVIDA farieb a 12 rôznych výrobkov.

Dosky na spisy Esselte VIVIDA
• Atraktívna elastická gumička na bezpečný 

prenos dokumentov

• Priehľadný PP materiál

• Kapacita 150 A4 listov (80 g/m2)

Aktovka s držadlom Esselte VIVIDA
• Praktická aktovka na dokumenty A4 

• Obsahuje12 priehľadných plastových priehradok 
s rozlišovačmi pre umiestnenie popisu

• Priehľadný PP materiál

Odpadkový kôš Europost VIVIDA
• Unikátny dizajn rozjasní každú kanceláriu

• Držadlo na pohodlné uchopenie

• Objem 14 l

Dosky s rýchloviazačom Esselte VIVIDA
• Predná priehľadná strana

• Biely papierový zasúvací štítok pozdĺž chrbta 
slúži na označenie obsahu dosiek

• Kapacita 160 A4 listov (80 g/m2)

• Dodávame po 25 ks

www.esseltesro.sk

obj. číslo farba cena za kus
0904450 ■ čierna  2,20 €
0904451 ■ modrá  2,20 €
0904452 ■ červená  2,20 €
0904453 ■ zelená  2,20 €
0904454 ■ žltá  2,20 €
0904455 biela  2,20 €

obj. číslo farba cena za bal.
0602905 ■ čierna  4,55 €
0602903 ■ modrá  4,55 €
0602902 ■ červená  4,55 €
0602904 ■ zelená  4,55 €
0602901 ■ žltá  4,55 €
0602900 biela  4,55 €

obj. číslo farba cena za kus
0904920 ■ čierna  9,60 €
0904921 ■ modrá  9,60 €
0904922 ■ červená  9,60 €
0904923 ■ zelená  9,60 €
0904924 ■ žltá  9,60 €
0904925 biela  9,60 €

obj. číslo farba cena za kus
1205101 ■ čierna 3,95 €
1205102 ■ modrá 3,95 €
1205103 ■ červená 3,95 €
1205104 ■ zelená 3,95 €
1205105 ■ žltá 3,95 €
1205100 biela 3,95 €
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Celoplastové pákové zoraďovače Esselte 
No.1  VIVIDA
• Patentovaná páková mechanika drží pevne a 

presne uzavretá a vydrží aj pri dlhodobom a 
častom používaní 

• Chrbtové vrecko s vymeniteľným štítkom

• Uzatvárací mechanismus (Rado zámky), chrbtový 
otvor pre ľahkú manipuláciu, kovové lišty pre 
dlhšiu životnosť zoraďovača

• Navrhnite si a vytlačte si svoj vlastný štítok na 
www.esselte-easyprint.com

  

Stojan na časopisy Esselte VIVIDA 
Economy
• Vyrobený z pevného kartóna, potiahnutý 

PVC fóliou, na dokumenty A4

• Predná strana sa podobá pákovým 
zoraďovačom Esselte 

• Súčasťou je chrbtové vrecko a papierový štítok 

• Šírka chrbta 70 mm

Plastový krúžkový zoraďovač Esselte 
VIVIDA
• Dva krúžky s priemerom 25 mm, štyri krúžky 

s priemerom 25 mm na jednoduché listovanie

•  Chrbtové vrecko s vymeniteľným papierovým 
 štítkom   

ZÁRUKA
3 ROKY

Stojan na časopisy Europost VIVIDA
• Moderný dizajn 

• Jednoduchá identifikácia obsahu vďaka 
zníženej výške chrbta 

Odkladač Europost VIVIDA
• Kolmé stohovanie alebo stupňovité umiestnenie 

v 3 pozíciách

• Zaoblený predný výrez na
ľahký prístup k dokumentom 

VŽDY PERFEKTNÉ!

• Šírka chrbta 40mm

• Na dokumenty A4
• Na dokumenty A4

obj. číslo farba cena za bal.
1201025 ■ čierna 3,45 €
1201023 ■ modrá 3,45  €
1201022 ■ červená 3,45 €
1201024 ■ zelená 3,45 €
1201028 ■ žltá 3,45 €
1201020 biela 3,45 €

obj. číslo farba cena za kus
0500800 ■ čierna 2,55 €
0500755 ■ modrá 2,55 €
0500715 ■ červená 2,55 €
0500745 ■ zelená 2,55 €
0500695 ■ žltá 2,55 €
0500680 biela 2,55 €

A4 75 mm
obj. číslo farba cena za kus
0502100 ■ čierna 2,55 €
0502085 ■ modrá 2,55 €
0502035 ■ červená 2,55 €
0502075 ■ zelená 2,55 €
0502015 ■ žltá 2,55 €
0502000 biela 2,55 €

A4 50 mm

farba 2 RR 4 RR
■ čierna 0506078 0505285
■ modrá 0506062 0505275
■ červená 0506066 0505260
■ zelená 0506058 0505270
■ žltá 0506054 0505255

biela 0506050 0505250
cena za kus 2,10 € 2,50 €

obj. číslo farba cena za kus
1201099 ■ čierna 2,65 €
1201100 ■ modrá 2,65 €
1201101 ■ červená 2,65 €
1201102 ■ zelená 2,65 €
1201103 ■ žltá 2,65 €
1201090 biela 2,65 €

obj. číslo farba cena za kus
12000187 ■ čierna 2,40 €
12000192 ■ modrá 2,40 €
12000182 ■ červená 2,40 €
12000190 ■ zelená 2,40 €
12000191 ■ žltá 2,40 €
12000184 biela 2,40 €
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Uvedené ceny sú bez DPH.
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5 6

Dosky s gumičkou NEO COLORI A4

Zoraďovač pákový NEO COLORI A4

Krabice na spisy NEO COLORI A4

Zoraďovač 4-krúžkový NEO COLORI A4

Polypropylénové dosky s tromi vnútornými chlopňami, uzatváranie na gumičku.
Dosky z pevného a odolného materiálu, farebný embosovaný vzor kolekcie NEO COLORI.

• balenie 50 ks

Pákové zoraďovače formátu A4, vonkajší poťah dosiek lamino fólia s farebným embosovaným vzorom kolekcie NEO 
COLORI, vnútorný poťah čierna PP fólia.

• rado a chrbtový krúžok
• chrbát 80 mm
• balenie 10 ks

Polypropylénové boxy s tromi vnútornými chlopňami, uzatváranie na gumičku.
Dosky z pevného a odolného materiálu, farebný embosovaný vzor kolekcie NEO COLORI.

• chrbát 30 mm
• balenie 10 ks

Polypropylénový Zoraďovač formátu A4, 4-krúžková mechanika. Dosky z pevného a odolného materiálu, farebný 
embosovaný vzor kolekcie NEO COLORI.

• 4 okrúhle krúžky s priemerom 15 mm
• chrbát 20 mm
• balenie 25 ks

Písacia podložka jednoduchá NEO COLORI A4 Písacia podložka dvojitá NEO COLORI A4

Písacia podložka z kvalitnej silnej lepenky 2,5 mm, vybavená klipom pre jednoduché a rýchle uchytenie formulárov. 
Dosky obojstranne potiahnuté lamino fóliou, farebný embosovaný vzor kolekcie NEO COLORI.

• balenie 25 ks

Dvojitá, uzatvárateľná písacia podložka z kvalitnej silnej lepenky 2,5 mm, vybavená klipom pre jednoduché
a rýchle uchytenie formulárov. Dosky obojstranne potiahnuté lamino fóliou, farebný embosovaný vzor kolekcie
NEO COLORI.

• balenie 10 ks

obj. číslo farba cena za kus
0500486 oranžová 2,60 €
0500487 zelená 2,60 €
0500488 modrá 2,60 €

obj. číslo farba cena za kus
0903135 oranžová 1,55 €
0903136 zelená 1,55 €
0903137 modrá 1,55 €

obj. číslo farba cena za kus
0901240 oranžová 2,- €
0901241 zelená 2,- €
0901242 modrá 2,- €

obj. číslo farba cena za kus
0903140 oranžová 2,80 €
0903141 zelená 2,80 €
0903142 modrá 2,80 €

obj. číslo farba cena za kus
0901290 oranžová 2,80 €
0901291 zelená 2,80 €
0901292 modrá 2,80 €

obj. číslo farba cena za kus
0903130 oranžová 2,10 €
0903131 zelená 2,10 €
0903132 modrá 2,10 €
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Mobilný pákový zoraďovač Leitz 180° RETRO CHIC

Mobilný dierovač Leitz WOW

Inovatívny mobilný zoraďovač v štýle a farbách retro rady Leitz Retro Chic pre organizáciu dokumentov v kancelárii, v škole, doma aj na cestách. Atraktívne dvojfarebné prevedenie zoraďovača.
Zoraďovač je vyrobený z dvojvrstvového PP materiálu vyplneného penou z tzv. polyfoamu, ktorý je extrémne odolný a ľahký 
UNIKÁTNA PÁKOVÁ MECHANIKA S OTVORENÍM O 180°, KTORÁ UMOŽŇUJE O 50 % ŠIRŠIE OTVORENIE A O 20 % RÝCHLEJŠIU PRÁCU SO ZORAĎOVAČOM. 
Praktické uzatváranie zoraďovača na gumičku pre bezpečný prenos. 

• chrbát 75 mm
• pre formáty A4
• balenie 5 ks

Malý šikovný dierovač Leitz Active 
spája 2 funkcie
v 1: nahrádza prítlačnú
sponu v zakladači
a zároveň umožňuje dierovanie jednotlivých listov. 

• kapacita dierovania 1-2 listy

1

3

obj. číslo farba cena za kus
1300480 ružová 2,60 €
1300481 modrá 2,60 €
1300482 zelená 2,60 €

obj. číslo farba cena za kus
0501030 neónovo červená / rubínovo červená 7,70 €
0501031 neónovo zelená / modrá 7,70 €
0501032 petrolejová / neónovo oranžová 7,70 €
0501033 fuchsiová / sivá 7,70 €
0501034 fialová / žltá 7,70 €
0501035 sivá / zelená 7,70 €

farba cena za kus
neónovo červená / rubínovo červená 7,70 € Ďalšie výrobky rady RETRO CHIC 

nájdete na str. 130 a 131.

PP s dvojfarebným efektom

Výrazný dizajn

Atraktívny uzáver pre bezpečné 
transportovanie dokumentov

Zaoblený chrbát pre pohodlné 
prenášanie

Držiak na ceruzku

Vnútorné vrecko na voľné 
stránky, CD a vizitky

Širšie otváranie vďaka patentované-
mu 180° precíznemu mechanizmu

Výrazný dizajn

4 Pákový zoraďovač Leitz 1800 recycle

Vyrobené zo 100% recyklovateľného 
materiálu. Možnosť úplného rozobratia 
zoraďovača pre dokonalú recykláciu 
všetkých jeho častí. Záruka sa vzťahuje na 
pákovú mechaniku.

• chrbtový otvor vyrobený z papierovej časti
• pre formát A4
• farba petrolejová modrá

obj. číslo šírka chrbta kapacita balenie cena za kus
0501900 80 mm 600 listov krabica / 10 ks 4,85 €
0501905 52 mm 350 listov krabica / 10 ks 4,85 €

Pákový zoraďovač A4 Leitz 180° WOW

Pákový zoraďovač v žiarivých metalických farbách s dvojfarebným 
efektom, ktorý zaujme na prvý pohľad. Vďaka laminácii je povrch 
zoraďovača lesklý a vysoko kvalitný.

• šírka chrbta 80 mm
• odnímateľný samolepiaci chrbtový štítok
• chrbtový otvor pre ľahkú manipuláciu
• rado zámky, ktoré držia zoraďovač uzatvorený

2

obj. číslo farba balenie cena za kus
0501090 metalická ružová krabica/10 ks 4,45 €
0501092 metalická modrá krabica/10 ks 4,45 €
0501094 metalická oranžová krabica/10 ks 4,45 €
0501096 metalická zelená krabica/10 ks 4,45 €
0501098 perleťovo biela krabica/10 ks 4,45 €

Ďalšie výrobky rady WOW 
nájdete na str. 18, 20,26, 27, 

134, 135 a 164.
  Ďalšie výrobky rady RECYCLE

nájdete na str. 133.
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Uvedené ceny sú bez DPH.

Mobilný pákový zoraďovač Leitz 180˚ BEBOP

Unikátny mobilný zoraďovač z dvojvrstvového PP materiálu v žiarivých farbách s perleťovým efektom pre organizáciu dokumentov v kancelárii, domácnosti aj na cestách a rokovaniach.

• páková mechanika umožňuje zakladať dokumenty na obidve strany
• balenie 5 ks

6

obj. číslo farba cena za kus
0501000 čierna 7,70 €
0501005 biela 7,70 €
0501070 červená 7,70 €
0501072 modrá 7,70 €
0501074 oranžová 7,70 €

formát A4, šírka chrbta 75 mm
obj. číslo farba cena za kus
0502936 čierna 7,70 €
0502938 biela 7,70 €
0502930 červená 7,70 €
0502932 modrá 7,70 €
0502934 oranžová 7,70 €

formát A4, šírka chrbta 50 mmformát A4, šírka chrbta 50 mm
Ďalšie výrobky BEBOP

nájdete na str. 132, 136 a 137.
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Pákový zoraďovač Leitz 180°A4

Pákový zoraďovač formátu A4, celoplastový poťah kartónových dosiek. VYROBENÝ Z KVALITNÉHO PEVNÉHO KARTÓNU Z VONKAJŠEJ STRANY POTIAHNUTÉHO FAREBNOU PP FÓLIOU. 
Vnútorné dosky zoraďovača sú potiahnuté svetlo sivou fóliou. 

• uzatvárací mechanizmus drží zoraďovač pevne zatvorený
• chrbtový otvor pre ľahkú manipuláciu
• kovové spodné lišty pre dlhšiu životnosť
• chrbtové vrecko s vymeniteľným papierovým štítkom
• šírka chrbta 52 mm, 80 mm

5

Formát A4, šírka chrbta 80 mm

obj. číslo farba balenie cena za kus
0500810 biela krabica/10 ks 4,70 €
0500820 žltá krabica/10 ks 4,70 €
0500830 červená krabica/10 ks 4,70 €
0500840 modrá krabica/10 ks 4,70 €
0500860 zelená krabica/10 ks 4,70 €
0500890 čierna krabica/10 ks 4,70 €

Formát A4, šírka chrbta 52 mm

obj. číslo farba balenie cena za kus
0502710 biela krabica/10ks 4,70 €
0502720 žltá krabica/10ks 4,70 €
0502730 červená krabica/10ks 4,70 €
0502740 modrá krabica/10ks 4,70 €
0502760 zelená krabica/10ks 4,70 €
0502790 čierna krabica/10ks 4,70 €

600 350

Držiak na ceruzku

Uzatváranie na gumičku

Vnútorné vrecko na voľné 
stránky, CD a vizitky

Širšie otváranie vďaka patentované-
mu 180° precíznemu mechanizmu

Výrazný dizajnVýrazný dizajn

Zaoblený chrbát na pohodlné 
prenášanie

500 350

Unikátna páková mechanika 180°, ktorá umožňuje zakladanie dokumentov na obe strany.

Ďalšie farby CORPORATE IDENTITY
nájdete na str. 280 a 281.
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Pákový zoraďovač ESSELTE plastový A4 

Pákový zoraďovač v celoplastovom poťahu vybavený novou silnou mechanikou, ktorá sa vždy presne otvorí i zavrie. Zoraďovač udrží až 2 kg a má záruku na mechaniku 3 roky.

PATENTOVANÁ MECHANIKA VHODNÁ NA DLHODOBÉ POUŽÍVANIE - DRŽÍ PEVNE A PRESNE UZATVORENÁ
• rado zámky držia zoraďovač uzatvorený
• chrbtový otvor pre jednoduchšie vybratie z police
• kovové lišty pre dlhšiu životnosť zoraďovača
• chrbtové vrecko s vymeniteľným plastovým štítkom
• široká škála farieb

1

Formát A4, šírka chrbta 75 mm

obj. číslo farba balenie cena za kus
 0500680 biela krabica/10ks 2,55 €
0500690 žltá krabica/10ks 2,55 €
0500700 oranžová krabica/10ks 2,55 €
0500710 červená krabica/10ks 2,55 €
0500760 bordó krabica/10ks 2,55 €
0500720 fialová krabica/10ks 2,55 €
0500730 tyrkysová krabica/10ks 2,55 €
0500740 zelená krabica/10ks 2,55 €
0500750 modrá krabica/10ks 2,55 €
0500770 svetlo modrá krabica/10ks 2,55 €
0500790 sivá krabica/10ks 2,55 €
0500800 čierna krabica/10ks 2,55 €

Formát A4, šírka chrbta 50 mm

obj. číslo farba balenie cena za kus
0502000 biela krabica/10ks 2,55 €
0502010 žltá krabica/10ks 2,55 €
0502020 oranžová krabica/10ks 2,55 €
0502030 červená krabica/10ks 2,55 €
0502040 bordó krabica/10ks 2,55 €
0502050 fialová krabica/10ks 2,55 €
0502060 tyrkysová krabica/10ks 2,55 €
0502070 zelená krabica/10ks 2,55 €
0502080 modrá krabica/10ks 2,55 €
0502110 svetlo modrá krabica/10ks 2,55 €
0502090 sivá krabica/10ks 2,55 €
0502100 čierna krabica/10ks 2,55 €

Pákový zoraďovač Esselte No.1 Power

Predstavujeme vylepšený pákový zoraďovač 
Esselte No.1 Power s novou pákovou 
mechanikou, ktorá drží pevne a presne 
uzavretá. ZÁRUKA

3 ROKY

TESTOVANÉ
Garancia presného 
otvorenia a zavrenia

 10 000-krát

VŽDY PERFEKTNÉ!

3178_cp_PAS_new_products_No1_SK_final.indd   1 20.03.12   14:29
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Uvedené ceny sú bez DPH.
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Pákový zoraďovač ESSELTE SOLEA plastový A4

Vysoko kvalitný pákový zoraďovač vybavený silnou mechanikou Esselte No.1 s vylepšenými 
ergonomickými a užívateľskými výhodami. Potiahnuté odolnou a umývateľnou PP fóliou z oboch 
strán. 

• chrbtové vrecko s vymeniteľným štítkom
• chrbtový úchyt a uzatvárací mechanizmus (Rado zámky) pre ľahšiu manipuláciu so zoraďovačom
• kovové lišty pre dlhšiu životnosť zoraďovača 

3

Pákové zoraďovače ESSELTE VIVIDA A4

Vysokokvalitný pákový zoraďovač vybavený silnou mechanikou Esselte No.1 s vylepšenými ergonomickými a užívateľskými výhodami. Potiahnuté odolnou a umývateľnou PP fóliou z oboch 
strán v atraktívnom dizajne  VIVIDA. 

• hrebeňový úchyt a uzatvárací mechanizmus (Rado zámky) pre časté používanie zoraďovača
• chrbtové vrecko s vymeniteľným štítkom
• kovové lišty pre dlhšiu životnosť zoraďovača

2

Formát A4, šírka chrbta 75 mm Formát A4, šírka chrbta 50 mm
obj. číslo farba balenie cena za kus
0500910 modrá krabica / 10 ks 2,55 €
0500912 broskyňová krabica / 10 ks 2,55 €
0500911 červená krabica / 10 ks 2,55 €
0500913 purpurová krabica / 10 ks 2,55 €

obj. číslo farba balenie cena za kus
0502210 modrá krabica / 10 ks 2,55 €
0502212 broskyňová krabica / 10 ks 2,55 €
0502211 červená krabica / 10 ks 2,55 €
0502213 purpurová krabica / 10 ks 2,55 €

obj. číslo farba balenie cena za kus
0500425 biela krabica / 10 ks 2,95 €
0500420 ■ čierna krabica / 10 ks 2,95 €
0500405 ■ modrá krabica / 10 ks 2,95 €
0500400 ■ červená krabica / 10 ks 2,95 €
0500410 ■ zelená krabica / 10 ks 2,95 €
0500430 ■ žltá krabica / 10 ks 2,95 €

  Ďalšie výrobky rady VIVIDA
nájdete na str. 138, 139, 

149, 154 a 323.

obj. číslo farba balenie cena za kus
0500800 ■ čierna krabica / 10 ks 2,55 €
0500755 ■ modrá krabica / 10 ks 2,55 €
0500715 ■ červená krabica / 10 ks 2,55 €
0500745 ■ zelená krabica / 10 ks 2,55 €
0500695 ■ žltá krabica / 10 ks 2,55 €
0500680 biela krabica / 10 ks 2,55 €

A4 75 mm
obj. číslo farba balenie cena za kus
0502100 ■ čierna krabica / 10 ks 2,55 €
0502085 ■ modrá krabica / 10 ks 2,55 €
0502035 ■ červená krabica / 10 ks 2,55 €
0502075 ■ zelená krabica / 10 ks 2,55 €
0502015 ■ žltá krabica / 10 ks 2,55 €
0502000 biela krabica / 10 ks 2,55 €

A4 50 mm A4 MAXI 80 mm500 350 600

Formát A4 MAXI umožňuje ukladať 
dokumenty vo vreckách, bez toho, 

aby zo zoraďovača vyčnievali.

500 350

Pákové zoraďovače ESSELTE VIVIDA A5

Vysokokvalitný pákový zoraďovač vybavený silnou mechanikou Esselte No.1 s vylepšenými 
ergonomickými a užívateľskými výhodami. Potiahnuté odolnou a umývateľnou PP fóliou z oboch 
strán v atraktívnom dizajne VIVIDA. 

• chrbtové vrecko s vymeniteľným štítkom
• chrbtový úchyt a uzatvárací mechanizmus (Rado zámky) pre ľahšiu manipuláciu so zoraďovačom
• kovové lišty pre dlhšiu životnosť zoraďovača
• šírka chrbta 75 mm
 

4

Formát A5 na výšku – 231×222 mm (v×h)

obj. číslo farba balenie cena za kus
0503400 biela krabica/20 ks 3,70 €
0503410 červená krabica/20 ks 3,70 €
0503420 modrá krabica/20 ks 3,70 €
0503430 zelená krabica/20 ks 3,70 €
0503440 čierna krabica/20 ks 3,70 €

Formát A5 na šírku – 231×290 mm (v×h)

obj. číslo farba balenie cena za kus
0503460 červená krabica/20 ks 4,25  €
0503470 modrá krabica/20 ks 4,25  €
0503480 zelená krabica/20 ks 4,25  €
0503490 čierna krabica/20 ks 4,25  €

  Ďalšie výrobky rady VIVIDA
nájdete na str. 138, 139, 

149, 154 a 321.

500
500



Pákový zoraďovač ESSELTE Rainbow A4 Pákový zoraďovač ESSELTE Mramor A4

Kartónový pákový zoraďovač s prešpánovým poťahom a vnútorným 
papierovým podlepením.
• prešpánové dosky zoraďovača sú celofarebné
• chrbtový otvor pre ľahkú manipuláciu
• kovové lišty pre dlhšiu životnosť
• uzatvárací mechanizmus drží zoraďovač zavretý
• samolepiaci chrbtový štítok

Kartónový zoraďovač formátu A4, vonkajší poťah tmavý mramorovaný papier,
vnútorný poťah svetlý mramorovaný papier. Chrbát čierny alebo farebný.
• uzatvárací mechanizmus drží zoraďovač pevne zatvorený
• chrbtový otvor pre ľahkú manipuláciu
• kovové spodné lišty pre dlhšiu životnosť
• lepený chrbtový štítok na popis obsahu

2 3

Formát A4, šírka chrbta 75 mm Formát A4, šírka chrbta 50 mm

obj. číslo farba balenie cena za kus
0500010 žltá krabica/20ks 1,55 €
0500015 červená krabica/20ks 1,55 €
0500020 modrá krabica/20ks 1,55 €
0500025 zelená krabica/20ks 1,55 €
0500030 čierna krabica/20ks 1,55 €

obj. číslo farba balenie cena za kus
0501400 žltá krabica/25ks 1,55 €
0501405 červená krabica/25ks 1,55 €
0501410 modrá krabica/25ks 1,55 €
0501415 zelená krabica/25ks 1,55 €
0501420 čierna krabica/25ks 1,55 €

Formát A4, šírka chrbta 75 mm Formát A4, šírka chrbta 50 mm

obj. číslo farba balenie cena za kus
0500050 žltá krabica/20ks 1,40 €
0500055 červená krabica/20ks 1,40 €
0500060 modrá krabica/20ks 1,40 €
0500065 zelená krabica/20ks 1,40 €
0500075 čierna krabica/20ks 1,40 €

obj. číslo farba balenie cena za kus
0501200 žltá krabica/25ks 1,40 €
0501205 červená krabica/25ks 1,40 €
0501210 modrá krabica/25ks 1,40 €
0501215 zelená krabica/25ks 1,40 €
0501220 čierna krabica/25ks 1,40 €
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Pákový zoraďovač ESSELTE Economy A4                

Pákový zoraďovač potiahnutý polypropylénovou fóliou z vonkajšej strany a hladkým papierom z vnútornej strany.

• chrbtový otvor pre ľahkú manipuláciu
• kovové lišty pre dlhšiu životnosť bez nebezpečenstva poškodenia nábytku
• uzatvárací mechanizmus drží zoraďovač vždy pevne zatvorený
• chrbtové vrecko s vymeniteľným papierovým štítkom
• šírka chrbta 50 mm, 75 mm
• rozšírená ponuka farieb

1

Formát A4, šírka chrbta 75 mm Formát A4, šírka chrbta 50 mm

obj. číslo farba balenie cena za kus
0500600 biela krabica/20ks 1,95 €
0500625 žltá krabica/20ks 1,95 €
0500615 červená krabica/20ks 1,95 €
0500630 bordó krabica/20ks 1,95 €
0500635 fialová krabica/20ks 1,95 €
0500605 modrá krabica/20ks 1,95 €
0500610 zelená krabica/20ks 1,95 €
0500640 sivá krabica/20ks 1,95 €
0500620 čierna krabica/20ks 1,95 €

obj. číslo farba balenie cena za kus
0502430 biela krabica/25ks 1,95 €
0502435 žltá krabica/25ks 1,95 €
0502440 červená krabica/25ks 1,95 €
0502460 bordó krabica/25ks 1,95 €
0502465 fialová krabica/25ks 1,95 €
0502600 modrá krabica/25ks 1,95 €
0502445 zelená krabica/25ks 1,95 €
0502470 sivá krabica/25ks 1,95 €
0502455 čierna krabica/25ks 1,95 €

500 350

500 350 500 350



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Chrbtové štítky pre pákové zoraďovače         

Papierové štítky na chrbát pákových zoraďovačov.

Zasúvací LEITZ
• v balení 10 ks
• rozmery (š×v)
   57×190 mm (chrbát 80 mm)
   32×190 mm (chrbát 52 mm)

Zasúvací ESSELTE
• v balení 10 ks
• rozmery (š×v)
   50×158 mm (chrbát 75 mm)
   30×158 mm (chrbát 50 mm)

Samolepiaci univerzálny
• v balení 10 ks
• rozmery (š×v)
   55×200 mm (chrbát 75 mm)
   35×200 mm (chrbát 50 mm)

7

obj. číslo chrbát
2504150 šírka 75 mm
2504160 šírka 50 mm

cena za bal. 0,94 €

obj. číslo chrbát
2504120 šírka 75 mm
2504130 šírka 50 mm

cena za bal. 1,90 €

obj. číslo chrbát
2504200 šírka 80 mm
2504210 šírka 52 mm

cena za bal. 2,35 €

obj. číslo farba balenie cena za kus
0500072 čierna krabica/12 ks 10,60 €

Pákový zoraďovač LEITZ A3

Kartónový pákový zoraďovač formátu A3 na šírku, vyrobené z veľmi kvalitného a pevného 
materiálu.

• chrbtový otvor pre ľahkú manipuláciu      
• kvalitný mechanika LEITZ 180 °, ktorá umožňuje zakladať dokumenty na obidve strany
• samolepiaci štítok na chrbte
• kapacita 550 listov papiera (80 g)
• šírka chrbta 77 mm

5

550

Pákový zoraďovač Basic A4 

Kartónový pákový zoraďovač, vonkajší poťah čierny mramorovaný papier.
• uzatvárací mechanizmus drží zoraďovač pevne zatvorený
• ekonomické prevedenie bez spodnej kovovej lišty
• chrbtový otvor pre ľahkú manipuláciu
• lepený chrbtový štítok na popis obsahu
• šírka chrbta 50 mm, 75 mm

4

obj. číslo prevedenie balenie cena za kus
0501300 A4, chrbát 50 mm krabica/25ks 1,20 €
0500100 A4, chrbát 75 mm krabica/20ks 1,20 €

EASYPRINT

Esselte EASYPRINT
Tak jednoduché ako napočítat 1, 2, 3 ...

1) NAVŠTÍVTE www.esselte.com/easyprint
Nemusíte sťahovať ani inštalovať žiadny program.
Tu nájdete všetko, čo potrebujete na vytvorenie skvelých
štítkov pre Esselte výrobky.

2) NAVRHNITE si svoj štítok
Fantázii sa medze nekladú. Na štítky môžete vložiť nielen 
text, ale aj vlastný obrázok či pozadie.

3) VYTLAČTE!
A JE TO. Teda ak si neželáte tlačiť rovnaké štítky aj nabudú-
ce. Ak áno, jednoducho si ich u nás uložte. Rovnako ako os-
tatné výrobky Esselte, Easyprint je
jednoduchý a praktický zároveň.

obj. číslo popis typ rozmery cena za bal.
2504100 pre pákový zoraďovač šírka chrbta 75 mm kartonový 49×158 mm 7,30 €
2504105 pre pákový zoraďovač šírka chrbta 50 mm kartonový 29×158 mm 7,30 €
2504110 pre pákový zoraďovač šírka chrbta 75 mm samolepiaci 59×192 mm 7,30 €
2504115 pre pákový zoraďovač šírka chrbta 50 mm samolepiaci 36×192 mm 7,30 €

Potlačiteľné samolepiace štítky na PC na pákové zoraďovače Esselte

Na tlačiarni potlačiteľné chrbtové štítky, ktoré uľahčujú a sprehľadňujú popis 
zoraďovačov. Jednoduchý, pohodlný a individuálny popis zoraďovačov sprehľadní 
každý archív aj police so zoraďovačmi.

• štítky na hárku A4 s vysokou priľnavosťou pre dokonalú náhradu existujúceho štítku
• pre pákové kartónové Rainbow a Mramor zoraďovača Esselte A4 (šírka chrbta 50 mm)
• vhodné do laserových aj atramentových tlačiarní a kopírok
• balenie 10 listov (60 štítkov)

6
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Mobilný krúžkový zoraďovač Leitz A4 RETRO CHIC1

Mobilný krúžkový zoraďovač Leitz A4 BEBOP

Unikátny 4 krúžkový zoraďovač vyrobený z dvojvrstvového PP materiálu vyplneného penou, extrémne odolný a ľahký. 

• uzatváranie na gumičku
• vnútorné vrecká na voľné papiere, CD / DVD a vizitky
• miesto pre pero
• chrbát 52 mm
• balenie 5 ks

2

obj. číslo farba cena za kus
0501010 čierna 7,70 €
0501015 biela 7,70 €
0501080 červená 7,70 €
0501082 modrá 7,70 €
0501084 oranžová 7,70 €

Inovatívny mobilný zoraďovač v štýle a farbách retro rady Leitz Retro Chic pre organizáciu dokumentov v kancelárii, v škole i na cestách. Atraktívne dvojfarebné prevedenie zoraďovača.
Zoraďovač je vyrobený z dvojvrstvového PP materiálu vyplneného penou z tzv. polyfoamu, ktorý je extrémne odolný a ľahký. 
PATENTOVANÁ MECHANIKA LEITZ SOFTCLICK UMOŽŇUJE BEZPEČNÉ A ĽAHKÉ OTVÁRANIE/ZATVÁRANIE MECHANIKY. 

• 4-krúžková mechanika
• chrbát 52 mm
• balenie 5 ks

obj. číslo farba cena za kus
0501040 neónovo červená / rubínovo červená 7,70 €
0501041 neónovo zelená / modrá 7,70 €
0501042 petrolejová / neónovo oranžová 7,70 €
0501043 fuchsiová / sivá 7,70 €
0501044 fialová / žltá 7,70 €
0501045 sivá / zelená 7,70 €

• vnútorné vrecká na voľné papiere, CD / DVD a vizitky

cena za kus
7,70 €

Ďalšie výrobky rady RETRO CHIC 
nájdete na str. 130 a 131.

Ďalšie výrobky rady BEBOP
nájdete na str. 132, 136 a 137.

PP s dvojfarebným efektom

Atraktívny uzáver pre bezpečné 
transportovanie dokumentov

Držiak na ceruzku

Zaoblený chrbát pre pohodlné 
prenášanie

Výrazný dizajnVýrazný dizajn

Držiak na ceruzku

Vnútorné vrecko pre voľné 
stránky, CD a vizitky

Uzatváranie na gumičku

Výrazný dizajnVýrazný dizajn

Zaoblený chrbát pre pohodlné 
prenášanie

Vnútorné vrecko pre voľné 
stránky, CD a vizitky

machanika Leitz SOFTCLICK

machanika Leitz SOFTCLICK



Uvedené ceny sú bez DPH.

obj. číslo farba cena za kus
0505320 biela 3,55 €
0505300 červená 3,55 €
0505310 modrá 3,55 €
0505330 zelená 3,55 €
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obj. číslo farba cena za kus
0506050 biela 2,10 €
0506054 žltá 2,10 €
0506066 červená 2,10 €
0506078 čierna 2,10 €
0506058 zelená 2,10 €
0506062 modrá 2,10 €

obj. číslo farba cena za kus
0505250 biela 2,50 €
0505255 žltá 2,50 €
0505260 červená 2,50 €
0505285 čierna 2,50 €
0505270 zelená 2,50 €
0505275 modrá 2,50 €

A4, 2 okrúhle krúžky s priemerom 25 mm a šírkou chrbta 42 mm A4, 4 okrúhle krúžky s priemerom 25 mm a šírkou chrbta 42 mm

  Ďalšie výrobky rady VIVIDA
nájdete na str. 138, 139, 145, 

154 a 322.

Krúžkový zoraďovač Leitz WOW

Kolekcia krúžkových zoraďovačov vyrobená v žiarivých farbách s dvojfarebným efektom. Vďaka laminácii je povrch zoraďovača lesklý a vysoko kvalitný. 

• 4 krúžková D mechanika
• prítlačná spona pre uchytenie dokumentov
• pre formáty A4 +
• chrbát 40 mm
• balenie 10 ks

3

obj. číslo farba cena za kus
0503304 metalická ružová 3,20 €
0503308 metalická modrá 3,20 €
0503312 metalická oranžová 3,20 €
0503320 metalická zelená 3,20 €
0503322 perleťovo biela 3,20 €

Kolekcia krúžkových zoraďovačov vyrobená v žiarivých farbách s dvojfarebným efektom. Vďaka laminácii je povrch zoraďovača lesklý a vysoko kvalitný. 

Ďalšie výrobky rady  WOW 
nájdete na str. 18, 20, 26, 

27, 134 a 135.

Krúžkové zoraďovače Esselte VIVIDA A4, A5 a A4+

Krúžkový zoraďovač s dvojkrúžkovou alebo štvorkrúžkovou mechanikou pre archiváciu dierovaných dokumentov. Potiahnutý odolnou a umývateľnou PP fóliou z oboch strán v atraktívnych farbách VIVIDA. 
• vymeniteľný kartónový chrbtový štítok pre popis obsahu 
• certifikácia FSC 
• 10 ks v balení

4

obj. číslo farba cena za kus
0506404 červená 3,05 €
0506408 modrá 3,05 €
0506412 zelená 3,05 €
0506416 čierna 3,05 €

A5, 2 okrúhle krúžky, priemer krúžka 
25 mm , šírka chrbta 40 mm

A4+ MAXI, 4-D krúžky 
a šírka chrbta 60 mm

190 400 190190

Nudí Vás kancelária bez farieb?
ZABUDNITE NA ČIERNU
Ukážte se vo WOW farbách!

Rada Leitz WOW  Vystúpte z davu!
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Krúžkový zoraďovač A3 na šírku

• 4-krúžková mechanika D35
• šírka chrbta 50 mm
• kapacita krúžkov 350 listov
• celoplastové prevedenie
• chrbtový krúžok pre ľahkú manipuláciu
• chrbtové vrecko na popis
• 10 ks v balení

2

obj. číslo farba cena za kus
0506420 čierna 7,30 €

Pákový zoraďovač Leitz závesný Zoraďovač so závesnou mechanikou MRAMOR

• plastový vysúvateľný závesný mechanizmus
• vysoko kvalitná páková mechanika Leitz
• chrbtový štítok na popis obsahu zoraďovača
• vyrobený z tvrdého odolného kartónu s dizajnom kože zaisťujúceho dlhú životnosť zoraďovača
• rovnaké rozpätie závesného mechanizmu zoraďovača s lištami závesných dosiek umožňuje       
  spoločné zavesenie, nepotrebuje nový špeciálny nábytok
• chrbtový otvor na ľahké vybratie
   zo zásuvky alebo police
• na dokumenty do formátu A4
• šírka chrbta  50 mm
• 20 ks v balení

• kartónový zoraďovač, formát A4
• zoraďovač s mechanizmom na závesné dosky
• poťah čierny mramorovaný papier
• chrbtový otvor na ľahké uchopenie zoraďovača
• šírka chrbta 70 mm, lepená etiketa na popis
• 30 ks v balení

3 4

obj. číslo farba cena za kus
0504030 čierna 1,55 €

obj. číslo farba cena za kus
0503910 čierna 11,- €
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Krúžkový zoraďovač HERLITZ A4

• 4 D-krúžky s priemerom 30 mm
• šírka chrbta 45 mm
• ľahká manipulácia s uloženými dokumentmi
• kapacita krúžkov 170 listov
• vonkajší aj vnútorný plastový poťah, celofarebný
• chrbtové vrecko s vymeniteľným štítkom
• 25 ks v balení

1

obj. číslo farba cena za kus
0505120 biela 2,60 €
0505128 červená 2,60 €
0505140 modrá 2,60 €
0505136 zelená 2,60 €
0505148 čierna 2,60 €

350



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Prezentačné štvorkrúžkové zoraďovače ESSELTE

Celoplastové zoraďovače s transparentným plastovým predným a chrbtovým vreckom, toto prevedenie umožňuje výrazné označenie zoraďovača. Ideálny pre prezentácie, individuálne materiály, cenníky, manuály a 
pod. . Zoraďovače sú od šírky chrbta 38 mm vybavené "D-krúžkom", ktorý uľahčuje manipuláciu s uloženými dokumentmi a zvyšuje kapacitu zoraďovača.

• 10 ks v balení (A4). 12 ks (A5)

6

A4, šírka chrbta 30 mm, priemer krúžka 16 mm

obj. číslo farba cena za kus
0505660 biela 2,55 €
0505661 červená 2,55 €
0505662 modrá 2,55 €
0505663 čierna 2,55 €

A4, šírka chrbta 51 mm, výška D-krúžka 30 mm

obj. číslo farba cena za kus
0505600 biela 2,95 €
0505601 červená 2,95 €
0505602 modrá 2,95 €
0505603 čierna 2,95 €

A4, šírka chrbta 38 mm, výška D-krúžka 20 mm

obj. číslo farba cena za kus
0505650 biela 2,60 €

A4, šírka chrbta 62 mm, výška D-krúžka 40 mm

obj. číslo farba cena za kus
0505595 biela 3,35 €

A4, šírka chrbta 77 mm, výška D-krúžka 50 mm

obj. číslo farba cena za kus
0505590 biela 3,45 €

A4, šírka chrbta 86 mm, výška D-krúžku 60 mm

obj. číslo farba cena za kus
0505580 biela 4,85 €

Prezentačné zoraďovače A4 Leitz MAXI

Polypropylénové zoraďovače s predným, zadným a hrebeňovým priehľadným obalom, do ktorých môžu byť vložené vytlačené materiály podľa vašej potreby. 
Formát A4 Maxi je vhodný pre zakladanie dokumentov vo vreckách a registroch, bez toho, aby zo zoraďovača vyčnievali.

• štvorkrúžková D-mechanika
• 3 vonkajšie a 1 vnútorné vrecko
• biela farba
• 6 ks v balení

5

obj. číslo      šírka chrbta     kapacita cena za kus
0505670 38 mm 200 listov 3,45 €
0505671 44 mm 250 listov 3,55 €
0505672 51 mm 300 listov 3,90 €

obj. číslo farba cena za kus
0505570 biela 2,- €

7 Prezentačný zoraďovač OPALINE A4

Prezentačný štvorkrúžkový zoraďovač z extra pevného polypropylénu. Predná strana dosiek je 
vybavená priehľadným vreckom pre vloženie vlastnej titulnej strany. Vhodné na firemnú prezentáciu.

• šírka chrbta 2 cm
• hrúbka 800 mikrónov
• formát A4
• 25 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
0903008 číra 2,35 €
0903009 modrá 2,35 €

Prezentačný štvorkrúžkový zoraďovač Transparence

• transparentné dosky z pevného polypropylénu
• predné vrecko formátu A4 pre vloženie vlastnej obálky
• štvorkrúžková mechanika - priemer krúžka 20 mm
• šírka chrbta 30 mm
• 12 ks v balení

8

obj. číslo farba cena za kus
0505680 číra 4,85 €
0505681 oranžová 4,85 €
0505682 zelená 4,85 €
0505683 modrá 4,85 €
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A5, šírka chrbta 47 mm, dvojkrúžková mechanika
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A5

Polypropylénové zoraďovače s predným, zadným a hrebeňovým priehľadným obalom, do ktorých môžu byť vložené vytlačené materiály podľa vašej potreby. 
Formát A4 Maxi je vhodný pre zakladanie dokumentov vo vreckách a registroch, bez toho, aby zo zoraďovača vyčnievali.

• štvorkrúžková D-mechanika
• 3 vonkajšie a 1 vnútorné vrecko
• biela farba
• 6 ks v balení

A4



Click & Store archivačný systém 
Štýlový a praktický archivačný systém v súčasnom
dizajne, ktorý vyzerá úžasne doma aj v kancelárii.
Archivačné krabice Leitz majú polaminovaný povrch,
ktorý chráni pred poškrabaním. Na rozdiel od iných
krabíc sa archivačné krabice dajú rozložit, pokiaľ ich
práve nepotrebujete. Kvalitný kovový štítok pre popis
obsahu dopĺňa ich prémiový vzhľad.

• moderný súčasný dizajn
• zložiteľné pre úsporu miesta
• jednoduché zloženie a vysoká stabilita vďaka novej,

 vylepšenej konštrukcii
• kvalitný kovový štítok pre popis obsahu

1 2 3
Pre formát A4

• extra stabilné!
• rýchlo a jednoducho zložiteľné! 

Pre formát A3

A B C

D E

F G

H

NOVINKA!

   

        

      

      

  

  

  

Skladovanie & archivácia

Pre formát A5

obj. číslo popis vnútorné rozmery (š×v×h) vonkajšie rozmery (š×v×h) farba cena za kus
0508100 krabica na CD: 30 štandard CD obalov alebo 60 úzkych CD obalov 127×124×320 mm 143×136×352 mm čierna 6,- €
0508101 krabica na CD: 30 štandard CD obalov alebo 60 úzkych CD obalov 127×124×320 mm 143×136×352 mm biela 6,- €
0508110 krabica na DVD: 22 štandard DVD obalov alebo 44 úzkych DVD obalov 190×135×320 mm 206×147×352 mm čierna 7,20 €
0508111 krabica na DVD: 22 štandard DVD obalov alebo 44 úzkych DVD obalov 190×135×320 mm 206×147×352 mm biela 7,20 €
0508120 krabica veľ. S na formát A5 200×148×250 mm 216×160×282 mm čierna 8,90 €
0508121 krabica veľ. S na formát A5 200×148×250 mm 216×160×282 mm biela 8,90 €
0508130 krabica veľ. M na formát A4 265×188×335 mm 281×200×369 mm čierna 10,20 €
0508131 krabica veľ. M na formát A4 265×188×335 mm 281×200×369 mm biela 10,20 €
0508140 krabica veľ. L na formát A3 350×188×450 mm 369×200×484 mm čierna 12,60 €
0508141 krabica veľ. L na formát A3 350×188×450 mm 369×200×484 mm biela 12,60 €
0508150 krabica na závesné dosky 320×240×335 mm 356×282×370 mm čierna 13,80 €
0508151 krabica na závesné dosky 320×240×335 mm 356×282×370 mm biela 13,80 €
0508160 stojan na časopisy 95×310×245 mm 103×330×253 mm čierna 7,70 €
0508161 stojan na časopisy 95×310×245 mm 103×330×253 mm biela 7,70 €
0508170 zásuvkový box s 3 zásuvkami: kapacita zásuvky max. 800 papierov A4 330×81×251 mm 290×283×360 mm čierna 24,- €
0508171 zásuvkový box s 3 zásuvkami: kapacita zásuvky max. 800 papierov A4 330×81×251 mm 290×283×360 mm biela 24,-, €

Štandardne dodávame v čiernej a bielej farbe, 
mimokatalógovo možno objednať aj v ružovej, modrej, 
oranžovej alebo zelenej farbe (iba pri vybraných výrobkoch)!

i
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Uvedené ceny sú bez DPH.

Archivace a ukládání

Archivácia a ukladanie

 

 

A

B

C

a skladování
D 1

A

E

C

D

    

   

Leitz Infinity Archivačná Krabica
Odporúčané pre náročnú a dlhodobú archiváciu 
dokumentov v národných archívoch, múzeách, knižniciach 
aj v súkromných organizáciách.

PAPIER NEZOŽLTNE

� ISO 16245 pre ochranu dokumentov
� testované a certifikované v Nemecku PTS
� najvyššia kvalita lepenky (všetky tri vrstvy lepenky vytvorené
    z "acid-free" virgin materiálu)
� hodnota PH medzi 7,5 a 10
� alkalická prímes materiálu zaručuje stabilitu krabice
� Kappa označenie <2 (požiadavky ISO <5) - minimálny obsah
    lignínu, vďaka čomu krabice spomaľujú starnutie dokumentov
    - Dokumenty nezožltnú
� čistá celulóza
� bez pridaných farebných prímesí
� absorbcia vody COBB60 <25 g/m2

obj. číslo popis produktu rozmery v mm cena za kus
0507750 100 mm 330 x 100 x 255 2,80 €
0507751 150 mm 330 x 150 x 255 2,95 €

A B C

DE

Pre formát dokumentu A4

obj. číslo popis produktu rozmery v mm cena za kus
0507755 3 krabice: 100 mm alebo 2 krabice : 150 mm 350 x 320 x 265 6,30 €
0507756 4 krabice: 100 mm 420 x 350 x 265 7,60 €
0507757 pre papiere formátu A4 355 x 255 x 190 4,45 €

Kontajnery s vekom

A
B

C
D
E

3 Archivačná krabica EMBA 

Archivačný box vyrobený z veľmi pevnej lepenky (1000 g/m2) v troch šírkach chrbta. 
Predtlačené linky pre popis umožňujú tri možnosti uloženia a popisovania krabíc.
Pre dokumenty formátu A4.

• 25 ks v balení

obj. číslo rozmery cena za kus
0507640 330×260×50 mm (v×h×š) 0,65 €
0507650 330×260×75 mm (v×h×š) 0,77 €
0507660 330×260×110 mm (v×h×š) 1,40 €

4 Archivačná krabica EMBA COLOUR

Uzatvárateľný archivačný box vyrobený z veľmi pevnej hladkej lepenky. Pre prehľadné 
uloženie a archiváciu dokumentov formátu A4, tri varianty postavenia a popisovania.

• farba prírodná hnedá, potlač v 5-tich pestrých farbách
• rozmery 330 × 260 × 75 mm
• 25 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
0507670 biela 0,80 €
0507675 červená 0,80 €
0507680 zelená 0,80 €
0507685 modrá 0,80 €
0507690 čierna 0,80 €

Archivačný box IV/75 COLOUR

Otvorený archivačný box z pevnej strojnej lepenky. Pre uloženie, triedenie a archiváciu 
časopisov, katalógov, cenníkov a ďalších písomností do formátu A4.

• farba prírodná hnedá s farebnou potlačou
• rozmery 330 × 230 × 75 mm
• 25 ks v balení

5

obj. číslo farba cena za kus
0507594 biela 0,77 €
0507590 červená 0,77 €
0507591 zelená 0,77 €
0507592 modrá 0,77 €
0507593 čierna 0,77 €

Archivačný box TRIO

Otvorený 3-dielny archivačný box z pevnej strojnej lepenky. Konštrukčné riešenie boxu 
zväčšuje stabilitu a zefektívňuje využitie pracovnej plochy. Pre uloženie, triedenie 
a archiváciu časopisov, katalógov, cenníkov a ďalších písomností do formátu A4.

• farba prírodná hnedá s farebnou potlačou
• rozmery 300 × 220 × 130 mm
• 10 ks v balení

6

obj. číslo farba cena za kus
0507580 červená 1,10 €
0507581 zelená 1,10 €
0507582 modrá 1,10 €
0507583 čierna 1,10 €
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Archivace a ukládání

A

E

B

Y Archivačná krabica Esselte Speedbox - šetrí Váš čas 

A

E

B

Y Archivačná krabica Esselte Speedbox - šetrí Váš čas

BA

NOVINKA: rýchlo zložiteľné krabice

Archivačná krabica Esselte Speedbox šetrí Váš čas a námahu. Vďaka jej konštrukcii je
zloženie jednoduché a intuitívne, takže nepotrebujete žiaden návod. Behom piatich sekúnd 
je krabica pripravená na použitie. Je to tak jednoduché!

Stlačit

• Automatické zostavenie

• Zdvojené uzatváranie pri archivačných boxoch zamedzuje 
nežiaducemu otvoreniu krabice

• Pre dokumenty formátu A4, formátu foolscap 
a dokumenty v doskách, rýchloviazačoch či obaloch A4

• Vyrobené zo 100% recyklovanej vlnitej lepenky
100% recyklovateľné, FSC certifikácia

Archivačný boxy Esselte Speedbox pre archiváciu dokumentov

Zdvojené uzatváranie pri archivačných boxoch zamedzuje 

Pre dokumenty formátu A4, formátu foolscap 
a dokumenty v doskách, rýchloviazačoch či obaloch A4

Vyrobené zo 100% recyklovanej vlnitej lepenky
100% recyklovateľné, FSC certifikácia

Zdvojené uzatváranie pri archivačných boxoch zamedzuje 

Pre dokumenty formátu A4, formátu foolscap 
a dokumenty v doskách, rýchloviazačoch či obaloch A4

A
NOVÉ VIVID  FARBY

RECYCLABLE
RECYCLED

ARCHIVÁCIA A UKLADANIE

popis / rozmery v mm farba obj. číslo cena za kus
Archivačná krabica Esselte Standard 100 mm / 352 x 100 x 250 ■ modrá 0507748 0,94 €

■ zelená 0507745 0,94 €
■ červená 0507740 0,94 €
■ žltá 0507735 0,94 €

biela 0507730 0,78 €
Archivačná krabica Esselte Standard 80 mm / 352 x 80 x 250 ■ modrá 0507728 0,81 €

■ zelená 0507725 0,81 €
■ červená 0507720 0,81 €
■ žltá 0507715 0,81 €

biela 0507710 0,69 €

A

A

B

D

popis obj. číslo cena za kus
Archivačná krabica Esselte Standard 150 mm / 352 x 150 x 250 mm 0507760 1,30 €B

Archivačný kontejner Esselte Standard na prepravu a skladovanie

popis obj. číslo cena za kus
Na zoraďovače (kapacita: 6 zoraďovačov šírky 80 mm alebo 10 zoraďovačov šírky 50 mm) 0507830 4,85 €

Na krabice s vekom (kapacita: 6x krabica 80 mm alebo 5x krabica 100 mm) 0507770 4,85 €

C
D

obj. číslo popis rozmery v mm cena za kus
0507980 Archivačná krabica Esselte Speedbox 80 mm 80 x 350 x 250 0,81 €
0507981 Archivačná krabica Esselte Speedbox 100 mm 100 x 350 x 250 0,93 €
0507982 Archivačná krabica Esselte Speedbox 150 mm 150 x 350 x 250 1,50 €
0507983 Horizontálna krabica Speedbox 80 mm 80 x 350 x 250 1,- €

A
B
C
D A B C

Archivačná krabica Esselte Standard
Kvalitnú archivačnú krabicu Esselte Standard oceňujú zákazníci už 
roky. Každým rokom je v nich uložené veľké množstvo dokumentov 
- v bankovníctve, zdravotníctve a súkromnom aj verejnom sektore.
Pre dokumenty formátu A4.

C

D
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Uvedené ceny sú bez DPH.

Archivace a ukládání

A

E

B

Y

A B

Y
Archivačné kontajnery Esselte Speedbox 
na prepravu a skladovanie

 

• Automatické zostavenie
• Vystužené boky a dno pre maximálnu pevnosť
• S integrovaným vekom
• Na dokumenty formátu A4, na dokumenty foolscap aj dokumenty v doskách, rýchloviazačoch či 

obaloch A4 
• Ideálne na prenos väčšieho množstva dokumentov a ďalších potrebných predmetov 

ku schôdzkam a prezentáciám
• Vyrobené zo 100% recyklovanej vlnitej lepenky 

100% recyklovateľné; FSC certifikácia

BA

NOVINKA: rýchlo zložiteľné krabice

NAJPREDÁVANEJŠIE VÝROBKY

ARCHIVÁCIA A UKLADANIE

E F G

H

popis rozmery v mm obj. číslo cena za kus
Archivačný stojan na časopisy Esselte 80 x 322 x 254 0507700 0,65 €

Archivačný kontajner Esselte 535 x 265 x 370 0507790 4,85 €
Archivačná krabica na zoraďovače Esselte 97 x 355 x 300 0507820 0,93 €

Archivačná krabica na závesné dosky Esselte 117 x 285 x 337 0507840 1,45 €

E
F
G
H

E

obj. číslo popis rozmery v mm cena za kus
0507990 Kontajner Esselte Speedbox na voľné dokumenty A4 s vekom 355 x 252 x 193 3,45 €

0507994
Kontajner Esselte Speedbox L s vekom 

(kapacita 5x krabica 80 mm alebo 4x krabica 100 mm)
433 x 364 x 263 5,20 €

0507992
Kontejner Esselte Speedbox na zoraďovače s vekom

(kapacita 5x zoraďovač 75 mm)
392 x 334 x 301 5,20 €

E

F

G

E

F G
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Zoraďovač archivačný MRAMOR Krabicový box MONTANA

Slúži na ukladanie a archiváciu dokumentov do formátu A4. Dokumenty sa vkladajú do 
vrecka, ktoré je upevnené k zadnej doske zoraďovača. Lepený chrbtový štítok a 
chrbtový otvor pre ľahšie uchopenie a manipuláciu so zoraďovačom. Vonkajší poťah 
čierny mramorovaný papier.

• šírka chrbta 75 mm
• 10 ks v balení 

Otvorený archivačný box A4 so širokým chrbtom.

• materiál kartón
• rozmery 380×360×110 mm
• 50 ks v balení

2 3

obj. číslo cena za kus
0507000 1,45 €

obj. číslo farba cena za kus
0507430 čierna 1,- €
0507432 modrá 1,- €
0507434 hnedá 1,- €

Archivačná krabica 
Esselte ECO
Archivačná krabica Esselte Eco ponúkajú cenovo výhodné riešenie pre
archiváciu dokumentov a súčasne prispieva k ochrane našej planéty.

• Vyrobené zo 100% recyklovanej vlnitej lepenky s podielom
  spotrebiteľského odpadu 85%
• Potlač vzorov listov vytvorený ekologickými farbami
• Veľkosť krabíc je optimalizovaná iba na papiere A4 s cieľom
  minimalizovať výrobné a logistické náklady
• Vyrobené zo 100% recyklovanej vlnitej lepenky,
  100% recyklovateľné; FSC certifikácia

A

B

C

obj. číslo popis rozmery cena za kus

0507970 Archivačná krabica Esselte Eco 80 mm 327 x 80 x 233 mm 0,55 €
0507972 Archivačná krabica Esselte Eco 100 mm 327 x 100 x 233 mm 0,65 €

0507974
Archivačný kontajner Esselte Eco s vekom 

(kapacita 5x krabica 80 mm alebo 4x krabica 100 mm)
439 x 345 x 242 mm 3,85 €

0507976
Archivačný kontejner Esselte Eco na zoraďovače

(kapacita 5x zoraďovač, šírka 80 mm)
305 x 343 x 427 mm 3,85 €

RECYCLABLE
RECYCLED

A

B

C
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Uvedené ceny sú bez DPH.
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4 Archivačný skupinový box EMBA

Systém pre účelné a úsporné ukladanie archivačných krabíc. Špeciálne 
konštrukčné prvky zaručujú ľahké stohovanie do radov a stĺpcov (bez potreby 
políc). Možnosť uloženia aj kombinácie rôzne širokých archivačných krabíc. Nie je 
vhodný na uloženie zoraďovačov.

• pre uloženie až 5-tich krabíc EMBA šírky 75 mm, popr. kombináciu s ďalšími   
  boxami šírka 50 mm a 110 mm
• zosilnené steny garantujú vysokú stabilitu
• jednoduché popisovanie a manipulácia
• rozmery 400 × 265 × 335 mm

obj. číslo cena za kus
0507695 2,80 €

5 Archivačný kontejner EMBA na zoraďovače 

obj. číslo cena za kus
0507920 3,20 €

Univerzálny úložný box EMBAArchivačný úložný box EMBA

Univerzálny archivačný box pre uloženie 3 ks pákových zoradovačov s chrbtom 75 mm, 
alebo 3 ks archivačných krabíc s chrbtom 75 mm. Vyrobený z kvalitnej trojvrstvovej 
lepenky v bielom alebo hnedom (prírodnom) prevedení. Vďaka bočným otvorom je 
ideálny na prenášanie a transport, možnosť skladania jednotlivých boxov na seba.

• uľahčuje manipuláciu a sťahovanie
• horné otváranie
• rozmery 350×240×300 mm

Kartónové boxy pre uloženie a archivovanie zoraďovačov alebo archivačných krabíc. 
Sú vyrobené z kvalitnej trojvrstvovej lepenky v hnedom (prírodnom) prevedení. 
Vďaka bočným otvorom sú ideálne na prenášanie a transport, možnosť skladania 
jednotlivých boxov na seba.

• uľahčuje manipuláciu a sťahovanie
• horné otváranie
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obj. číslo typ rozmery (š×h×v) cena za kus
0507940 UB1. na uloženie 4 ks archivačných krabíc 330×300×240 mm 2,35 €
0507941 UB2. na 4 ks zoraďovačov 8 cm alebo krabíc 330×300×295 mm 2,60 €
0507942 UB3. na 5 ks zoraďovačov 8 cm alebo krabíc 400×330×295 mm 3,- €

obj. číslo farba cena za kus
0507930 biela 2,55 €
0507935 prírodná hnedá 1,45 €

Kontajner pre ľahké ukladanie a archiváciu zoraďovačov. Vyrobené z kvalitnej 
trojvrstvovej vlnitej lepenky, špeciálne konštrukčné prvky umožňujú stohovanie 
kontajnerov. Predtlačené kolónky pre popis obsahu, bočné otvory uľahčujú 
prenášanie kontajnera. Kontajner je určený pre uloženie až 6 ks zoraďovačov s 
chrbtom 80 mm alebo 10 ks zoraďovačov s chrbtom 50 mm.

• otváranie z bočnej širšej strany
• možnosť stohovania, ľahká manipulácia
• rozmery 500 × 330 × 300 mm



Archivačné spony MIRON 2Archivačné spony MIRON 1

Spony pre zviazanie a archiváciu dierovaných dokumentov. Sú vyrobené z veľmi 
pružného plastu, ktorý je odolný proti zlomu v mieste ohybu. Systém bočného 
zabezpečenia nožičiek zaručuje pevnejšiu a trvácnejšiu väzbu dokumentov. Súčasťou 
balenia je aj trubičkový prenášač na jednoduché prenesenie dokumentov zo zoraďovača 
na sponu. Špeciálny nerezový prenášač možno doobjednať samostatne.

Plastové archivačné spony pre zviazanie dierovaných dokumentov. Pre ľahké 
presunutie zložky dokumentov zo zoraďovača na sponu slúži plastový prenášač, ktorý 
je súčasťou balenia, alebo je možné zakúpiť zvlášť v nerezovom prevedení.

43

1 2Skladacia krabica SMART BOX Color Lines

Všetky typy nižšie uvedených krabíc sú balené po 2 ks.

• box na CD – kapacita 18 širokých alebo 36 úzkych obalov
• box DVD – kapacita 17 širokých alebo 34 úzkych obalov
• box na spisy veľký – pre formáty A4 ( rozmer 26×34×14,5 cm)

Úložná krabica s vekom BIG BOX

Všetky typy nižšie uvedených krabíc sú balené po 2 ks.

• 28×37×18 cm / max. nosnosť 5 kg
• 56×37×18 cm / max. nosnosť 10 kg
• 56×37×36 cm / max. nosnosť 15 kg

Dizajnové krabice s vekom pre Vašu 
domácnosť a kanceláriu

BOX NA CD

BOX NA DVD

BOX NA SPISY VEĽKÝ

s vekom na ukladanie CD s kapacitou 18 CD

s vekom na ukladanie CD s kapacitou 17 DVD

Univerzálna archivačná krabica vhodná
pre vašu domácnosť a kanceláriu, 
skladacie prevedenie pre úsporu 
miesta v prípade, že ju nepoužívate.

skladacie krabice

skladacie krabice

skladací

úložná krabica s vekom
BIG BOX Úložná krabica s vekom

BIG BOX Úložná krabica s vekom

BIG BOX Úložná krabica s vekom

28x37x18 cm / max. nosnosť: 5 kg

56x37x18 cm / max. nosnosť: 10 kg

56x37x36 cm / max. nosnosť: 15 kg

Úložná krabica s vekom vyrobená z kvalitnej
vlnitej lepenky vhodnej pre ukladanie 
všetkého od dokumentov, katalógov cez 
oblečenie alebo detské hračky. Úložná krabica
 s pevným dnom zaistí bezpečnú prepravu 
a uloženie Vášho obsahu. Vyrezané úchytky na 
obidvoch stranách uľahčujú zdvíhanie 
a prenášanie krabice.

obj. číslo farba cena za bal.
0508090 box na CD / modrá 3,50 €
0508091 box na CD / červená 3,50 €
0508092 box na DVD / modrá 4,05 €
0508093 box na DVD / červená 4,05 €
0508094 box veľký / modrá 4,70 €
0508095 box veľký / červená 4,70 €

obj. číslo nosnosť cena za bal.
0508085 5 kg 3,10 €
0508086 10 kg 5,50 €
0508087 15 kg 6,70 €

obj. číslo položka / balenie cena za bal.
0603612 spona / 50 ks 15,90 €
0603616 prenášač nerez / 1 ks 3,65 €

obj. číslo položka / balenie cena za bal.
0603613 spona / 50 ks 15,90 €
0603616 prenášač nerez / 1 ks 3,65 €
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Zbierajte body za svoje nákupy a vymeňte ich 
za tovar z katalógu Extrakonto. 

Zbierajte body rýchlejšie…
Pravidelne pre Vás vyberáme položky, 

za ktoré získate pri nákupe EXTRABODY naviac. 

Viac na www.papera.sk

Bonusový program Extrakonto
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obj. číslo cena za bal.
2100921 10,- €

Post-it záložky široké

Post-it záložky 683-4

Samolepiace odnímateľné záložky pre označenie 
dokumentov, stránky, časti textu alebo riadku. 
Lepiaca časť, ktorá je nalepená na dokumente alebo 
stránke je priehľadná - nezakrýva text. Lepidlo po 
sebe nezanecháva stopy a nepoškodzuje podklad. 
Záložky môžete znovu odlepovať a prilepovať. Sú 
popisovateľné.

• rozmery záložky 25,4×43,2 mm
• balenie obsahuje 50 ks záložiek  

Sada samolepiacich snímateľných záložiek pre označovanie dokumentov, stránky, časti textu 
alebo riadkov.

• rozmery záložiek 11,9×43,2 mm
• v sade 4×35 ks záložiek
• farby záložiek: červená,
 modrá, zelená, žltá

Post-it extra silné zahnuté záložky

Post-it záložky v tvare šípok

Post-it sada záložiek 683-VAD1

Extra silné, samolepiace, premiestniteľné a popisovateľné záložky na jednoduché označovanie 
dokumentov alebo celých priečinkov. Vhodné najmä pre označenie závesných dosiek (str. 192 a 
193). Sú vyrobené z veľmi odolnej fólie, zahnutý tvar pre ľahšiu orientáciu. Farebné prúžky v 
štyroch farbách (modrá, červená, zelená, žltá), biely pruh pre popis.

• rozmery záložky 50,8×38 mm
• balenie obsahuje 4×6 ks záložiek

Samolepiace a popisovateľné záložky so šípkou na presné označovanie textu. Sú dodávané 
spoločne v štyroch farbách po 24 ks. Jednotlivé farby je možné oddeliť.

• rozmery záložky 11,9×43,2 mm
• balenie obsahuje 4×24 ks záložiek

obj. číslo cena za bal.
2100930 5,80 €

obj. číslo cena za bal.
2100918 4,85 €

obj. číslo farba cena za bal.
2100901 žltá 3,15 €
2100902 modrá 3,15 €
2100903 zelená 3,15 €
2100904 oranžová 3,15 €
2100905 ružová 3,15 €
2100906 červená 3,15 €
2100907 fialová 3,15 €
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obj. číslo cena za bal.
2100920 5,60 €

6 Záložky STICK’N extra pevné

Samolepiace snímateľné záložky, extra pevné, vyrobené z odolnej transparentnej fólie, ktorá 
nezakrýva text. Vhodné ako samolepiaci register alebo pre výrazné označenie textu, možnosť 
popisovania.

• 4 farby v balení
• rôzne rozmery

obj. číslo rozmer (v×š) balenie cena za bal.
2101230 38×25 mm 4 ×20 ks 1,60 €
2101231 38×51 mm 4×6 ks 1,20 €
2101232 38×76 mm 4×6 ks 1,60 €

Sada samolepiacich snímateľných záložiek pre označovanie 
dokumentov, stránky, časti textu alebo riadkov.

• rozmery záložiek 11,9 × 43,2 mm
• v sade 8 × 35 ks záložiek
• farby záložiek: červená, modrá, žltá, zelená,
   neónovo modrá, ružová, fialová a žltá
• v sade 2 balenia záložiek v tvare šípok zadarmo 



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Záložky CONTACTA – priehľadné neónové

Post-it super silné záložky

Záložky STICK’N Pop-Up Flags

Post-it záložky pastelové farby

Priehľadné plastové záložky v 4 neónových farbách. Umožňujú prehľadné rozdelenie 
častí dokumentu a okamžitú orientáciu v uložených materiáloch.     

• balenie obsahuje 4×40 ks záložiek 
• rozmery záložiek 20×50 mm 

Extra silné, samolepiace, premiestniteľné a popisovateľné záložky pre jednoduché a rýchle 
označovanie dokumentov. Sú vyrobené z veľmi pevnej fólie v atraktívnych, neprehliadnuteľných 
farbách. Nezničiteľné a neodolateľné záložky pre dlhodobé používanie a dokonalú prestíž.

• rozmery záložky 25,4×38 mm
• balenie obsahuje 3×22 ks záložiek

Samolepiace plastové záložky v neónových farbách skladané do "Z". Priehľadná 
popisovateľná fólia, ktorá neprekrýva text dokumentu. 50 záložiek v balení.

• rozmer záložky 45×25 mm

Úzke samolepiace záložky Post-it v nových farbách sú ideálne na organizáciu 
Vašich záznamov podľa farieb. 

• balenie obsahuje 5×20 ks rôznych farieb  
• rozmery záložiek 11,9×43,2 mm  

Záložky STICK’N Film Index – sada 5 fariebZáložky STICK’N Pop-Up Flags – sada 5 farieb

Samolepiace plastové záložky v pestrých farbách skladané do "Z". Vhodné na korektúry 
textu a ako záložky. Priehľadná popisovateľná fólia, ktorá neprekrýva text dokumentu.

• rozmer záložky 45×12 mm a 42×12 mm

Samolepiace plastové záložky v pestrých farbách skladané do "Z". Vhodné na korektúry 
textu a ako záložky. Priehľadná popisovateľná fólia, ktorá neprekrýva text dokumentu.

• rozmer záložky 45×12 mm

obj. číslo cena za bal.
2100940 4,65 €
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obj. číslo popis cena za bal.
2101200 prúžky / 5×40 ks 1,95 €
2101205 šípky / 5×30 ks 1,95 €

obj. číslo cena za bal.
2100945 3,- €

obj. číslo farba cena za bal.
2100925 červená / žltá / modrá 7,10 €
2100935 ružová / zelená / oranžová 7,10 €

obj. číslo farba cena za bal.
2101100 žltá 1,50 €
2101101 zelená 1,50 €
2101102 oranžová 1,50 €
2101103 ružová 1,50 €
2101104 fialová 1,50 €

obj. číslo popis cena za bal.
2101210 prúžky / 5×25 ks 1,80 €
2101215 šípky / 5×25  ks 1,85 €



• Ideálne pre prácu s častým prelepovaním

• Etiketa zostane nalepená, ako dlho potrebujete

• Ľahko odlepíte

NOVÉ Post-it® etikety
vám pomôžu organizovať všetko od kartoték, 
zložiek, šanónov a zásobníkov

Plne lepiaca zadná časť nelepivý perforačný pruh pre ľahké 
premiestňovanie alebo odlepovanie

odnímateľné
etikety v bločku

Post-it®

Popíšte PrilepteOdlepte

Pevne prilepíte. Ľahko odlepíte.

0553_inz_etikety_210x297_ceny_SK.indd   1 8/11/11   3:31:19 PM

• Ideální pro práci s častým přelepováním

• Etiketa zůstane nalepena, jak dlouho potřebujete

• Snadno odlepíte

NOVÉ Post-it® etikety
vám pomohou zorganizovat vše od kartoték, 
složek, šanonů a zásobníků

Plně lepicí zadní část nelepivý perforační pruh pro 
snadné přemísťování či odlepení

snímatelné
etikety v bločku

Post-it®

te

ů

Popište PřilepteOdlepte

Pěvně přilepíte. Snadno odlepíte.

0553_inz_etikety_210x297_bezceny.indd   1 7/20/11   4:00:53 PM



Uvedené ceny sú bez DPH.

Silne lepiace farebné etikety v bločku, držia vertikálne takmer na každom povrchu.
Univerzálne použitie v kancelárii alebo domácnosti.

• snímateľné pomocou
  nelepiaceho prúžku
• premiestniteľné, opakované použitie
• 4 rozmery v ponuke
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Post-it značkovacie Z-bločky

Post-it Super Sticky premiestniteľné etikety v bločku

Post-it značkovacie bločky neónové

Značkovacie papierové Post-it samolepiace bločky v tvare "Z" - neónové farby 
(tyrkysová, oranžová, zelená a ružová) pre jednoduché hľadanie v dokumentoch, 
označovanie textov a na zápis krátkych správ.

• balenie 4 bločkov po 50 lístkoch
• rozmer 25,4×38,1 mm

Papierové značkovacie samolepiace bločky, vhodné ako záložky, na označovanie textu a 
zápis krátkych poznámok. Neónové farby.

Post-it značkovacie bločky recyklované

Značkovacie samolepiace bločky z recyklovaného papiera (svetlo zelená, banánová, 
mandarínková, zelená, nebesky modrá. 

• rozmer záložky 15×50 mm
• balenie 5 bločkov po 75 lístkoch
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obj. číslo rozmery balenie cena za bal.
3906000 15,8×57,1 mm 8×25 etikiet 4,40 €
3906010 47,6×73 mm 4×25 etikiet 4,40 €
3906020 73×73 mm 3×25 etikiet 4,40 €
3906030 73×117 mm 2×25 etikiet 4,40 €

obj. číslo cena za bal.
3904090 3,45 €

obj. číslo rozmery / balenie cena za bal.
3904100 15×50 mm / 5×100 l 3,55 €
3904120 25×76 mm / 3×100 l 3,55 €

obj. číslo cena za bal.
3904130 3,50 €

4 Samolepiace papierové záložky STICK‘N

Samolepiace papierové záložky v neónových 
farbách. Možnosť opakovanej aplikácie, po 
odlepení nezanechávajú žiadnu stopu. Sada 
4 × 50 záložiek.

• rozmer záložky 50×20 mm

obj. číslo cena za bal.
2101300 2,- €
obj. číslo cena za bal.
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Plastové registre ESSELTE MAXI

Plastové registre

Zosilnené kartonóvé registre MYLAR

Plastové registre ESSELTE

Polypropylénové registre pre číselné alebo 
abecedné triedenie dokumentov v pákovom aj 
krúžkovom zoraďovači. Popisovateľný titulný 
list pre jednoduchú orientáciu v zakladaných 
dokumentoch. Formát A4 MAXI umožňuje 
využitie registra pri ukladaní dokumentov v 
závesných obaloch.

Polypropylénové číselné a abecedné registre vybavené
multiperforáciou pre jednoduché zakladanie v pákovom alebo
krúžkovom zoraďovači.

• sivá farba

Sú vyrobené z kvalitného silného kartónu pre ľahkú manipuláciu s dokumentmi. 
Vystužená multiperforácia umožňuje použitie registra v krúžkovom aj pákovom 
zoraďovači. Farebné plastové rozlišovacie okraje s výrazne dlhšou životnosťou. 
Popisovateľný titulný list s farebnou potlačou pre jasnú identifikáciu obsahu.

Polypropylénové registre pre číselné alebo abecedné triedenie. 
Multiperforácia umožňuje použitie registra v krúžkovom aj 
pákovom zoraďovači. Popisovateľný kartónový titulný list pre 
jednoduchú orientáciu v zakladaných dokumentoch. Registre 
1 - 54 označujú týždne v roku, JAN - DEC mesiace slovami.

obj. číslo druh cena za sadu
2100058 A4 – číselné 1 – 10 1,- €
2100080 A4 – číselné 1 – 31 2,35 €
2100075 A4 – číselné 1 – 54 4,05 €
2100050 A4 – abecedné A – Z 1,60 €
2100052 A4 – JAN – DEC 1,45 €

obj. číslo druh cena za sadu
2100204 A4 MAXI, 1 – 12 1,50 €
2100205 A4 MAXI, 1 – 31 2,95 €
2100206 A4 MAXI, A – Z 2,10 €

obj. číslo druh cena za sadu
2100160 A4 číselné 1 – 12 2,15 €
2100170 A4 číselné 1 – 31 4,45 €
2100180 A4 abecedné A – Z 3,30 €

obj. číslo druh cena za sadu
2100065 A4 – číselné 1 - 5 0,53 €
2100066 A4 – číselné 1 - 10 0,73 €
2100067 A4 – číselné 1 - 12 0,86 €
2100070 A4 – číselné 1 - 20 1,15 €
2100068 A4 – číselné 1 - 31 1,85 €
2100069 A4 – abecedné A - Z 1,20 €

Rozraďovač A4 plus odstrihávací CLASSIC

*mix obsahuje 5 farieb po 20 ks

Kartónové rozlišovače formátu A4 + s odstrihávacími okrajmi, vďaka rozšírenému formátu 
umožňujú zakladanie a triedenie dokumentov v závesných plastových vreckách.

• Eko kartón 240 g
• formát 24×29,7 cm
• balenie obsahuje 100 ks

obj. číslo farba cena za bal.
2100360 žltá 8,10 €
2100361 oranžová 8,10 €
2100362 ružová 8,10 €
2100363 zelená 8,10 €
2100364 modrá 8,10 €
2100365 mix farieb* 8,10 €
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Rozlišovače zosilnené
plastom na multiperforácii
a na okraji deliacich listov.

Celoplastové registre LEITZ WOW MAXI popisovateľné na počítači

Plastové registre (hrúbky 0,3 mm) rozšíreného formátu A4 maxi s možnosťou 
vytlačenia prednej strany na list papiera vo vopred pripravenom formáte na vašej 
tlačiarni. Predlohu je možné získať zadarmo na: www.esselte.com / easyprint. 
Výsledný dokument pôsobí upravene a reprezentatívne.

• vhodné pre pákové a krúžkové zoraďovače - univerzálna multiperforácia (11 dier)
• formát A4 maxi

1

obj. číslo druh cena za sadu
2100240 1 - 5 3,05 €
2100241 1 - 6 3,40 €
2100242 1 - 10 4,75 €
2100243 1 - 12 5,40 €

Ďalšie výrobky rady WOW 
nájdete na str. 18, 20, 26, 

27, 29, 134 a 135.

Formát A4 MAXI umožňuje
ukladať dokumenty

vo vreckách, bez toho, aby
zo zoraďovača vyčnievali.
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Plastové rozlišovače

Kartónové rozlišovače Economy

Polypropylénové rozlišovače A4 s indexovou stránkou. 
Multiperforácia umožňuje použitie rozlišovača v krúžkovom aj 
pákovom zoraďovači.

Rozlišovače A4, jednotlivé stránky vyrobené z 
kartónu v rôznych farbách. Multiperforácia 
umožňuje použitie rozlišovača do krúžkového 
aj pákového zoraďovača.

Kartónové rozlišovače farebné ESSELTE

Plastové rozlišovače farebné MAXI

Jednotlivé stránky vyrobené z kartónu v 
rôznych farbách. Multiperforácia umožňuje 
použitie rozlišovača v krúžkovom aj 
pákovom zoraďovači. Popisovateľný titulný 
list pre jednoduchú orientáciu v 
zakladaných dokumentoch.

Širší formát rozlišovača "MAXI" je ideálny pre ľahkú orientáciu pri ukladaní dokumentov 
do zoraďovačov v plastových vreckách, ktoré nepresahujú farebné štítky rozlišovača. 
Jednotlivé stránky sú v rôznych farbách. Multiperforácia umožňuje použitie rozlišovača 
v krúžkovom aj pákovom zoraďovači. Popisovateľný titulný list na jednoduchú 
orientáciu v zakladaných dokumentoch.

• rozmer 245×297 mm
• ideálne pre zoraďovač A4 MAXI 

obj. číslo druh cena za sadu
2100010 A4 – 5 farieb 0,61 €
2100011 A4 – 2×5 farieb 1,- €
2100012 A4 – 2×6 farieb 1,20 €

obj. číslo druh cena za sadu
2100261 A4 – 6 farieb 0,65 €
2100262 A4 – 2×5 farieb 0,98 €
2100263 A4 – 2×6 farieb 1,05 €

obj. číslo druh cena za sadu
2100096 A4 – 5 farieb 1,15 €
2100098 A4 – 2×5 farieb 1,85 €

obj. číslo druh cena za sadu
2100281 A4 – 6 farieb 0,81 €
2100283 A4 – 2×6 farieb 1,30 €

Zosilnené kartónové rozlišovače MYLAR

Vyrobené z kvalitného silného kartónu pre ľahkú a pohodlnú manipuláciu s 
dokumentmi. Plastovým prúžkom vystužená multiperforácia umožňuje použitie 
rozlišovača v krúžkovom aj pákovom zoraďovači po dlhú dobu. Farebné plastové 
rozlišovacie okraje s výrazne dlhšou životnosťou. Popisovateľný titulný list s farebnou
potlačou pre jasnú identifikáciu obsahu.

• pre formát A4

obj. číslo druh cena za sadu
2100195 A4 – 6 farieb 1,35 €
2100190 A4 – 2×6 farieb 2,- €

Rozlišovač 10,5×24 cm CLASSIC

Jednoduchý typ rozlišovača umožňujúci triedenie Vašich dokladov v zoraďovači podľa 
farieb. Vhodný pre všetky pákové a krúžkové zoraďovače. 

• Eko kartón 240 g
• formát 10,5×24 cm
• balenie obsahuje 100 ks

*mix obsahuje 5 farieb po 20 ks

obj. číslo farba cena za bal.
2100120 žltá 2,- €
2100121 oranžová 2,- €
2100122 ružová 2,- €
2100123 zelená 2,- €
2100124 modrá 2,- €
2100125 mix farieb* 2,25 €
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Rozlišovače zosilnené
plastom na multiperforácii
a na okraji deliacich listov.

Formát A4 MAXI umožňuje
ukladať dokumenty

vo vreckách, bez toho, aby
zo zoraďovača vyčnievali.



UNIKÁTNE ZÁVESNÉ DOSKY LEITZ COMBIFILE

 UNIKÁTNA skrývateľná 
multiperforácia umožňuje 
fl exibilné použitie: podľa 
potreby zmeňte závesný 
obal na dosky a naopak

kotítš ýnľetinemyV  na 
popis obsahu dosiek

Prehľadné triedenie 
dokumentov na 3 časti

   Rohové vrecko na 
ochranu vložených 

dokumentov

www.leitz.com

Potrebujete si so sebou vziať domov dokumenty pre prípravu na zajtrajšiu prezentáciu ? Žiadny problém s novými
unikátnymi závesnými doskami Leitz CombiFile. Dokumenty zostanú ochránené pred stratou aj pred zrakmi 

3271_cp_new_products_Combi_�le_A4_CZ_�nal.indd   1 05.04.12   15:47

zvedavcov. Teraz jediné, čo ostane po Vašom odchode, bude dobrý dojem.
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Závesné obaly A4 typu „L“ 

Zakladacie obaly na dokumenty 
LEITZ CombiFile

Pevné závesné obaly A4 typu „L“

Kombinácia dosiek a závesného obalu umožňuje flexibilné použitie, vhodné na 
cesty a prenášanie dokumentov.

• unikátna skrývateľná multiperforácia
• jednoduchý prístup k dokumentom
• rohové vrecko chráni vložené dokumenty
• materiál PP fólia 200 mic.

Unikátne obaly, ktoré 
sa prispôsobujú Vašim 
potrebám.

Rad obalov Leitz CombiFiles
je úplne všestranný. Všetky
obaly v elegantnom dizajne
obsahujú postranné vrecko,
ktoré bráni vypadnutiu
dokumentov a unikátnu
skrývateľnú multiperforáciu.

Kombinácia dosiek a obalov s extra pevnou zadnou stranou, optimálna ochrana 
dôležitých dokumentov, vhodné na cesty a prenášanie. 
• unikátna skrývateľná multiperforácia
• jednoduchý prístup k dokumentom
• rohové vrecko chráni vložené dokumenty
• pevná zadná strana obalu 0,7 mm
  chráni dokumenty pred prehnutím
• dosky môžu slúžiť aj ako písacia podložka

1 2

Závesné obaly A4 s rozšíriteľnou kapacitou a chlopňou Triediace závesné obaly A4 

Kombinácia rozšíriteľných dosiek a obalov (výhoda organizácie ako s rozšíriteľnými 
doskami zakladania taktiež aj s rozšíriteľnými obalmi), vhodné pre katalógy alebo 
objemné dokumenty až do kapacity 150 listov. 
• unikátna skrývateľná multiperforácia
• jednoduchý prístup k dokumentom
• chlopňa chráni dokumenty pred vypadnutím
• materiál PP fólia 200 mic.
  

Kombinácia dosiek a obalov s troma deliacimi listmi (výhoda organizácie ako s triediacimi 
doskami a zakladaním tak aj s obalmi, vhodné na cesty a prenášanie dokumentov. 
• unikátna skrývateľná multiperforácia
• jednoduchý prístup k dokumentom
• rohové vrecko chráni vložené dokumenty
• 3 deliace listy umožňujú triedenie dokumentov
• materiál PP fólia 200 mic.
• kapacita 3x20 listov papiera 80 g   

3 4

obj. číslo farba balenie cena za bal.
0700700 číra 5 ks 3,30 €
0700701 modrá 5 ks 3,30 €

obj. číslo farba balenie cena za bal.
0700720 číra 3 ks 3,85 €
0700721 modrá 3 ks 3,85 €

obj. číslo farba balenie cena za bal.
0700710 číra 3 ks 3,75 €
0700711 modrá 3 ks 3,75 €

obj. číslo farba balenie cena za bal.
0700730 číra 3 ks 3,90 €
0700731 modrá 3 ks 3,90 €
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Prúžok s univerzálnou 
multiperforáciou je možné 
založiť do špeciálnej 
chlopne a získať tak dosky 
typu „L“, Vybratím prúžku 
získate opäť závesný obal.

Vrecko v rohu dosiek 
chráni dokumenty pred 
vypadnutím.

Vyrobené z kvalitnej 
polypropylénovej 
fólie v elegantnom a 
profesionálnom dizajne.

Uzavretie dosiek po 
pravej strane z 1 / 6 
chráni dokumenty proti 
vypadnutiu.

Vymeniteľný papierový 
štítok na popis obsahu 
dosiek.
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Závesné obaly A4 s rozšíriteľnou kapacitou / s chlopňou

Závesné obaly s preloženou klopou

Závesné plastové vrecká s rozšíriteľnou kapacitou sú vhodné na zakladanie katalógov, 
cenníkov a objemnejších dokumentov. Spodný a bočný "klin" v šírke 20 mm zvyšuje 
kapacitu vrecka podľa potreby. 

• hrúbka 170 mic.

Zvlášť vhodné na zakladanie objemnejších dokumentov, katalógov alebo cenníkov. 
Spodný a bočný klin šírky 20 mm zvyšuje kapacitu obalu. Otvorené spodné rohy obalu 
zabraňujú ohýbaniu rohov uložených dokumentov. Chlopňa na hornej strane chráni 
dokumenty pred vypadnutím.

• hrúbka 170 mic.

Závesné polypropylénové obaly s klopou na pravej strane pre zakladanie objemnejších
dokumentov. Vďaka prístupu z dlhšej strany umožňuje obal pohodlné vkladanie
dokumentov, ktoré sú plne chránené klopou. 

• hrúbka 110 mic.

Závesné obaly A4 hrubé Závesné obaly A4 hrubé „L/U“

Sú vyrobené zo silného polypropylénu, otvor na hornej strane (typ,,U“). Bočné 
eurodierovanie umožňuje zavesiť obal do krúžkového aj pákového zoraďovača.

• hrúbka 150 mic.

Sú vyrobené zo silného polypropylénu, otvor na hornej a z polovice na bočnej strane (typ,,L/U“).
Bočné eurodierovanie umožňuje zavesiť obal do krúžkového aj pákového zoraďovača.

• hrúbka 150 mic.

obj. číslo formát balenie cena za bal.
0700620 A4 ( 22×30 cm) 10 ks 1,65 €
0700610 B4 ( 22×32 cm) 50 ks 9,- €

obj. číslo formát balenie cena za bal.
0701691 A4 100 ks 20,30 €

obj. číslo formát balenie cena za bal.
0701701 A4 100 ks 20,30 €

Závesné obaly A4 s rozšíriteľnou kapacitou Závesné obaly A4 s rozšíriteľnou kapacitou a chlopňou

obj. číslo balenie cena za bal.
0700265 10 ks 13,30 €

obj. číslo balenie cena za bal.
0700260 5 ks 7,70 €

Závesný obal bez rozšírenej kapacity

Závesný obal s rozšírenou kapacitou

4 Závesné obaly A4 rozšírené  

Zosilnené závesné obaly pre zakladanie objemnejších správ alebo katalógov. Vďaka
rozšírenému formátu sa dá do nich uložiť až 100 listov. Číry štruktúrovaný povrch.

• formát A4 rozšírený 22×30 cm
• hrúbka 100 mic. 

obj. číslo balenie cena za bal.
0700520 50 ks 5,90 €



Uvedené ceny sú bez DPH.

Závesné plastové obaly “U“ Super Economy A4, A5 Závesné plastové obaly “U“ Standard A3, A5

Závesné polypropylénové obaly pre uloženie a ochranu dokumentov, antistatický 
povrch. Spevnená multiperforácia umožňuje zakladanie obalov s dokumentami do 
krúžkového aj pákového zoraďovača.

• matný povrch

Závesné polypropylénové obaly pre uloženie a ochranu dokumentov. Spevnená
multipeforácia umožňuje zakladanie obalov s dokumentmi do krúžkového aj pákového
zoraďovača. Otvor pre vkladanie dokumentov formátu A3 je na hornej (dlhšej) strane 
obalu.

• matný povrch

10 11

Zosilnené závesné obaly “U“ A4 farebné9

obj. číslo formát hrúbka balenie cena za bal.
0700205 A4 48 mic. 100 ks 2,30 €
0700225 A4 48 mic. 25 ks 1,40 €
0700300 A5 46 mic. 100 ks 3,60 €

obj. číslo formát hrúbka balenie cena za bal.
0700110 A3 85 mic. 50 ks 13,40 €
0700111 A3 85 mic. 10 ks 4,- €
0700310 A5 65 mic. 100 ks 4,45 €

Farebné závesné obaly s multiperforáciou umožňujúce zakladanie do krúžkových aj pákových
zoraďovačov. Sú vyrobené z pevného polypropylénu v štyroch farbách.

• hladký a lesklý povrch

obj. číslo farba hrúbka balenie cena za bal.
0700530 žltá 60 mic. 25 ks 2,40 €
0700531 červená 60 mic. 25 ks 2,40 €
0700532 zelená 60 mic. 25 ks 2,40 €
0700533 modrá 60 mic. 25 ks 2,40 €

Závesné plastové obaly “U“ Standard A4 farebné6

obj. číslo farba hrúbka balenie cena za bal.
0700290      žltá 55 mic. 10 ks 1,- €
0700291     červená 55 mic. 10 ks 1,- €
0700292      modrá 55 mic. 10 ks 1,- €

Závesné obaly pre uloženie a ochranu 
dokumentov z vysoko kvalitného farebného
polypropylénu. Spevnená multipeforácia 
umožňuje zakladanie obalov s dokumentmi
do krúžkového aj pákového zoraďovača.

• hladký a lesklý povrch
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Závesné plastové obaly “U“ Standard A3, A4, A5

Závesné polypropylénové obaly pre uloženie a ochranu dokumentov. Spevnená  
multipeforácia umožňuje zakladanie obalov s dokumentami do krúžkového aj 
pákového zoraďovača. Otvor pre vkladanie dokumentov formátu A3 je na hornej 
(dlhšej) strane obalu.

• hladký a lesklý povrch

8

obj. číslo formát hrúbka balenie cena za bal.
0700112 A3 80 mic. 50 ks 10,10 €
0700231 A4 55 mic. 100 ks 4,45 €
0700209 A4 30 mic. 100 ks 1,70 €
0700215 A4 80 mic. 100 ks 4,45 €
0700315 A5 50 mic. 25 ks 1,10 €

Závesné plastové obaly “U“ AT HAND A47

Plastové závesné vrecká formátu A4 v praktickej kartónovej krabičke. Vymysleli sme pre vás to najpraktickejšie uloženie 
plastových vreciek, už ich nebudete musieť hľadať ani pre ne nikam chodiť. Teraz vo svetlých farbách, s diskrétnym nenápadným 
dizajnom, aby pasovali na všetky pracoviská.

• kartónový zásobník možno umiestniť kamkoľvek vodorovne aj zvisle
• jednoduché vyberanie jednotlivých vreciek vďaka ich uloženiu do krabičky
• recyklovateľné PP fólie, copy safe

plastových vreciek, už ich nebudete musieť hľadať ani pre ne nikam chodiť. Teraz vo svetlých farbách, s diskrétnym nenápadným 

• kartónový zásobník možno umiestniť kamkoľvek vodorovne aj zvisle
• jednoduché vyberanie jednotlivých vreciek vďaka ich uloženiu do krabičky

obj. číslo popis balenie cena za bal.
0700525 hladké vrecká 55 mic. 40 ks 3,65 €
0700524 matné vrecká 46 mic. 50 ks 3,- €

Šetria miestom - nepotrebujete
ukladať neforemné balenie obalov.

Flexibilné uloženie - je možné uložiť
horizontálne, aj vertikálne.

Hladké a Embosované vrecká 
v modernizovanej AT HAND 

kartónovej krabičke.

Uložené v krabici pre lepšiu manipuláciu.
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Zakladacie obaly „L“ A4 farebné

Zakladacie obaly vyrobené z kvalitnej farebnej polypropylénovej fólie, horná a pravá 
strana obalu otvorená. Na pravej strane vykrojenie pre jednoduchú manipuláciu 
s dokumentmi.

• štruktúrovaný povrch

Zakladacie obaly „L“ A4 Glassklár

Zakladacie obaly „L“ A4 PVC farebné

obj. číslo farba hrúbka balenie cena za bal.
0701040 transparentná 115 mic. 100 ks 8,10 €
0701046 žltá 115 mic. 25 ks 3,55 €
0701047 červená 115 mic. 25 ks 3,55 €
0701048 modrá 115 mic. 25 ks 3,55 €
0701049 zelená 115 mic. 25 ks 3,55 €

obj. číslo farba hrúbka balenie cena za bal.
0701020 transparentná 150 mic. 25 ks 10,- €
0701021 žltá 150 mic. 25 ks 11,80 €
0701022 červená 150 mic. 25 ks 11,80 €
0701024 modrá 150 mic. 25 ks 11,80 €
0701023 zelená 150 mic. 25 ks 11,80 €

obj. číslo farba hrúbka balenie cena za bal.
0701050 transparentná 115 mic. 10 ks 1,45 €

Sú vyrobené z pevnej kvalitnej PVC fólie, horná a pravá strana obalu  je otvorená.

• hladký povrch
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obj. číslo hrúbka balenie cena za bal.
0700970 170 mic. 100 ks 14,40 €
0700990 170 mic. 10 ks 1,25 €

Číre antistatické obaly sú vyrobené z pevnej polypropylénovej fólie.

• hladký povrch

5 Zakladacie obaly „L“ A4, A5 PVC

Hrubé zakladacie obaly z pevnej PVC fólie, ktoré zaručujú dobrú ochranu dokumentov a dlhú
životnosť obalu, horná a pravá strana obalu sú otvorené.

• hladký povrch

obj. číslo formát hrúbka balenie cena za bal.
0700991 A4 150 mic. 100 ks 17,90 €
0701201 A4 150 mic. 100 ks 14,20 €

1 Dosky A4 “L“ Leitz BEBOP

Polypropylénové obaly v žiarivých farbách na prenos dokumentov 
alebo voľných papierov. 

• hrúbka 200 mikrónov
• kapacita 40 listov
• vykrojenie pre jednoduchú manipuláciu
• mix farieb: modrá, červená,
  oranžová, biela (2×)

obj. číslo balenie cena za bal.
0702020 5 ks 3,15 €

Ďalšie výrobky rady BEBOP
nájdete na str. 132, 136 a 137.

4 Zakladacie obaly A4 „L/U“

Priehľadné polypropylénové zakladacie obaly formátu A4, pre lepšiu prístupnosť je otvor
pre vkladanie dokumentov na hornej a z polovice na bočnej strane.

• hrúbka 170 mikrónov

obj. číslo balenie cena za bal.
0700930 100 ks 20,40 €
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Zakladacie obaly „U“ PVC

Hrubé zakladacie obaly v tvare ,,U“, otvor pre vkladanie dokumentov je na hornej strane. Sú
vyrobené z pevnej matnej fólie, ktorá zaručuje ochranu dokumentov a dlhú životnosť obalu.

• hrúbka 150 mikrónov

Púzdra z PVC Zakladacie obaly „U“ PVC - vývesné

Púzdra vyrobená z pevného PVC pre väčšiu odolnosť proti poškodeniu a lepšiu ochranu ich 
obsahu. Dodávajú sa v niekoľkých rozmeroch pre rôzne druhy dokumentov podľa rozmeru.
Možnosť úschovy kreditných kariet, čipových kariet, skladových kariet, osobných dokladov…

• balenie 100 ks

obj. číslo formát balenie cena za bal.
0701131 A4 100 ks 20,40 €
0701321 A5 na výšku 100 ks 13,30 €
0701351 A5 na šírku 100 ks 13,80 €

obj. číslo rozmer popis cena za kus
1000090 60×90 mm telefónne a kreditné karty 0,10 € 
1000150 80×110 mm občiansky preukaz 0,11 €
1000180 85×115 mm časový lístok 0,12 €
1000300 110×140 mm časový lístok 0,13 €
1000330 115×155 mm lovecký lístok 0,17 €

Pevné zakladacie obaly z PVC v tvare do ,,U“, s klopou a otvorom pre zavesenie na stenu.
Pre ochranu zavesených dokumentov napr. skladových kariet, reklamačných poriadkov…

• hrúbka 150 mikrónov

obj. číslo formát balenie cena za bal.
0701401 A4 100 ks 28,50 €
0701551 A5 100 ks 20,30 €
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9 Samolepiace odnímateľné a premiestniteľné vrecká STICK‘N

Na uchovanie dokumentov, poznámok, odkazov, účtov, potvrdeniek či listov na 
jednom mieste. Priehľadné polootvorené vrecko k viditeľnému a ľahkému prístupu k 
obsahu, vhodné na nalepenie na deliace kancelárske steny, dvere, nábytok, do dosiek 
diárov či šanónov. Drží na väčšine povrchov pri odobratí nezanecháva stopy po lepidle.

• v balení 3 rôzne veľkosti vreciek (231×318mm, 205×140mm a 105×231mm)

obj. číslo cena za bal.
0703780 6,50 €

7 Zakladacie obaly „L“ Economy A4, A5

Zakladacie obaly vyrobené z kvalitnej polypropylénovej fólie, horná a pravá strana 
obalu sú otvorené. Na pravej strane je vykrojenie pre jednoduchú manipuláciu 
s dokumentmi.

• štruktúrovaný povrch

obj. číslo formát hrúbka balenie cena za bal.
0700851 A4 90 mic. 100 ks 5,60 €
0701190 A5 115 mic. 100 ks 6,90 €
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Závesné obaly na CD/DVDZávesné obaly COMBO

Polypropylénové číre obaly formátu A4 pre uloženie CD / DVD nosičov, spevnená bočná
multiperforácia umožňuje zavesenie obalu s obsahom do pákových alebo krúžkových zoraďovačov. 
Obal s kapacitou 2 CD obsahuje prídavné vrecká na popis. Dodávame po baleniach 10 ks.

• hrúbka 110 mikrónov   

Praktický typ špeciálnych plastových obalov s multiperforáciou. Vhodné pre chvíle keď
potrebujete spoločne archivovať tlačenú dokumentáciu s podkladmi na CD. Obal obsahuje
vrecko na dokumenty A4 a 2 vrecká na CD, uzatvárateľná klopa chráni uložené CD.

• hrúbka 120 mikrónov

Závesné obaly na vizitky

Závesné obaly uzatvárateľné na zips

Závesné obaly na foto

Zakladacie obaly A4 na vizitky, vyrobené z číreho polypropylénu. Pre uloženie až 20 vizitiek,
bočná multiperforácia umožňuje zavesenie do krúžkového alebo pákového zoraďovača.

• hrúbka 80 mikrónov

Pevné priehľadné závesné obaly so zipsom na dlhšej strane. Vhodné pre ukladanie nie 
len dokumentov ale aj rôznych drobných predmetov, ktoré Vám vďaka uzatvoreniu obalu
zipsom nevypadnú. Vďaka perforácii na strane je možné obaly zakladať do zoraďovača.

• hrúbka 140 mikrónov
• balenie 10 ks

Číre obaly na fotografie určené na zakladanie do krúžkových a pákových zoraďovačov. Sú
vyrobené z kvalitného polypropylénu pre bezpečné a dlhodobé uloženie Vašich fotografií. 
Veľkou výhodou použitia týchto obalov oproti klasickým fotoalbumom je možnosť ľubovoľného
striedania formátov fotografií a ich usporiadanie v rámci jedného zoraďovača. Formát obalu 
A4.

• hrúbka 120 mikrónov
• dodávame v balení po 10 ks

obj. číslo kapacita cena za bal.
1000850 1 CD/DVD 1,40 €
1000860 2 CD/DVD 2,70 €
1000870 3 CD/DVD 3,20 €

obj. číslo formát / vnútorné rozmery cena za kus
0702500 A4 / 290×175 mm 1,10 €
0702510 A5 / 185×120 mm 0,88 €

obj. číslo balenie cena za bal.
0700275 5 ks 5,30 €

obj. číslo balenie cena za bal.
1101540 10 ks 2,20 €

obj. číslo formát kapacita obalu cena za bal.
0701271 9×13 cm 8 fotiek 2,75 €
0701286 10×15 cm 8 fotiek 2,75 €
0701296 13×18 cm 4 fotky 2,75 €
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5

Priehľadné polypropylénové obaly uzatvárateľné na zips. Spodný a bočný klin umožňuje
zakladanie objemnejších dokumentov, katalógov alebo cenníkov.

• hrúbka 200 mikrónov
• balenie 5 ks

Zakladacie obaly uzatvárateľné na zips

obj. číslo formát / rozmery cena za kus
0702530 A3 / 500×380 mm 9,30 €
0702520 A4 / 320×220 mm 0,77 €
0702521 A5 / 220×160 mm 0,66 €
0702522 DL / 220×120 mm 0,66 €
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3-dielny organizér A4 s klipom ELECTRA

Obálka plastová s klipom A4 ELECTRA

Priehľadné polypropylénové obaly pre zakladanie a prenášanie dokumentov. Majú klopu
s uzatváraním na klip pre ochranu obsahu dosiek pred vypadnutím.

• dodávame v balení po 5 ks
• hrúbka 200 mic. 
• mix farieb
• farby ELECTRA

Priehľadný polypropylénový spisový obal A4 s 3-dielnym organizérom. Priehradky s rozlišovačmi 
a vymeniteľnými papierovými štítkami. Obaly majú klopu a uzatváranie na klip.

• hrúbka 200 mic. 
• mix farieb
• farby ELECTRA

10

7

obj. číslo cena za bal.
0900445 4,85 €

obj. číslo cena za kus
09004480 2,75 €
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Obálka plastová s klipom A4 na výšku

Polypropylénové obaly pre zakladanie dokumentov. Sú vybavené klopou na kratšej strane s uzatváraním na klip. Rôzne veľkosti.

• dodávame v balení po 5 ks
• hrúbka materiálu 200 mic.

11

obj. číslo veľkosť farba cena za bal.
0900420 A4 číra 4,05 €
0900421 A5 číra 3,20 €
0900422 A6 číra 2,80 €
0900423 A7 číra 2,55 €

Obálka plastová s klipom A4 FRESH COLOR

Nepriehľadné polypropylénové obaly pre zakladanie a prenášanie dokumentov. Majú klopu
s uzatváraním na klip pre ochranu obsahu dosiek pred vypadnutím.

• dodávame v balení po 5 ks
• hrúbka 200 mic. 

8

obj. číslo farba cena za bal.
0902630 modrá 2,40 €
0902631 zelená 2,40 €
0902632 červená 2,40 €

s uzatváraním na klip pre ochranu obsahu dosiek pred vypadnutím.

• dodávame v balení po 5 ks

cena za bal.
4,85 €

150

Organizér má 3 priehradky 
s vymeniteľnými rozlišovačmi

Obálka plastová s klipom A3

Polypropylénové púzdra pre zakladanie dokumentov. Sú vybavené klopou s uzatváraním na 
klip.

• dodávame v balení po 5 ks
• hrúbka materiálu 200 mic.

9

obj. číslo farba cena za bal.
0900430 číra 7,30 €
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Obálka plastová s klipom A4 a A5

Polypropylénové púzdra pre zakladanie dokumentov. Majú klopu so zatváraním na klip. Farebne
sú totožné s radou OPALINE.

• dodávame v balení po 5 ks
• hrúbka materiálu 200 mic.

Obálka plastová s klipom DL

Polypropylénové púzdra pre zakladanie dokumentov. Majú klopu so zatváraním na klip. Farebne
sú totožné s radou OPALINEE.

• dodávame v balení po 5 ks
• hrúbka materiálu 200 mic.
• formát DL (22×11 cm)

obj. číslo formát / farba cena za bal.
0903035 A4 / číra 1,90 €
0903036 A4 / oranžová 1,90 €
0903037 A4 / zelená 1,90 €
0903038 A4 / modrá 1,90 €
0903039 A4 / červená 1,90 €

obj. číslo formát / farba cena za bal.
0903025 A5 / číra 1,60 €
0903026 A5 / oranžová 1,60 €
0903027 A5 / zelená 1,60 €
0903028 A5 / modrá 1,60 €
0903029 A5 / červená 1,60 €

obj. číslo formát/farba cena za bal.
0903030 DL / číra 1,60 €
0903031 DL / oranžová 1,60 €
0903032 DL / zelená 1,60 €
0903033 DL / modrá 1,60 €
0903034 DL / červená 1,60 €
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21 Vrecká s uzatváraním A4 Leitz BEBOP

Obaly z PP bez multiperforácie v žiarivých farbách Leitz BEBOP pre ukladanie dokumentov
a rôznych predmetov so zatváraním pre bezpečný prenos a zachovanie obsahu.

• hrúbka 200 mic.
• zatváranie na klipy
• mix farieb: modrá, červená, oranžová

Závesné plastové vrecká na suchý zips A4 Leitz BEBOP

Závesné obaly z PP v žiarivých farbách Leitz BEBOP pre ukladanie rôznych dokumentov 
alebo predmetov so zatváraním pre bezpečný prenos obsahu. 

• hrúbka 200 mic.
• zatváranie na suchý zips
• mix farieb: modrá, červená, oranžová

obj. číslo farba balenie cena za bal.
0702025 mix farieb 3 ks 3,20 €

obj. číslo farba balenie cena za bal.
0702030 mix farieb 3 ks 3,20 €

  Ďalšie výrobky rady BEBOP
nájdete na str. 132, 136 a 137.

120 50

  Ďalšie výrobky rady BEBOP
nájdete na str. 132, 136 a 137.
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5 6Obálka plastová s klipom a eurozávesom A4 Priestorová obálka s klipom A4

Polypropylénové obaly na zakladanie dokumentov. Bočné eurodierovanie umožňuje
zavesenie do zoraďovača.

• dodávame v balení po 5 ks
• hrúbka materiálu 200 mikrónov

Polypropylénové obaly na zakladanie dokumentov. Rozšírený chrbát zvyšuje 
kapacitu o 25 mm.

• dodávame v balení po 5 ks
• hrúbka materiálu 350 mikrónov

obj. číslo farba cena za bal.
0902605 číra 2,45 €
0902606 modrá 2,45 €

obj. číslo farba cena za bal.
0902603 číra 4,05 €
0902604 modrá 4,05 €
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1 Samolepiace vrecko s hlavičkou A4

Jednoduché, rýchle a ekonomické riešenie pre vizualizáciu a prezentáciu informácii, rozpisy služieb, rozvrh prác a pod. Vrecko je premiestniteľné vďaka nepermanentnému lepidlu.

• otváranie zhora
• extra hlavička pre ručný popis alebo nadpis

Samolepiace vrecko s vymeniteľným štítkom A4, A5

Jednoduché, rýchle a ekonomické riešenie pre vizualizáciu a prezentáciu
informácií, rozpisy služieb, rozvrh prác apod.

• otváranie zhora
• extra vrecko pre vloženie prúžku s popisom alebo nadpisom
• balenie je vrátane papierových prúžkov
• pre ručný popis alebo potlač v tlačiarni

obj. číslo rozmery balenie formát cena za bal.
0703745 338×220 mm 10 ks A4 13,30 €

obj. číslo rozmery balenie formát cena za bal.
0703750 220×345 mm 10+12 ks štítkov A4 17,50 €
0703752 158×265 mm 10+18 ks štítkov A5 13,70 €

Úzka špecializácia dánskej  rmy 3L s vlastným produkčným zázemím 
umožňuje výrobu kolekcií kvalitných kancelárskych doplnkov z plastu.

Posadnutnosť 3L špecialistov pre detaily, pokroková lepiaca technológia 
a vysoko kvalitné materiály Vám uľahčujú každodennú kancelársku prácu.

Na úrovni......
Pre čokoľvek.......
Bez kompromisov.......

on-line program 
pre potlač štítkov

Jednoduchá a rýchla prezentácia 

Program pre ľahkú potlač štítkov
sťahujte zadarmo tu:



Uvedené ceny sú bez DPH.

5

3

6

4

7 8

177

Samolepice rohové vrecko

Samolepiace regálové menovky

Samolepiace vrecká na vizitky

Samolepiace chrbtové vrecká na štítky

• univerzálne rohové vrecko pre reprezentatívne uchovávanie tlačív napr. vo vnútri dosiek
• spoľahlivo drží dokument na svojom mieste
• z hladkého priehľadného PP

• samolepiace vrecká na popisové štítky
• balenie je vrátane papierových kartičiek na perforovanom A4 hárku pre potlač na bežnej

kancelárskej tlačiarni
• jednoducho nalepíte kdekoľvek potrebujete

Program pre ľahkú potlač
štítkov sťahujte zadarmo tu.

1. pre jednu vizitku
• otvorená krátka strana
• kdekoľvek potrebujete priložiť vizitku
• vizitka sa ľahko vyberá

2. pre viac vizitiek s uzatvárateľnou klopou
• kapacita až 15 vizitiek

Samolepiace vrecko na CD, DVD Samolepiace vrecko A4, A5

• samolepiace vrecko z priehľadného PP, na uchovanie a ochranu CD, DVD
• spoľahlivo drží CD, DVD na svojom mieste
• v troch variantách: vrecko s otvorenou hornou stranou, vrecko s klopou, vrecko
   s klopou a ochrannou vložkou (na 2 CD)

• samolepiace vrecká s možnosťou vloženia listov papieru
• otváranie na kratšej strane
• ľahko a rýchlo nalepíte na takmer akýkoľvek povrch

obj. číslo rozmery š×d balenie cena za bal.
0703710 25×75 mm 48 ks 6,90 €
0703712 35×75 mm 48 ks 8,10 €
0703714 55×150 mm 20 ks 10,40 €

obj. číslo rozmery š×d balenie cena za bal.
0703700 15×150 mm 100 ks 28,10 €
0703702 20×150 mm 100 ks 30,20 €
0703704 30×150 mm 100 ks 40,40 €

obj. číslo rozmery d×š balenie cena za bal.
0703720 75×75 mm 12 ks 1,85 €
0703722 170×170 mm 6 ks 3,15 €

obj. číslo rozmery š×d typ balenie cena za bal.
0703725 60×95 mm bez klopy 10 ks 2,40 €
0703727 105×60 mm s klopou 10 ks 2,80 €

obj. číslo rozmery d×š balenie popis cena za bal.
0703730 127×127 mm 10 ks otvorené vrecko 3,20 €
0703733 127×127 mm 10 ks s klopou na 1CD 4,05 €
0703734 127×127 mm 10 ks s klopou na 2 CD 6,10 €

obj. číslo rozmery d×š balenie formát cena za bal.
0703740 220×305 mm 10 ks A4 10,20 €
0703742 158×220 mm 10 ks A5 7,70 €

• samolepiace regálové menovky z PP
• jednoducho nožničkami upravíte požadovanú dĺžku
• balenie je vrátane papierových prúžkov
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2 Dosky na spisy A4 Leitz BEBOP

Trojchlopňové PP dosky v žiarivých farbách s perleťovým efektom pre každodenné 
použitie, prenášanie alebo archiváciu dokumentov alebo voľných papierov. 

• uzatváranie na gumičku
• rozmery 235×8×320 mm

obj. číslo farba cena za kus
0904625 červená 2,70 €
0904627 modrá 2,70 €
0904629 oranžová 2,70 €

150

3 Dosky LEITZ WOW

Trojchlopňové dosky na voľné papiere a dokumenty v žiarivých farbách, ktoré zaujmú 
na prvý pohľad. Vďaka laminácii je povrch dosiek lesklý a vysoko kvalitný. 

• uzatváranie na gumičku
• rozmery 241×5×310

250

Ďalšie výrobky rady BEBOP
nájdte na str. 132, 136 a 137.

Ďalšie výrobky rady WOW 
nájdete na str. 18, 20, 26, 

27, 134, 135 a 164.
obj. číslo farba cena za kus
0903120 ružová 1,65 €
0903122 modrá 1,65 €
0903126 zelená 1,65 €
0903124 oranžová 1,65 €
0903128 biela 1,65 €

1 Dosky na spisy A4 Leitz RETRO CHIC

150

Ideálne pre prenos dokumentov či voľných papierov. Vyrobené z unikátneho dvojfarebného polypropylénu. V retro dizajne rady Leitz Retro Chic.

• s 3 chlopňami pre bezpečné uchovanie dokumentov v doskách
• uzatváranie na gumičku
• rozmery 235×320×6

Ďalšie výrobky rady RETRO CHIC 
nájdete na str. 130 a 131.

obj. číslo farba cena za kus
0904430 fialovo - žltá 2,75 €
0904431 šedo - zelená 2,75 €

na prvý pohľad. Vďaka laminácii je povrch dosiek lesklý a vysoko kvalitný. 

• uzatváranie na gumičku
• rozmery 241×5×310

250

Ďalšie výrobky rady WOW 
nájdete na str. 18, 20, 26, 

27, 134, 135 a 164.
obj. čísloobj. číslo farba cena za kus
0903120 ružová 1,65 €
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Dosky s gumičkou OPALINE A4

Polypropylénové dosky s tromi chlopňami a gumičkou cez rohy, ktorá zaisťuje obsah dosiek pred 
vypadnutím. Dosky sú vyrobené z pevného a atraktívneho materiálu Opaline.

• hrúbka materiálu 400 mikrónov
• formát 330×240 mm
• 50 ks v balení
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obj. číslo farba cena za kus
0903040 číra 1,-  €
0903041 oranžová 1,-  €
0903042 zelená 1,-  €
0903043 modrá 1,-  €
0903044 červená 1,-  €

8 Polypropylénové dosky s gumičkou A4

Polypropylénové transparentné dosky pre zakladanie voľných listov do formátu A4.
Sú vybavené tromi klopami a uzatvárateľné pomocou gumičky pretiahnutej cez rohy.

• hrúbka dosiek 400 mikrónov
• formát 330×240 mm
• 50 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
0900410 číra 1,05 €
0900411 dymová 1,05 €
0900409 žltá 1,05 €
0900412 červená 1,05 €
0900414 modrá 1,05 €
0900413 zelená 1,05 €

9 Polypropylénové dosky s gumičkou A4

Nepriehľadné polypropylénové dosky pre zakladanie voľných listov do formátu A4.
Sú vybavené tromi klopami a uzatvárateľné pomocou gumičky pretiahnutej cez rohy.

• hrúbka dosiek 500 mikrónov
• formát A4
• 50 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
0900415 červená 1,30 €
0900416 zelená 1,30 €
0900417 modrá 1,30 €
0900419 čierna 1,30 €

  Ďalšie výrobky rady OPALINE
nájdete na str. 151, 182, 

184, 186 a 187.

obj. číslo cena za kus
0904880 2,75 €

4 Dosky na spisy A4 Leitz RECYCLE

Vyrobené zo 100% recyklovaného a 100% recyklovateľného PP materiálu.

• 3 chlopne
• pre formát A4
• kapacita 150 listov
• uzatváranie pre bezpečný prenos dokumentov
• farba petrolejová modrá

150

obj. číslo farba cena za kus
0904450 čierna 2,20 €
0904451 modrá 2,20 €
0904452 červená 2,20 €
0904453 zelená 2,20 €
0904454 žltá 2,20 €
0904455 biela 2,20 €

5 Dosky na spisy A4 Esselte VIVIDA

• 3 chlopne
• atraktívna elastická gumička pre bezpečný prenos dokumentov
• priehľadný PP materiál

150

 Ďalšie výrobky rady VIVIDA
nájdete na str. 138, 139, 

145, 149, 154 a 323.
  Ďalšie výrobky rady RECYCLE

nájdete na str. 133.

7 Dosky s gumičkou NEO COLORI A4

Polypropylénové dosky s tromi vnútornými chlopňami, uzatváranie na gumičku.
Dosky z pevného a odolného materiálu, farebný embosovaný vzor kolekcie NEO COLORI.

• 50 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
0903135 oranžová 1,55 €
0903136 zelená 1,55 €
0903137 modrá 1,55 €

Ďalšie výrobky rady NEO COLORI
nájdete na str. 141.
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2 Kartónová mapa 3 chlopne s gumičkou

Zložky vyrobené z kvalitného a pevného kartónu, vonkajšia strana lesklá. Prelisy na
chlopniach a chrbte zvyšujú ich kapacitu pre uloženie objemnejších dokumentov.

• formát A4
• dodávame v balení po 10 ks

obj. číslo farba cena za bal.
0605260 žltá 6,30  €
0605261 svetlo modrá 6,30  €
0605262 tmavo modrá 6,30  €
0605263 zelená 6,30  €
0605264 červená 6,30  €
0605265 čierna 6,30  €

1

Kolekcia lesklých lamino dosiek s gumičkou pre zakladanie voľných listov do formátu A4.
Sú vybavené tromi chlopňami a uzatváraním pomocou čiernej zvislej gumičky pretiahnutej 
cez rohy.

• materiál kartón 200 g/m2
• 5 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
0903100 biela 1,15 €
0903101 žltá 1,15 €
0903102 oranžová 1,15 €
0903103 červená 1,15 €
0903104 svetlo zelená 1,15 €
0903105 tmavo zelená 1,15 €
0903106 modrá 1,15 €
0903107 čierna 1,15 €

Dosky MAGIC COLOURS

4

65

3 Prešpánová mapa 3 chlopne

Prešpánová mapa bez chlopníPrešpánová mapa 1 chlopňa

Zložky z kvalitného lesklého voskovaného kartónu pre jednoduché ukladanie dokumentov.
Tri chlopne chrániace dokumenty zo všetkých strán. Jednoduché listovanie uloženými
dokumentmi. Elegantný vzhľad a dlhšia doba životnosti.

• materiál prešpán 350 g/m2 
• formát A4
• dodávame v balení po 20 ks

Zložky z kvalitného lesklého voskovaného kartónu pre jednoduché ukladanie dokumentov na
voľno bez nutnosti dierovania. Jednoduché listovanie uloženými dokumentmi. Elegantný vzhľad
a dlhšia doba životnosti.

• materiál prešpán 350 g/m2 
• formát A4
• dodávame v balení po 20 ks

Zložky z kvalitného lesklého voskovaného kartónu pre jednoduché ukladanie dokumentov.
Jedna klopa chráni dokumenty z bočnej strany. Jednoduché listovanie uloženými
dokumentmi. Elegantný vzhľad a dlhšia doba životnosti.

• materiál prešpán 350 g/m2 
• formát A4
• dodávame v balení po 20 ks

Prešpánová mapa 3 chlopne s gumičkou

Zložky z kvalitného lesklého voskovaného kartónu pre jednoduché ukladanie dokumentov formátu
A4. Tri chlopne chránia dokumenty zo všetkých strán a gumička cez rohy zabraňuje otvoreniu 
dosiek. Elegantný vzhľad a dlhšia doba životnosti.

• materiál prešpán 350 g/m2 
• dodávame v balení po 20 ks

obj. číslo farba cena za bal.
0605114 žltá 6,- €
0605115 modrá 6,- €
0605116 zelená 6,- €
0605117 červená 6,- €
0605118 oranžová 6,- €

obj. číslo farba cena za bal.
0605200 žltá 10,60  €  
0605201 modrá 10,60  €  
0605202 zelená 10,60  €  
0605203 červená 10,60  €  
0605204 oranžová 10,60  €  

obj. číslo farba cena za bal.
0605250 žltá 20,30 €  
0605251 modrá 20,30 €  
0605252 zelená 20,30 €  
0605253 červená 20,30 €  
0605254 oranžová 20,30 €  

obj. číslo farba cena za bal.
0605120 žltá 6,20 € 
0605121 modrá 6,20 € 
0605122 zelená 6,20 € 
0605123 červená 6,20 € 
0605124 oranžová 6,20 € 
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Odkladacie mapy s 1 chlopňou CLASSIC

Papierové zložky pre jednoduché ukladanie dokumentov. Jednoducho
otvárateľné, jednoduché listovanie uloženými dokumentmi. Jedna chlopňa
chráni dokumenty z bočnej strany.

• materiál eko kartón 240 g/m2

• formát A4
• balenie 100 ks

Odkladacia zložka CLASSIC

Odkladacie mapy s 3 chlopňami CLASSIC

Papierová zložka s chlopňou pre zakladanie dokumentov. Rôzne farby urýchľujú
rozlíšenie obsahu, predtlačené linkovanie pre popis. 

• kartón 240 g/m2

• formát A4
• dodávame v balení po 20 ks

Papierové zložky pre jednoduché ukladanie dokumentov. Jednoducho
otvárateľné, jednoduché listovanie uloženými dokumentmi. Tri chlopne pre
ochranu dokumentov proti vypadnutiu zo všetkých strán.

• materiál eko kartón 240 g/m2

• formát A4
• dodávame v balení po 20 alebo 50 ks

obj. číslo farba cena za kus
0604100 žltá 0,10  €
0604101 modrá 0,10  €
0604102 zelená 0,10  €
0604103 ružová 0,10  €
0604104 oranžová 0,10  €
0604105 hnedá 0,10  €

bal. 20 ks bal. 50 ks farba
0604310 0604300 žltá
0604311 0604301 modrá
0604312 0604302 zelená
0604313 0604303 ružová

- 0604304 oranžová
- 0604305 hnedá

3,10 € 7,30 € cena za bal.

obj. číslo farba cena za bal.
0602200 žltá 8,10 €
0602201 modrá 8,10 €
0602202 zelená 8,10 €
0602203 ružová 8,10 €
0602204 oranžová 8,10 €

11 Zakladacie zložky Ordo Classico

Farebné zakladacie zložky 220x310 mm s oknom z fólie 180×100 mm. Ideálny pomocník 
pre udržanie poriadku na Vašom pracovnom stole. Dosky je možné popísať alebo nechať 
potlačiť, čím získate variabilné možnosti použitia. 

• dodávame v balení po 100 ks

obj. číslo farba cena za bal.
0205650 červená 18,60  €
0205651 modrá 18,60  €
0205652 zelená 18,60  €
0205653 žltá 18,60  €
0205654 oranžová 18,60  €
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10 Odkladacie mapy bez chlopní CLASSIC

Papierové zložky na jednoduché ukladanie dokumentov na voľno bez nutnosti
dierovania. Jednoducho otvárateľné, jednoduché listovanie uloženými dokumentmi.

• materiál eko kartón 240 g/m2

• formát A4
• dodávame v balení po 20 alebo 100 ks

Odkladacie mapy s 2 chlopňami CLASSIC

Papierové zložky pre jednoduché ukladanie dokumentov. Jednoducho
otvárateľné, jednoduché listovanie uloženými dokumentmi. Dve chlopne
chrániace dokumenty z bočnej a spodnej strany.

• materiál eko kartón 240 g/m2

• formát A4
• 100 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
0604200 žltá 0,17 €
0604201 modrá 0,17 €
0604202 zelená 0,17 €
0604203 ružová 0,17 €

bal. 20 ks bal. 100 ks farba
0604010 0604000 žltá
0604011 0604001 modrá
0604012 0604002 zelená
0604013 0604003 ružová

- 0604004 oranžová
- 0604005 hnedá

1,65  € 8,10  € cena za bal.
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1 2Zakladač OPALINE s 2-krúžkovou mechanikou A4 Zakladač OPALINE so 4-krúžkovou mechanikou A4

Polypropylénový zakladač z atraktívneho materiálu Opaline má vo vnútri 2-krúžkovú
mechaniku, priemer krúžkov 15 mm. Šírka chrbta 2 cm.

• hrúbka materiálu 800 mic.
• formát A4
• 25 ks v balení

Polypropylénový zakladač z atraktívneho materiálu Opaline má vo vnútri 4-krúžkovú
mechaniku, priemer krúžkov 15 mm. Šírka chrbta 2 cm.

• hrúbka materiálu 800 mic.
• formát A4
• 25 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
0903010 číra 1,60 €
0903011 oranžová 1,60 €
0903012 zelená 1,60 €
0903013 modrá 1,60 €
0903014 červená 1,60 €

obj. číslo farba cena za kus
0903020 číra 1,90 €
0903021 oranžová 1,90 €
0903022 zelená 1,90 €
0903023 modrá 1,90 €
0903024 červená 1,90 €

3 Polypropylénový zakladač so 4-kr. mechanikou A4

Zakladače formátu A4 sú zhotovené z nepriehľadného, vysoko odolného polypropylénu
a vybavené 4-krúžkovou mechanikou pre zakladanie predierovaných dokumentov alebo
dokumentov vložených do závesných plastových obalov.

• 4 guľaté krúžky s priemerom 15 mm
• hrúbka 800 mic.
• šírka chrbta 2 cm
• 25 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
0900395 červená 1,50 €
0900396 zelená 1,50 €
0900397 modrá 1,50 €
0900399 čierna 1,50 €

4 Zakladač OPALINE so 4-krúžkovou mechanikou A4

Štvorkrúžkový zakladač z atraktívneho a pevného materiálu Opaline. Chrbát široký 3,5 cm a D-krúžky
v priemere 20 mm Vám umožnia uloženie väčšieho množstva dokumentov.

• hrúbka materiálu 800 mic.
• formát A4
• 25 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
0903000 číra 1,85 €
0903001 oranžová 1,85 €
0903002 zelená 1,85 €
0903003 modrá 1,85 €
0903004 červená 1,85 €

5 6Polypropylénový zakladač s 2-kr. mechanikou A4 Polypropylénový zakladač s 4-kr. mechanikou A4

Zakladač formátu A4 z transparentného a pevného polypropylénu, vybavený 2-krúžkovou 
mechanikou pre zakladanie predierovaných dokumentov alebo závesných obalov.

• 2 okrúhle krúžky s priemerom 15 mm
• hrúbka 500 mic.
• šírka chrbta 2 cm
• 25 ks v balení

Zakladač formátu A4 z transparentného a pevného polypropylénu, vybavený 4-krúžkovou
mechanikou pre zakladanie predierovaných dokumentov alebo závesných plastových obalov.

• 4 okrúhle krúžky s priemerom 15 mm
• hrúbka 500 mic.
• šírka chrbta 2 cm
• 25 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
0900370 číra 1,35 €
0900371 dymová 1,35 €
0900375 žltá 1,35 €
0900372 červená 1,35 €
0900373 modrá 1,35 €
0900374 zelená 1,35 €

obj. číslo farba cena za kus
0900400 číra 1,55 €
0900401 dymová 1,55 €
0900406 žltá 1,55 €
0900402 červená 1,55 €
0900403 modrá 1,55 €
0900404 zelená 1,55 €
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Prešpánový zakladač so štvorkrúžkovou mechanikou ESSELTE Prešpánový zakladač so štvorkrúžkovou mechanikou

Zakladacie dosky A4 vyrobené z pevného prešpánového kartónu 680 g/m2.

• 4-krúžková mechanika s priemerom 16 mm
• šírka chrbta 25 mm
• 12 ks v balení

Zakladač formátu A4 vyrobený z farebného prešpánu 600 g/m2.

• 4-krúžková mechanika s priemerom 15 mm
• šírka chrbta 20 mm
• 25 ks v balení

Prešpánový box s gumičkou

Prešpánový zakladač s dvojkrúžkovou mechanikou

Kartónové boxy EMBA natur

Prešpánový zakladač s rýchlosvorkou

Prešpánový box uzatvárateľný gumičkou, pre zakladanie dokumentov formátu A4.

• materiál prešpán 750 g/m2
• šírka chrbta 4 cm
• 10 ks v balení

Kartónové boxy s 3 chlopňami pre ukladanie a prenášanie dokumentov do formátu 
A4, uzatváranie na gumičku. Vyrobený z exkluzívnej voskovanej lepenky LUXOR.

Zakladacie dosky formátu A4 vyrobené z farebného prešpánu 600 g/m2.

• 2-krúžková mechanika s priemerom 15 mm
• šírka chrbta 20 mm
• 25 ks v balení

Zakladacie dosky formátu A4 vyrobené z farebného prešpánu 600 g/m2.

• páková rýchlosvorka pre zakladanie nedierovaných dokumentov
• šírka chrbta 20 mm
• 25 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
0506700 žltá 1,80 €
0506701 oranžová 1,80 €
0506702 červená 1,80 €
0506703 modrá 1,80 €
0506704 zelená 1,80 €

obj. číslo farba cena za kus
0506721 žltá 1,45 €
0506722 oranžová 1,45 €
0506723 červená 1,45 €
0506724 modrá 1,45 €
0506725 zelená 1,45 €

obj. číslo šírka chrbta balenie cena za kus
0904690 10 mm krabica / 50 ks 0,93 €
0904695 40 mm krabica / 18 ks 1,- €

obj. číslo farba cena za kus
0506705 žltá 1,95 €
0506707 červená 1,95 €
0506708 modrá 1,95 €
0506709 zelená 1,95 €

obj. číslo farba cena za kus
0506710 žltá 1,60 €
0506711 oranžová 1,60 €
0506712 červená 1,60 €
0506713 modrá 1,60 €
0506714 zelená 1,60 €

obj. číslo farba cena za kus
0904650 žltá 2,05 €
0904651 oranžová 2,05 €
0904652 červená 2,05 €
0904653 modrá 2,05 €
0904654 zelená 2,05 €
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1 2Box na spisy A4 Leitz RETRO CHIC Box na spisy A4 Leitz BEBOP

Ideálny pre archiváciu a prenos objemnejších dokumentov a zložiek. Vyrobené z 
unikátneho dvojfarebného polypropylénu. Do boxu je možné vložiť ostatné produkty z 
radu Leitz Retro Chic napr dosky na spisy alebo katalógovú knihu.

• hrúbka materiálu 500 mikrónov   
• rozmer 38×330×252 mm 

Box na spisy z PP v žiarivých farbách s perleťovým efektom pre každodenné použitie, 
prenášanie či archiváciu objemnejších dokumentov, katalógov a dosiek. 

• uzatváranie na gumičku
• chrbtový štítok na popis
• rozmery 250×37×330 mm

obj. číslo farba cena za kus
0904667 biela 4,85 €
0904665 čierna 4,85 €
0904639 oranžová 4,85 €
0904637 modrá 4,85 €
0904635 červená 4,85 €

3 Ekologické dosky na spisy Leitz RECYCLE

Vyrobené zo 100% recyklovaného a 100% recyklovateľného PP materiálu.

• na formát A4
• univerzálne na bezpečný prenos dokumentov
• farba petrolejová modrá

4 Krabice na spisy NEO COLORI A4

Polypropylénové boxy s tromi vnútornými chlopňami, uzatváranie na gumičku.
Dosky z pevného a odolného materiálu, farebný embosovaný vzor kolekcie NEO COLORI.

• chrbát 30 mm
• 10 ks v balení

5 6Krabice na spisy s gumičkou OPALINE A4 Polypropylenové krabice na spisy s gumičkou A4

Polypropylénová krabica s tromi chlopňami a gumičkou cez rohy, ktorá zaisťuje krabicu proti 
otvoreniu a vypadnutiu obsahu. Vyrobené z pevného a atraktívneho materiálu Opaline.

• hrúbka materiálu 800 mikrónov
• formát 330×240 mm
• chrbát 30 mm
• 10 ks v balení

Polypropylénové transparentné krabice s tromi chlopňami a gumičkou cez rohy, ktorá zaisťuje 
krabicu proti otvoreniu.

• hrúbka dosiek 500 mikrónov
• formát 330×240 mm
• chrbát 30 mm
• 10 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
0904440 fialovo - žltá 5,10 €
0904441 šedo - zelená 5,10 €

250

Ďalšie výrobky rady RETRO CHIC 
nájdete na str. 130 a 131.

Ďalšie výrobky rady BEBOP
nájdete na str. 132, 136 a 137.

  Ďalšie výrobky rady RECYCLE
nájdete na str. 133.

250

obj. číslo cena za kus
0904881 5,10 €

250

obj. číslo farba cena za kus
0903140 oranžová 2,80 €
0903141 zelená 2,80 €
0903142 modrá 2,80 €

obj. číslo farba cena za kus
0903050 číra 2,20 €
0903051 oranžová 2,20 €
0903052 zelená 2,20 €
0903053 modrá 2,20 €
0903054 červená 2,20 €

obj. číslo farba cena za kus
0900355 číra 1,90 €
0900354 dymová 1,90 €
0900356 žltá 1,90 €
0900357 červená 1,90 €
0900359 modrá 1,90 €
0900358 zelená 1,90 €

obj. číslo farba cena za kus
0904440 fialovo - žltá 5,10 €

  Ďalšie výrobky rady OPALINE
nájdete na str. 151, 179, 

182, 186 a 187 

  Ďalšie výrobky rady NEO COLORI
nájdete na str. 141.
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Dosky so šnúrkou A4 prešpánDosky so šnúrkou HIT

Dosky so šnúrkou A4 MRAMOR

Kartónové dosky so šnúrkou, farebný prešpánový poťah vrátane hrán, vnútorný polep biely.

• strojná lepenka 1250 g/m2

• 25 ks v balení

Jednostranne lakované spisové dosky so šnúrkami. Papierový štítok pre popis obsahu
dosiek (formát A4).

• lakovaná lepenka 1,5 mm
• balenie: dosky A4 po 25 ks, dosky A3 po 20 ks

Spisové dosky so šnúrkou, obojstranne potiahnuté vrátane hrán. Vonkajšia strana s imitáciou
mramoru v niekoľkých odtieňoch, vnútorná strana biela. Pre voľné uloženie dokumentov
formátu A4.

• strojná lepenka 1320 g/m2

• balenie 25 ks

Dosky so šnúrkou a chrbtom HIT Dosky s gumičkou A4

Kartónové dosky so šnúrkami a pláteným chrbtom. Materiál je jednostranne lakovaná kufrová
lepenka vo dvoch farebných prevedeniach. Šírka chrbta cca 5 cm. 

• lakovaná lepenka 1,5 mm
• formát A4
• 20 ks v balení

Kartónové dosky bez chlopní uzatvárateľné na gumičku. Vyrobené z exkluzívnej 
voskovanej lepenky LUXOR.

• formát A4
• 50 ks v balení

obj. číslo formát farba cena za kus
0900150 A4 čierna 0,71 €
0900160 A4 modrá 0,71 €
0900120 A3 čierna 1,20 €
0900130 A3 modrá 1,20 €

*dodávame len po celom balení

obj. číslo farba cena
0900290 žltá 1,05  €
0900291 červená 1,05  €
0900292 zelená 1,05  €
0900293 modrá 1,05  €
0900294 čierna 1,05  €
0900295 *mix farieb (5×5 ks) 23,50 €

obj. číslo farba cena za kus
0900210 žltá 0,77 €
0900211 červená 0,77 €
0900212 zelená 0,77 €
0900213 modrá 0,77 €
0900215 fialová 0,77 €
0900214 čierna 0,77 €

obj. číslo farba cena za kus
0900270 modrá 1,20 €
0900271 čierna 1,20 €

obj. číslo farba cena za kus
0900350 natur 0,90 €

9 Dosky so šnúrkou A4 NATUR

Ekonomická varianta dosiek, kartón bez povrchovej úpravy. Vďaka oblým rohom zostanú 
Vaše dokumenty nepoškodené aj v prípade pádu. Praktické spracovanie, razený štítok. 

• hladká lepenka 1,2 mm
• 25 ks v balení

obj. číslo cena za kus
0900195 0,37 €
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1 2Aktovka na spisy s priehradkami Leitz RETRO CHIC Aktovka na spisy s priehradkami A4 Leitz BEBOP

3 4

Aktovka z PP v žiarivých farbách s perleťovým efektom pre praktické prenášanie, 
organizáciu a triedenie projektov a dokumentov.

• uzatváranie na gumičku
• 5 priehradiek so štítkami na popis
• 1 pevná priehradka
• vrecko na vizitky
• rozmery 254×38×330 mm

Aktovka na spisy LEITZ recycle Organizér na dokumenty OPALINE A4

Vyrobené zo 100% recyklovaného a 100% recyklovateľného PP materiálu.

• na formát A4
• 5 priehradiek so štítkami na popis obsahu
• 1 pevná priehradka pre uloženie drobností
• farba petrolejová modrá

Priehľadný polypropylénový organizér na prenášanie dokumentov A4 s uzatváraním na 
gumičku.

• 13 priehradiek
• štítky na popis 
• farba transparentná / modrá

obj. číslo cena za kus
0904980 3,45 €

obj. číslo cena za kus
0904890 7,70 €

Ďalšie výrobky rady BEBOP
nájdete na str. 132, 136 a 137.

  Ďalšie výrobky rady RECYCLE
nájdete na str. 133.

  Ďalšie výrobky rady OPALINE
nájdete na str. 151, 179, 182, 

184 a 187.

250

obj. číslo farba cena za kus
0904645 červená 7,30 €
0904647 modrá 7,30 €
0904649 oranžová 7,30 €
0904670 čierna 7,30 €
0904672 biela 7,30 €

  Ďalšie výrobky rady OPALINE
nájdete na str. 151, 179, 182, 

250

Pre pohodlný prenos a organizáciu dokumentov do 6 priehradiek, vrátane špeciálnej 
priehradky na rôzne predmety. Vyrobené z unikátneho dvojfarebného polypropylénu. 

• 5 roztiahnuteľných priehradiek so štítkami na popis
• 1 pevná priehradka na ukladanie rôznych dokumentov či predmetov
• atraktívne uzatváranie pre bezpečný prenos
• rozmery 330×254×38 mm
• pre formát A4

250

obj. číslo farba cena za kus
0904445 fialovo - žltá 7,70 €
0904446 šedo - zelená 7,70 €

obj. číslo farba cena za kus

Ďalšie výrobky rady RETRO CHIC 
nájdete na str. 130 a 131.
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Aktovka s priehradkami SNOPAKE

Zatvárateľná aktovka na dokumenty, vo vnútri sú plastové priehradky s rozraďovačmi a 
vymeniteľnými štítkami pre jednoduchú orientáciu v uložených dokumentoch. Priehradky sú 
roztiahnuteľné a poskytujú tým dostatočnú kapacitu. Ergonomické držadlo v čiernej farbe 
iba pri aktovkách na 13 a 24 priehradiek.

• na dokumenty formátu A4

obj. číslo typ aktovky cena za kus
0904930 6 priehradiek 10,80 €
0904931 13 priehradiek 21,10 €
0904932 24 priehradiek 36,70 €

Krabicový box s klipom

Box z pevného polypropylénu so zatváraním na jeden klip. Na prednej strane je priehľadné
vrecúško vizitkového formátu. Box A3 má pevné držadlo a ochranný uzáver.  

• balenie 5 ks, mix farieb ELECTRA (mimo vizitkového formátu)

obj. číslo formát / farba cena za kus
0904700 na vizitky / číra 1,- €
0904720 formát A5 / mix 3,35 €
0904730 formát A4 / mix 5,- €
0904740 formát A3 / mix 12,10 €

Spisové dosky EASY ORGA A4Prenosná kartotéka A4

Polypropylénové spisové dosky s 12-dielnym organizérom, plastovými priehradkami a 
rozlišovačmi, 12 štítkov A-Z a 12 štítkov Január-Decmber. Vo vnútri vrecko vizitkového 
formátu.

• zatváranie na gumičku

Prezentačná kartotéka z veľmi kvalitného plastu. Vo vnútri je 24 priehradiek
so zasunovacími popisnými štítkami v rôznych farbách.

• na dokumenty formátu A4
• zatváranie na plastový zámok

obj. číslo farba cena za kus
0904985 čierna 5,80 €

obj. číslo farba cena za kus
0904963 čierna 20,10 €

Aktovka s držadlom a priehradkami Esselte VIVIDA

Aktovka na spisy vo sviežich farbách a štvorčekovom dizajne Vivida. Vyrobené z 
priehľadného polypropylénu hrúbky 0,67 mm. Obsahuje 12 rozšíriteľných 
priehradiek a držadlo pre ľahký prenos na cestách. 

• extra pevná priehradka pre objemnejšie dokumenty
• na dokumenty formátu A4
• vrecko na vizitky

Dizajnové rady » Zoraďovače pákové » Zoraďovače krúžkové a závesné » Archivačné krabice a boxy » Samolepiace záložky » Rozlišovače a registre » Zakladacie obaly » Samolepiace programy » Dosky a boxy na spisy » 
Aktovky » Písacie podložky » Rýchloviazače » Závesné dosky » Zásobníky na závesné dosky » Vozíky a kartotéky » Vizitkáre » Podpisové a triediace knihy » Konferenčné zložky » Tašky a kufre

Kufrík na spisy OPALINE A4

Polypropylénový kufrík na spisy z pevného a atraktívneho materiálu s plastovým držadlom
a jednoduchým zatváraním. Vhodný hlavne na prezentáciu a reklamné materiály.

• šírka kufríka 4 cm
• určené pre formát A4
• 10 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
0904900 číra 3,45 €

obj. číslo  farba cena za kus
0904921 modrá 9,60 €
0904922 červená 9,60 €
0904920 čierna 9,60 €
0904925 biela 9,60 €
0904923 zelená 9,60 €
0904924 žltá 9,60 €

  Ďalšie výrobky rady VIVIDA
nájdete na str. 138, 139, 

145, 149, 154 a 323.

  Ďalšie výrobky rady OPALINE
nájdete na str. 151, 179, 182, 

184 a 186.
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Písacia podložka A4 PLASTIK Písacia podložka A4 STANDARD

Písacia podložka A4 s kalkulačkovým klipomPísacia podložka A4 BEBOP

Pevné dosky vo formáte A4 majú navrchu klip pre uchytenie potrebných listov. Dokumenty sa
prichytia klipom a môžu sa bezpečne prenášať. Vďaka tvrdej doske sa dá do uchytených
dokumentov pohodlne písať aj keď nie ste práve pri stole. Poťah podložky je z farebného PVC.

• 25 ks v balení

Podložka s kvalitným a silným štipcom zlatej farby, vhodná pre stredne objemné zložky. Pevná
kartónová doska je potiahnutá PVC fóliou v troch farbách. Pre papiere formátu A4.

• 25 ks v balení

Písacia podložka s kalkulačkovým klipom. Vyrobené z pevného plastu. 
Formát A4.

Pevná podložka pre formát A4. Vyrobená z kvalitného 3 mm silného polypropylénu.

• plastom chránené kovové spony proti poškodeniu uložených dokumentov
• kovový klip až pre 80 listov papiera
• háčik pre zavesenie
• 10 ks v balení

Písacia podložka A4 dvojitá PLASTIK Písacia podložka A4 dvojitá STANDARD 

Podložka z pevného materiálu vo formáte A4 s klipom na hornej strane a zatváracou klopou. Po
uchytení dokumentov klipom sa dosky môžu zatvoriť a materiály sú chránené proti poškodeniu.
Dodávame v štyroch farbách.

• 20 ks v balení

Písacia podložka ,, dvojdoska,, formátu A4 so zlatým štipcom pre jednoduché uchytenie
dokumentov. Vyrobená zo silnej lepenky, poťah PVC fólia. Dosky sú otvárateľné, na ľavej strane
majú priehľadné vrecko.

• 20 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
0901275 červená 2,80 €
0901276 modrá 2,80 €
0901277 čierna 2,80 €

obj. číslo farba cena za kus
0901190 červená 1,45 €
0901191 zelená 1,45 €
0901192 modrá 1,45 €
0901193 čierna 1,45 €

obj. číslo farba cena za kus
0901200 červená 1,75 €
0901201 modrá 1,75 €
0901202 čierna 1,75 €

obj. číslo farba cena za kus
0901270 červená 2,25 €
0901271 zelená 2,25 €
0901272 modrá 2,25 €
0901273 čierna 2,25 €

obj. číslo farba cena za kus
0901199 čierna 5,70 €

obj. číslo farba cena za kus
0901250 červená 4,30 €
0901251 modrá 4,30 €
0901252 oranžová 4,30 €

Ďalšie výrobky rady BEBOP
nájdete na str. 132, 136 a 137.
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Dosky PVC A4 – vodorovné záložky Dosky PVC A4 – zvislé záložky

Otváracie spisové dosky z PVC pre zakladanie a prenos dokumentov formátu A4. 

• na vnútorných stranách sú vodorovné záložky        
• 50 ks v balení

Otváracie spisové dosky z PVC pre zakladanie a prenos dokumentov formátu A4. 

• na vnútorných stranách sú zvislé záložky         
• 50 ks v balení

Dosky DURACLIP®

Dosky PVC A4 s rýchlosvorkou

Prezentačné dosky s klipom. Predná strana je priehľadná a zadná farebná. Veľmi 
jednoduchá manipulácia. Po vysunutí klipu sa vloží dovnútra dokument a potom sa klip 
vráti späť do pôvodnej polohy. Listy výborne držia a nemusia sa dierovať. 

Dosky pre všestranné použitie v rôznych prevádzkach. Sú vybavené pákovou rýchlosvorkou pre
jednoduché prichytenie dokumentov. Vďaka ich pevnosti ich využijete aj ako písaciu podložku.

• záložka vo vnútornej strane dosiek        
• 50 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
0900490 červená 1,35 €
0900491 zelená 1,35 €
0900492 modrá 1,35 €
0900493 čierna 1,35 €

obj. číslo farba cena za kus
0900485 červená 1,35 €
0900486 zelená 1,35 €
0900487 modrá 1,35 €
0900488 čierna 1,35 €

obj. číslo farba cena za kus
0900560 červená 2,35 €
0900562 modrá 2,35 €
0900563 čierna 2,35 €

kapacita 30 listov
obj. číslo farba cena za kus

 0902505 žltá 1,20 €
0902501 červená 1,20 €
0902502 zelená 1,20 €
0902508 sv. modrá 1,20 €
0902507 tm. modrá 1,20 €
0902506 čierna 1,20 €

kapacita 60 listov 
obj. číslo farba cena za kus

 0902515 žltá 1,40 €
0902511 červená 1,40 €
0902512 zelená 1,40 €
0902516 sv. modrá 1,40 €
0902513 tm. modrá 1,40 €
0902514 čierna 1,40 €

Dosky SWINGCLIP®

Priehľadné dosky s farebným zapínacím klipom pre zakladanie nedierovaných dokumentov
A4. Jednoduché prichytenie dokumentu vytočením klipu a po vložení dokumentu dovnútra
dosiek opätovným vrátením klipu do pôvodnej polohy. Predná strana dosiek sa dá úplne
otvoriť a pohodlne listovať založenými materiálmi. 

obj. číslo farba cena za kus
0902550 žltá 1,35 €
0902551 červená 1,35 €
0902552 zelená 1,35 €
0902553 modrá 1,35 €
0902554 čierna 1,35 €

Dosky DURASWING® PROJECT

Trojdielne uzatvárateľné dosky s klipom z transparentnej polypropylénovej fólie.
Chrbát s priehľadným vnútorným vreckom. Kvalitný klip umožňuje bezpečné
ukladanie dokumentov A4 bez zošívania a dierovania.

• čierny klip / transparentné dosky
• 25 ks v balení

obj. číslo cena za kus
0902520 1,85 €
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Rýchloviazač prezentačný

Rýchloviazač PP farebnýRýchloviazač DURAPLUS®

Rýchloviazač PP A4

PVC dosky pre zakladanie predierovaných dokumentov do formátu A4. Dosky sú o 1,2 
cm širšie ako bežné rýchloviazače a tak umožňujú zakladanie dokumentov uložených 
v závesných vreckách. Priehľadná predná strana vo forme vrecka pre vloženie titulnej 
strany formátu A4, vrecko po celej dĺžke zadnej strany.    

• rozmery 310×238 mm
• 25 ks v balení

Vyrobený z kvalitného polypropylénu. Vo vnútri je kovový úchyt pre zakladanie 
predierovaných dokumentov formátu A4. Priehľadná predná strana, zasúvací štítok 
na označenie.

• rozmery 310×226 mm

Vysokokvalitný a variabilný rýchloviazač na dokumenty formátu A4. Širšie spracovanie 
umožňuje zakladanie dokumentov uložených v závesných obaloch. Priehľadná predná strana 
s vreckom, zasunovací štítok pre popis. Zadná, tvrdšia strana má ďalšie priehľadné vrecko. V 
chrbte sú dva otvory určené pre sponku, pomocou ktorej môžete rýchloviazač zavesiť do 
zoraďovača. Sponku pre zavesenie do zoraďovača predávame zvlášť (viď tabuľka obr. 1).

• 25 ks v balení

Štandardný plastový rýchloviazač na uloženie predierovaných dokumentov do formátu A4.
Predná strana je priehľadná, obsahuje štítok pre popis obsahu, zadná strana je farebná.
V chrbte sú dva otvory určené pre sponku, pomocou ktorej môžete rýchloviazač zavesiť
do zoraďovača. Sponku pre zavesenie do zakladača predávame zvlášť (viď tabuľka).

• 50 ks v balení

Rýchloviazač PVC s vreckom

Rýchloviazač PP závesný 

Pevné dosky s rýchloviazačom pre zakladanie dierovaných dokumentov formátu A4.
Predná priehľadná strana slúži ako obal, ideálna napr. pre vytvorenie titulnej strany
cenníka alebo Vašej prezentácie. Zadná nepriehľadná strana slúži k farebnému rozlíšeniu.

• 50 ks v balení

Vyrobený z kvalitného polypropylénu. Vo vnútri je kovové pierko pre zakladanie 
predierovaných dokumentov formátu A4. Priehľadná predná strana, zasúvací štítok pre 
popis obsahu. Multiperforácia na chrbte umožňuje založenie do pákového aj krúžkového 
zoraďovača.

• rozmery 310×236 mm
• 10 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
0603100 biela 1,25 €
0603101 žltá 1,25 €
0603102 červená 1,25 €
0603103 modrá 1,25 €
0603104 zelená 1,25 €
0603105 čierna 1,25 €

obj. číslo farba cena za kus
0602960 červená 1,- €
0602961 zelená 1,- €
0602962 modrá 1,- €
0602963 čierna 1,- €

obj. číslo farba cena za kus
0602970 biela 0,73 €
0602971 červená 0,73 €
0602972 zelená 0,73 €
0602973 modrá 0,73 €

obj. číslo farba cena za bal.
0603240 biela 2,45 €
0603241 žltá 2,45 €
0603242 červená 2,45 €
0603243 modrá 2,45 €
0603244 zelená 2,45 €
0603245 čierna 2,45 €

obj. číslo farba cena za bal.
0602940 žltá 6,70 €
0602941 červená 6,70 €
0602942 zelená 6,70 €
0602943 modrá 6,70 €
0602944 čierna 6,70 €
0602945 sponka na zavesenie 6,70 €

balenie 5 ks balenie 25 ks farba
0602910 0602900 biela

- 0602901 žltá
0602912 0602902 červená
0602913 0602903 modrá
0602918 0602908 tm. modrá

- 0602904 zelená
0602915 0602905 čierna

- 0602906 sivá
- 0602907 oranžová
- 0602909 fialová
- 0602899 ružová

1,35 € 4,55 € cena za bal.
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Rýchloviazač závesný celý CLASSIC Rýchloviazač závesný priehľadný CLASSIC

Papierové zložky určené na zavesenie do závesného aj pákového zoraďovača. Vo vnútri
majú kovový úchyt pre uchytenie predierovaných dokumentov.

• materiál eko kartón 240 g/m2

• formát A4
• dodávame v balení 20 alebo 50 ks

Papierové zložky určené k zaveseniu do závesného aj pákového zoraďovača. Vo vnútri
majú kovový úchyt pre uchytenie predierovaných dokumentov. Vďaka polovičnej
prednej strane je lepšie vidieť obsah zložky.

• materiál eko kartón 240 g/m2

• formát A4
• dodávame v balení 20 alebo 50 ks

Prešpánový rýchloviazač závesný

Rýchloviazač obyčajný celý CLASSIC 

Prešpánový rýchloviazač obyčajný

Rýchloviazacie pásky

Papierové zložky pre zakladanie dokumentov a ich založenie do závesného zoraďovača. Vo 
vnútri je vybavený kovovým úchytom pre uchytenie predierovaných dokumentov. Sú vyrobené 
z kvalitného a pevného voskovaného kartónu, ktorý dodáva zložkám elegantný vzhľad.

• kartón prešpán 350 g/m2

• formát A4
• dodávame v balení po 20 ks

Papierové zložky pre zakladanie dokumentov. Vo vnútri je kovový úchyt pre uchytenie
predierovaných dokumentov. Sú vyrobené z kvalitného a pevného voskovaného kartónu, 
ktorý dodáva zložkám elegantný vzhľad.

• kartón prešpán 350 g/m2

• formát A4
• dodávame v balení po 20 ks 

Papierové zložky pre jednoduché a rýchle zakladanie písomností. Vo vnútri majú
kovový úchyt pre uchytenie predierovaných dokumentov. 

• materiál eko kartón 240 g/m2

• formát A4
• dodávame v balení 20 alebo 100 ks

Rýchloviazací úchyt, pre viazanie predierovaných dokumentov.

• materiál farebný polypropylén + kovové pierko
• dodávame v balení po 25 ks

obj. číslo farba cena za bal.
0603560 biela 1,60 €
0603561 žltá 1,60 €
0603562 červená 1,60 €
0603563 zelená 1,60 €
0603564 modrá 1,60 €
0603565 sivá 1,60 €
0603566 čierna 1,60 €

bal. 20 ks bal. 50 ks farba
0601010 0601000 žltá
0601011 0601001 modrá
0601012 0601002 zelená
0601013 0601003 ružová

- 0601004 oranžová
- 0601005 hnedá

3,25 € 6,90 € cena za bal.

bal. 20 ks bal. 50 ks farba
0601510 0601500 žltá
0601511 0601501 modrá
0601512 0601502 zelená
0601513 0601503 ružová

- 0601504 oranžová
- 0601505 hnedá

3,10 € 7,10 € cena za bal.

bal. 20 ks bal. 100 ks farba
0602010 0602000 žltá
0602011 0602001 modrá
0602012 0602002 zelená
0602013 0602003 ružová

- 0602004 oranžová
- 0602005 hnedá

2,55 € 11,- € cena za bal.

obj. číslo farba cena za bal.
0605100 žltá 8,90 €
0605101 modrá 8,90 €
0605102 zelená 8,90 €
0605103 červená 8,90 €
0605104 oranžová 8,90 €
0605105 fialová 8,90 €

obj. číslo farba cena za bal.
0605000 žltá 10,30 €
0605001 modrá 10,30 €
0605002 zelená 10,30 €
0605003 červená 10,30 €
0605004 oranžová 10,30 €
0605005 fialová 10,30 €



ZÁVESNÉ DOSKY LEITZ ALPHA

   

S rýchloviazačom
Jednoduché triedenie 

dokumentov Otvorené po stranách
Bočnice na udržanie 

dokumentov
Spevnené ploché dno

Závesné dosky ALPHA
s rýchloviazačom
Závesné dosky s viazacím úchytom pre zakladanie 
predierovaných dokumentov formátu A4.
Dosky majú palcový výrez pre jednoduchšie 
uchopenie. Súčasťou je veľký plastový rozraďovač,
ktorý je možné umiestniť na vodorovnej aj zvislej 
strane dosiek.

• 25 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
0603320 hnedá 1,- €
0603321 žltá 1,25 €
0603322 červená 1,25 €
0603323 modrá 1,25 €
0603324 zelená 1,25 €
0603325 sivá 1,25 €

obj. číslo farba cena za kus
0603371 hnedá 1,20 €
0603372 žltá 1,80 €
0603373 červená 1,80 €
0603374 modrá 1,80 €
0603375 zelená 1,80 €
0603376 sivá 1,80 €

Závesné dosky ALPHA 
s bočnicami
Závesné dosky z vysoko kvalitného kartónu, vhodné 
pre zakladanie voľných listov formátu A4.
Plátené bočnice účinne zabraňujú vypadnutiu 
dokumentov z dosiek. Vo vnútri dosiek sú po oboch
stranách výrezy pre upevnenie rýchloviazačových 
úchytov.  

• 25 ks v balení

Mobilné závesné dosky ALPHA ACTIVE typu “V“ 
Ku osvedčenej kvalite závesných dosiek Leitz Alpha boli pridané
inovatívne riešenia pre mobilné použitie. 

• závesná lišta so zasúvateľnými háčikmi
• elastické gumičky pre bezpečný prenos dokumentov
• skrývateľný rozlišovač pre ľahšie prenos dosiek
• atraktívny dizajn
• 5 ks v balení Skrývateľný  rozlišovač

Zasúvateľné háčiky
na závesnej lište

Gumička na bezpečný 
prenos dokumentov

Pohodlné a bezpečné
prenášanie 

obj. číslo farba cena za kus
0603305 biela 1,95 €
0603310 čierna 1,95 €

Závesné dosky ALPHA
Závesné dosky z vysoko kvalitného kartónu, 
vhodné pre zakladanie voľných listov formátu
A4. Vo vnútri dosiek sú po oboch stranách 
výrezy pre upevnenie rýchloviazacích úchytov. 

• 25 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
0603370 hnedá 1,05 €
0603360 žltá 1,35 €
0603361 červená 1,35 €
0603362 modrá 1,35 €
0603363 zelená 1,35 €
0603364 sivá 1,35 €

obj. číslo farba cena za kus
0603336 hnedá 4,70 €

Závesné dosky ALPHA s rýchloviazačmi 
a vreckom
Vnútri dosiek sú 3 deliace stránky, 4 rýchloviazače a 
roztiahnuteľné vrecko pre maximálnu prehľadnosť
zakladaných dokumentov. Súčasťou dosiek je veľký
plastový rozlišovač s vymeniteľným štítkom,
ktorý je možné umiestniť na vodorovnej
i zvislej strane dosiek.

• 25 ks v balení

Závesné dosky ALPHA 
so širokým dnom
Pevné ploché dno umožňuje zakladať
do dosiek ťažšie a objemnejšie 
dokumenty do formátu A4. Po oboch 
stranách sú výrezy pre upevnenie 
rýchloviazačových úchytov. Súčasťou je 
veľký plastový rozlišovač, ktorý je možné 
umiestniť na vodorovnej aj zvislej strane 
dosiek.

• 25 ks v balení
obj. číslo farba / šírka dna cena za kus
0603315 hnedá / 4 cm 2,25 €
0603316 hnedá / 6 cm 2,35 €
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8Závesné dosky CENTRA Závesné dosky ESSELTE PENDAFLEX Standard                                                      

Závesné dosky pre zakladanie voľných listov formátu A4. Sú vyrobené z recyklovaného papiera.
Súčasťou dosiek je plastový rozraďovač s vymeniteľným papierovým štítkom. Náhradné plastové
rozraďovače sa dajú objednať aj samostatne (viď obrázok č. 10).

• 25 ks v balení

Inovovaná rada závesných dosiek formátu A4, ktoré sú pevnejšie a odolnejšie vďaka páske, 
ktorá spevňuje dno dosiek a okolie závesnej lišty. Súčasťou dosiek je transparentný 
rozraďovač s vymeniteľným štítkom pre popis obsahu. Vo vnútri dosiek sú výrezy pre 
upevnenie rýchloviazacích spôn (nie sú súčasťou).

• 25 ks v balení

Post-it extra silné zahnuté záložky Plastové rozlišovače pre PENDAFLEX

Náhradné plastové rozraďovače s papierovými štítkami. Určené pre
závesné dosky CENTRA a PENDAFLEX Standard.

obj. číslo farba cena za kus
0603440 zelená 0,67 €
0603441 modrá 0,67 €
0603442 žltá 0,67 €
0603443 červená 0,67 €
0603444 biela 0,67 €

obj. číslo farba cena za kus
0603410 zelená 0,63 €
0603411 žltá 0,63 €
0603412 červená 0,63 €
0603413 modrá 0,63 €

obj. číslo balenie cena za bal.
0603415 25 ks 3,-  €

Extra silné, samolepiace, premiestniteľné a popisovateľné záložky na jednoduché 
označovanie dokumentov alebo celých priečinkov. Vhodné najmä pre označenie 
závesných dosiek (str. 192 a 193). Sú vyrobené z veľmi odolnej fólie, zahnutý tvar pre 
ľahšiu orientáciu. Farebné prúžky v štyroch farbách (modrá, červená, zelená, žltá), biely 
pruh pre popis.

• rozmery záložky 50,8×38 mm
• balenie obsahuje 4×6 ks záložiek

obj. číslo cena za bal.
2100918 4,85 €

Závesné 
dosky 
Pendafl ex

Spevnené dno

Zosilnené okolie 
závesnej lišty

Závesné dosky Esselte Pendafl ex

 Kolekcia Pendafl ex - nový vylepšený rad 
žiarivo farebných závesných dosiek. Teraz 
10krát silnejšie než predtým!

*  Drop-in test potvrdil, že nové dosky Pendafl ex Standard 
so spevneným dnom a rohmi sú 10krát silnejšie než 
predchádzajúca verzia.

*  Drop-in test potvrdil, že nové dosky Pendafl ex Standard 

NOVÝ 

PENDAFLEX:

10krát
  silnejší*

3274_cp_PAS_pendaflex_SK_final.indd   1 02.04.12   09:23
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Kartotékový stojan CARRY® Zásobník na závesné dosky KPS

Pevný a stabilný plastový stojan pre jednoduché a prehľadné uloženie až 30 závesných 
dosiek. Atraktívny dizajn, možnosť použitia na stole, polici alebo v zásuvke registračnej 
skrine.

• rozmery 36,2×26×32 cm (v×š×h) 

Kovový prenosný kôš pre závesné dosky, ktorý uplatníte priamo postavený na stole alebo ho môžete
vložiť do skrine, zabudovateľných výsuvov alebo lístkovníc. Kapacita koša je 25 ks závesných dosiek.
Dodávame bez dosiek.

• rozmery 34×26×35,5 cm (š×v×h)

Zásobník LEITZ PLUS Zásobník na závesné dosky EUROPOST VIVIDA 

Krabice na závesné dosky

Zásobník na závesné dosky v dizajnovej rade LEITZ PLUS, vyrobený z pevného plastu. 
Postranné skryté výrezy pre ľahké prenášanie. Možnosť uloženia všetkých typov 
závesných dosiek formátu A4 a stohovanie viac zásobníkov na seba. 

• súčasťou je 8 závesných dosiek Esselte Pendaflex
• kapacita 15 ks závesných dosiek             
• rozmery 37×26×16,2 cm

Mobilný kufor na závesné dosky v dizajne ucelenej rady Esselte Europost Vivid. Môže 
byť použité ako prenosný box aj bez závesných dosiek na akékoľvek predmety. 

• súčasťou je 5 závesných dosiek Esselte Pendaflex s rozlišovačmi
• kapacita 15 závesných dosiek A4 
• rozmery 29×39×18 cm

obj. číslo farba cena za kus
0603970 červená 27,60  €
0603971 modrá 27,60  €
0603972 čierna 27,60  €

obj. číslo cena za kus
0603955 19,10 €

obj. číslo cena za kus
0603980 8,10 €

obj. číslo farba cena za kus
0603977 červená 20,20 €
0603978 modrá 20,20 €
0603979 čierna 20,20 €
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Archivačná krabica na závesné dosky formátu A4. Robustné kovové úchyty pre ľahké 
prenášanie. Rámček na popisovací štítok. Laminovaný povrch a kovové rohy pre 
lepšiu a trvalejšiu ochranu.

• rozmery 356×282×370 mm

obj. číslo farba cena za kus
0508150 čierna 13,80 €
0508151 biela 13,80 €

• súčasťou je 5 závesných dosiek Esselte Pendaflex s rozlišovačmi

farba cena za kus
červená 27,60  €

  Ďalšie výrobky rady VIVIDA
nájdete na str. 138, 139, 

145, 149, 154 a 321.

  Ďalšie výrobky rady LEITZ PLUS 
nájdete na str. 327 a 328.

Ďalšie výrobky tejto rady nájdete na strane 152.
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Kovový vozík Combi

Stolová kartotéka A5 

Kovový vozík pre 40 dosiek + úložné dno

Kovový vozík vhodný do kancelárie napr. pod stôl. Je stále pri ruke a môžete ho použiť
predovšetkým na dokumenty s ktorými často pracujete. Do vozíka uložíte až 40 dosiek
s úzkym dnom. Záves je blokovaný
proti otvoreniu a vypadnutiu
dokumentov . V spodnej časti vozíka
je uložené dno, ktoré môžete použiť
napr. na telefónne zoznamy,
katalógy, prípadne tam umiestnite
4 umelohmotné boxy.

• čierna farba
• rozmery 46×62×48 cm (š×v×h)

Kartotéka na vizitky Vizitkár VISIFIX® DESK VEGAS

Krabička na 700 vizitiek, spodná časť z čierneho plechu, vrchnák z priehľadného dymového
plastu. Vyklápacie predné aj zadné čelo pre jednoduché vyhľadávanie vizitiek. Vo vnútri
vybavená plastovými rozraďovačmi pre triedenie vizitiek podľa abecedy.

• rozmery 104×78×208 mm (š×v×d)

Stolná kartotéka na vizitky v atraktívnom dizajne. Obsahuje 100 púzdier pre uloženie až
200 vizitiek. Abecedný register zjednodušuje vyhľadávanie uložených vizitiek.

• rozmery 130×100×245 mm (š×v×h)

Plastová stolná kartotéka pre lístky formátu A5, uzatvárateľná vekom. Kapacita 
kartotéky je cca 300 lístkov (80 g). Dodávame vo farebnom mixe (3 farby), variant 
prázdna alebo vybavená abecednom registrom a linajkovanými lístkami.

• vonkajšie rozmery 23,5x17x11,2 cm (šxvxh)
• náplne do kartoték sa dodávajú po baleniach

obj. číslo položka cena
1101000 kartotéka prázdna 11,80 €
1101010 kartotéka vybavená 26,30 €
1101100 abecedný register / 24 ks 4,30 €
1101110 linajkované lístky / 100 ks 3,85 €

obj. číslo cena za kus
1100650 14,20 €

Kombinovaný vozík, do ktorého môžete uložiť závesné dosky (kapacita 25 dosiek), zásuvkové
boxy alebo zakladače. Dodávame bez obsahu.

• čierna farba
• rozmery 67×69,5×34 cm (š×v×h)
  

obj. číslo cena za kus
0603997  81,- €

obj. číslo cena za kus
0603999 53,- €

obj. číslo položka / farba cena
1100660  vizitkár / strieborná modrá 30,90 €
1100670 vizitkár / čierna strieborná 30,90 €
1100730 púzdra na vizitky / 40 ks 7,70 €
1100740 poznámkové karty / 100 ks 7,60 €
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  Ďalšie výrobky rady VISIFIX®
nájdete na str. 322 a 323.

9 ECO pojazdná kartotéka 80 A4

Pojazdná kovová kartotéka pre 80 závesných dosiek formátu A4. Kartotéka je úplne mobilná, 
vybavená 4 kolieskami, 2 brzdami. Kartotéka je vyrobená z ocele s epoxidovým náterom, ktorý bráni 
poškriabaniu. Dodávané bez obsahu.

• sivá farba
• rozmery 592×655×368 mm

poškriabaniu. Dodávané bez obsahu

• sivá farba
• rozmery 592×655×368 mm

obj. číslo cena za kus
0603996 76,- €
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Vizitkár štvorradový XEPTER Vizitkár krúžkový A5 XEPTER

Vizitkár s napevno navarenými listami pre zaradenie vizitiek do štyroch radov pod seba. Povrch
vizitkára - imitácia lesklej kože v niekoľkých odtieňoch.

• kapacita 80 vizitiek

Vizitkár s krúžkovou mechanikou s vymeniteľnými listami. Možnosť triedenia vizitiek podľa abecedy
- abecedný register. Dosky imitujú lesklú kožu v niekoľkých odtieňoch. Je vybavený desiatimi listami
(80 vizitiek), ďalšie listy sa dajú dokúpiť v balení po 10 kusoch.

• rozmery 255×150 mm

Album na vizitky A4 

Vizitkár krúžkový A5 EKO Koža

Obal na doklady Exklusive

Vizitkár A5 Exclusive 

Album formátu A4 s kapacitou 200 vizitiek. Transparentné polypropylénové 
dosky s prednou vkladacou fóliou.

Obaly na doklady v imitácii kože slúžia k zakladaniu dokladov (občiansky preukaz,
kreditné karty, CCS, pas atď.) Dosky majú ozdobné rohy.

• rozmery 104×138×6 mm

Vizitkár so krúžkovou mechanikou, elegantný poťah z recyklovanej kože. Obsahuje abecedný
register pre jednoduché triedenie a vyhľadávanie uložených vizitiek. Vnútorná výbava zahŕňa 
10 listov pre uloženie 80 vizitiek, kapacitu je možné navyšovať doplnením ďalších listov.

• rozmery 255×150 mm

Luxusný vizitkár s krúžkovou mechanikou a vymeniteľnými listami s abecedným registrom.
Dosky imitujú lesklú kožu v čiernom prevedení.

• rozmery 150×254×30 mm
• kapacita 200 vizitiek

obj. číslo položka / farba cena
1100465 vizitkár - hnedý 7,70 €
1100466 vizitkár - čierny 7,70 €
1101510 náhr. listy / 10 ks 1,- €

obj. číslo položka / farba cena
1100420 vizitkár - čierny 8,10 €
1101510 náhr. listy / 10 ks 1,- €

obj. číslo farba cena za kus
1100600 čierna 2,05 €

obj. číslo cena za kus
1100500 7,70 €

obj. číslo položka / farba cena
1100402 vizitkár - vínový 3,75 €
1100405 vizitkár - zelený 3,75 €
1100404 vizitkár - modrý 3,75 €
1100403 vizitkár - hnedý 3,75 €
1100400 vizitkár - čierny 3,75 €
1101510 náhr. listy / 10 ks 1,- €

obj. číslo farba cena za kus
1100330 červená 2,35 €
1100331 zelená 2,35 €
1100332 modrá 2,35 €
1100333 hnedá 2,35 €
1100334 čierna 2,35 €
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Rotačný vizitkár ROTACARD RV - 225

Box na vizitky

Rotačný vizitkár ROTACARD AV - 225

Stojanček na vizitky

Otočný vizitkár na stôl. Jednoduché a prehľadné ukladanie až 450 vizitiek. 
Obsahuje abecedný register a 200 púzdier na vizitky. Možnosť doplnenia o 
ďalšie púzdra na vizitky a tým sa rozšíri kapacita vizitkára.

• farba čierna

Elegantné uzatvárateľné púzdro na vizitky z matne strieborného odľahčeného 
kovu. Pre ukladanie a prenášanie až 20 ks vizitiek s max. rozmerom 90×55 mm.

Otočný vizitkár na stôl. Jednoduché a prehľadné ukladanie až 450 vizitiek. 
Obsahuje abecedný register a 200 púzdier na vizitky. Možnosť doplnenia o 
ďalšie púzdra na vizitky a tím sa rozšíri kapacita vizitkára.

• farba čierna

Transparentný akrylový stojan na vizitky. Kapacita stojanu je 50 vizitiek do šírky 100 mm.
Súčasťou stojanu sú obojstranné lepiace vankúšiky na prípadné pripevnenie na stôl.
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obj. číslo položka cena za kus
1100680 zásobník jednoduchý 3,85 €
1100685 zásobník dvojitý 4,85 €

obj. číslo cena za kus
1003160 5,- €

obj. číslo položka cena
1100705 rotačný vizitkár AV - 225 20,40 €
1100800  púzdra na vizitky / 50 ks 4,05 €

obj. číslo položka cena
1100700 rotačný vizitkár RV - 225 20,40 €
1100800  púzdra na vizitky / 50 ks 4,05 €

7 8Rotačný vizitkár ICO Rotačný vizitkár VISIFIX® FLIP

Stolný rotačný vizitkár v atraktívnom dizajne. Obsahuje 200 púzdier pre uloženie až 400 vizitiek a
poznámkové karty pre zapisovanie kontaktov. Abecedný register zjednodušuje vyhľadávanie
uložených vizitiek a poznámkových kariet. 

• rozmery 165×190×190 mm (š×v×h)

obj. číslo položka cena
1100770 rotačný vizitkár - čierny 34,50 €
1100780  púzdra na vizitky / 20 ks 2,80 €

obj. číslo položka / farba cena
1100710  VISIFIX - strieborný 39,60 €
1100720  VISIFIX - čierny 39,60 €
1100730  púzdra na vizitky / 40 ks 7,70 €
1100740 poznámkové karty / 100 ks 7,60 €

Exkluzívny rotačný vizitkár pre prehľadné uloženie veľkého množstva vizitiek. 
Obsahuje 200 plastových vyberateľných púzdier pre uloženie až 400 vizitiek. 
Možnosť výmeny alebo doplňovania o ďalšie púzdra. Doplnením sady 
poznámkových kariet je možné kombinovať ručne písané kontakty s uloženými 
vizitkami. Ovládacie koliesko s možnosťou zaistenia a abecedný register pomáhajú 
k jednoduchému vyhľadávaniu uložených vizitiek.

• rozmery 215×120×185 mm (š×v×h)



3

2

4

5 6

198
Podpisová kniha A4 XEPTER

Pre uloženie a ochranu dôležitých dokumentov a spisov.

• pružný plátený chrbát
• kartónové listy s otvormi
• okraje listov chránené plátnom
• 16 deliacich listov

Triediaci organizér LEITZ

Triediaca kniha Leitz BEBOP Třídicí kniha Leitz BEBOP

Triediaca kniha LEITZ

Triediaca kniha z polypropylénu v žiarivých farbách s perleťovým efektom 
pre každodenné triedenie, organizáciu a prenášanie dokumentov. 

• formát A4
• zatváranie na gumičku
• 3 chlopne
• register pre popis obsahu

Triediaca kniha z polypropylénu v žiarivých farbách s perleťovým efektom 
pre každodenné triedenie, organizáciu a prenášanie dokumentov. 

• formát A4
• zatváranie na gumičku
• 3 chlopne
• register pre popis obsahu

Reprezentatívne stolné organizéry z kvalitného kartónu s čiernymi doskami 
potiahnutými polypropylénovou fóliou. Deliace listy sú vyrobené z pevného kartónu 
odolného proti roztrhnutiu. Plastové rozlišovače s vymeniteľnými štítkami, číselným 
alebo abecedným označením a šiestimi priehľadnými otvormi umožňujúcimi 
jednoduchú orientáciu v založených dokumentoch. Roztiahnuteľný chrbát zvyšuje 
kapacitu organizéra.

• formát A4

Triediaca kniha formátu A4 z kvalitného kartónu v modernom spracovaní. Dosky 
obsahujú 7 alebo 12 vnútorných, farebne rozlíšených deliacich listov pre maximálnu 
prehľadnosť základných dokumentov. Ideálne pre prenos a usporiadanie rôznych 
podkladov na poradách, jednaniach a pod. Farebné očíslované výrezy jednotlivých 
deliacich listov umožňujú jednoduchý a rýchly prístup k založeným dokumentom. 
Gumičky cez rohy držia dosky pevne zatvorené.
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obj. číslo register listov cena za kus
2100610 A - Z 24 22,90 €
2100620 1 - 31 32 28,50 €

obj. číslo farba cena za kus
3008880 čierna - mat 6,30 €
3008881 modrá - lesk 7,40 €
3008882 hnedá - lesk 7,40 €

obj. číslo  listov farba cena za kus
2100705 7 modrá 6,50 €
2100706 7 červená 6,50 €
2100710 12 modrá 9,80 €
2100715 12 červená 9,80 €

obj. číslo deliace listy farba  kapacita cena za kus
2100850 6 čierna 200 listov 5,40 €
2100851 6 biela 200 listov 5,40 €

1 Dizajnová podpisová kniha A4 LEITZ

Reprezentatívna podpisová kniha pre organizáciu dôležitých dokumentov vyžadujúce 
podpis napr. faktúry, zmluvy atď Plocha knihy potiahnutá polaminovaným papierom s 
hodvábnou fóliou, ktorý je príjemný na dotyk a zároveň chráni knihu pred vodou a 
prachom. 18 triediacich listov vyrobených zo špeciálneho hrubého kartónu, vďaka 
ktorému založené papiere z knihy nevypadávajú. 

• popisovateľný štítok na titulnej strane (napr. pre meno oddelenia či nadriadeného)
• roztiahnuteľný chrbát umožňuje zvýšiť kapacitu podpisovej knihy
• 90% knihy je vyrobené zo 100% recyklovaného materiálu 

obj. číslo  farba cena za kus
3009500 červená 14,30 €
3009510 modrá 14,30 €
3009520 sivá 14,30 €

Ďalšie výrobky rady BEBOP
nájdete na str. 132, 136 a 137.

obj. číslo deliace listy farba  kapacita cena za kus
2100860 12 červená 200 listov 8,10 €
2100862 12 modrá 200 listov 8,10 €
2100864 12 oranžová 200 listov 8,10 €

Ďalšie výrobky rady BEBOP
nájdete na str. 132, 136 a 137.
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12Konferenčná zložka s blokom ASISTENT

Zložka s klopou pre vodičov Konferenčná zložka A5 s blokom

Konferenčná zložka BETA

Elegantné koženkové zložky formátu A4. Sú uzatvárateľné na zips, vybavené poznámkovým
blokom a vreckami rôznych rozmerov pre uloženie písacích potrieb, vizitiek, voľných listov
papierov atď. Povrchová úprava zložky v imitácii čiernej matnej kože.

Pevné plastové dosky s prídavnou úzkou klopou, obľúbené pre svoju praktickosť hlavne u
vodičov. Vo vnútri zložky je upevnená páková rýchlosvorka pre prichytenie dokumentov, veľké
vrecko pre zakladanie písomností a pútko na písacie potreby. Úzka klopa obsahuje niekoľko
menších vreciek pre zakladanie vizitiek, preukazov, kariet atď.
Dodávame vo formátoch A4, A5.

Konferenčné zložky A5 z umelej kože uzatvárateľné na zips. Súčasťou zložiek je
kalkulačka, klip na uchytenie bloku, blok A5, bočné vrecko a menšie vrecká na
vizitky, karty a pod.

Elegantné koženkové zložky formátu A4 uzatvárateľné na zips. Vnútorná výbava obsahuje
strieborný klip na uchytenie bloku, vrecká na dokumenty, kalkulačku, úchytky na písacie
potreby, vrecká na vizitky a linkovaný blok A4.

• chrbát 35 mm
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obj. číslo farba cena za kus
0901390 čierna 11,40 €

obj. číslo farba cena za kus
0901063 čierna 16,30 €

obj. číslo farba cena za kus
0901050 čierna 12,- €

obj. číslo formát / farba cena za kus
0900590 A5 - čierna 2,80 €
0900578 A4 - čierna 3,40 €
0900577 A4 - modrá 3,40 €

7 Konferenčná zložka s písacou podložkou TOP  

Moderné zložky s príjemnou povrchovou úpravou v imitácii kože a veľkými možnosťami využitia.
Sú vybavené krúžkovou mechanikou, na ktorú je prichytená odoberateľná písacia podložka.
Drobné úchyty na perá a vrecká pre potrebné maličkosti. Dosky sú uzatvárateľné na zips.

obj. číslo formát / farba cena za kus
0901070 A5 - čierna 12,20 €
0901119 A4 - čierna 14,50 €
0901118 A4 - hnedá 14,50 €

Konferenčná zložka s kalkulačkou

Konferenčné zložky z umelej kože uzatvárateľné na zips. Vnútorná výbava obsahuje 
krúžkovú mechaniku, blok na poznámky, kalkulačku, pútko na písacie potreby a veľké 
množstvo rôznych vreciek na dokumenty, vizitky, preukazy atď. Na vnútornej strane dosiek 
je pripevnené uzatvárateľné vrecko na mobilný telefón. Zložky určené pre uloženie 
dokumentov do formátu A4 sú dodávané v čiernej farbe.

8

obj. číslo farba cena za kus
0901400 čierna 20,40 €
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Konferenčná zložka ATLANTA s držadlom Konferenčná zložka s držadlom

Konferenčná zložka A4 z umelej kože, uzatvárateľná na zips a s praktickým držadlom. Vnútorná
výbava obsahuje 4 krúžkovú mechaniku, blok A4, vrecká na dokumenty a vizitky, kalkulačku.

• chrbát 47 mm

Konferenčná zložka A4 z umelej kože, uzatvárateľná na zips s praktickým držadlom. Vnútorná
výbava zahrňuje krúžkovú mechaniku, pútko na pero a rôzne vrecká na dokumenty, vizitky,
preukazy atď. Na vnútornej strane dosiek je pripevnené veľké uzatváracie vrecko na peniaze 
alebo iné drobnosti. Zložky sú dodávané v čiernej farbe.

Kufor PILOT

Aktovka na dokumenty Classic Line

Kufor Pilot - pevná a odolná imitácia kože. Veľký oddiel s dostatočným priestorom na 
krúžkové zoraďovače, dokumenty, atď. Predný oddiel s kľúčovým zámkom, dve 
praktické vonkajšie vrecká na mobilný telefón, PDA, kalkulačku, atď. Priehradky na pero 
a vizitky na veku. Kombinačný zámok. 

• rozmery 450× 340×220 mm

Aktovka na dokumenty obsahuje 4 vnútorné priestorové vrecká s priehradkami na 
mobilný telefón, guľôčkové pero, vizitky atď. Vrecko na zadnej strane umožňuje 
pripevnenie k držadlu vozíka alebo kufra. Štyri kovové cvoky chránia dno aktovky 
pred opotrebením a nečistotami, polstrované ucho cez rameno zaisťuje pohodlné 
nosenie. 

• pravá koža
• vonkajšie rozmery 31×40×15 cm

obj. číslo farba cena za kus
0901125 čierna 16,30 €

obj. číslo farba cena za kus
0904917 čierna 148 ,- €

obj. číslo farba cena za kus
0901410 čierna 22,60 €
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4 Aktovka na dokumenty/notebook Classic Line

Aktovka na dokumenty / notebook v koženom prevedení obsahuje tri vnútorné vrecká. 
Čelné vrecko má bočné zipsy pre ľahký prístup k mobilnému telefónu, kalkulačke, 
vizitkám, písacím potrebám a pod. Polstrované prostredné vrecko pre notebook (až 16 
"). Zadné vrecko pre dokumenty, blok a iné príslušenstvo. Vrecko na zadnej strane 
umožňuje pripevnenie k držadlu vozíka alebo kufra. Štyri kovové cvoky chránia dno 
aktovky pred opotrebovaním a nečistotami. Polstrované ucho cez rameno zaisťuje 
pohodlné nosenie. 

• pravá koža
• vonkajší rozmer aktovky je v 35×š 41,5×h 14 cm
• rozmer vrecka na notebook je 30×39×5 cm ( v×š×h)

obj. číslo farba cena za kus
0904911 čierna 73,- € 

obj. číslo farba cena za kus
0904912 čierna 178,- €

a vizitky na veku. Kombinačný zámok. 

220 mm

cena za kus
73,- € 

×h 14 cm
5 cm ( v×š×h)

Tašky na notebooky nájdete na strane 239.
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MILANO

URANUS

CAMBRIDGE

SUMMIT

• elegantná kožená aktovka s kovovou sponou
• dve priestranné vnútorné vrecká vhodné na prehľadné ukladanie denných spisov
• predné vrecko na zips vhodné na uloženie rôznych drobností
   a pre ľahký prístup odopnuteľná na bočných stranách
• možnosť nosenia v ruke aj na ramene (popruh je súčasťou)
• uzamykateľná na kľúč
• rozmery 415 × 347 × 134 mm

• exkluzívne konferenčné dosky vyrobené z kvalitnej mäkkej kože
• vo vnútri vybavené 20 mm vyberateľným krúžkovým mechanizmom
• dve vrecká, jedno na dokumenty do formátu A4, druhé menšie na zips
• súčasťou vrecko na mobilný telefón, vyberateľná kalkulačka, poznámkový blok
• malé priehradky na vizitky alebo kreditné karty, pútko na perá
• 2 menšie vnútorné vrecká na zips, jedna z nich rozdelená na 6 vrecúšok
• rozmery 382×305×76 mm

• kožená aktovka s robustnou kovovou sponou
• praktické vnútorné riešenie, dve veľké vnútorné priehradky
 pre ukladanie dokumentov

• predná priehradka rozdelená na dve menšie, vhodná pre uloženie rôznych drobností
• uzamykateľná na kľúč
• rozmery 430×388×127 mm

• exkluzívne konferenčné dosky vyrobené z elegantnej mäkkej kože
• vo vnútri vybavené 20 mm vyberateľným krúžkovým mechanizmom
pre ukladanie závesných obalov alebo perforovaných dokumentov
• priehradka na vizitky, držiak na perá, väčšie vrecko na zips
• uzatvárateľné zipsom
• rozmery 377×290×60 mm

MERKUR SATURN

• elegantná aktovka s kovovou sponou vyrobená z kvalitnej mäkkej kože
• 2 vnútorné priestorné priehradky pre dokumenty formátu A4
• predné vrecko na zips pre uloženie pier, vizitiek, mobilného telefónu a kalkulačky
• možnosť nosenia v ruke alebo na ramene (popruh je súčasťou)
• uzamykateľná na kľúč
• rozmery 410×367×152 mm

• luxusný kabínový kufor vyrobený z kvalitnej mäkkej kože
• 2 oddelené časti uzatvárateľné na zips: jedna na dokumenty, druhá na notebook
• vystužené púzdro na notebook je možné vybrať
• robustná teleskopická rúčka s možnosťou úplného zasunutia
• jedno veľké a štyri menšie predné vrecká na zips
• kvalitné kolieska
• odnímateľný popruh cez rameno
• držadlo pre nosenie v ruke
• rozmery 285×412×472 mm

obj. číslo farba cena za kus
0905650 čierna 228,- €
0905660 hnedá 228,- €

obj. číslo farba cena za kus
0905600 čierna 178,- €

obj. číslo farba cena za kus
0905520 čierna 130,- €

obj. číslo farba cena za kus
0905680 čierna 180,- €

obj. číslo farba cena za kus
0904030 čierna 285,- € 

obj. číslo farba cena za kus
0905550 čierna 130,- €
0905560 hnedá 130,- €
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www.dahle.de

Nové skartovače Dahle s integrovaným filtrom jemného prachu spájajú dizajn a výkon
na najvyššej úrovni!
• DAHLE CleanTEC ® - unikátny filtračný systém redukuje množstvo jemného prachu spôsobené skartováním 
 z viac ako 98%.
• DAHLE Safe Technology - lepšia kontrola s nepretržitým meraním množstva papiera. Bezpečnejšie s funkciou
 automatického vypnutia na základe zvukového vnemu. Viac pohodlia s integrovaným olejovým zásobníkom pre 
 automatické mazanie rezných valcov.

Skartovače DAHLE CleanTEC® 
pre lepší vzduch v kancelárii
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Skartátor  DAHLE CleanTEC® 41314

technické dáta DAHLE 41314
prac. šírka 240 mm

rozmer rezu 3,9 x 40 mm
kapacita rezu (70g) 16 listov

stupeň utajenia typ 3 (tajné)
štart / stop automatický

kapacita koša 60 l
rozmery (mm) 850 x 540 x 430 mm

hmotnosť 43 kg
obj. číslo stroja 2704062
obj. číslo filtra 2704067
cena za stroj 700,- €
cena za filter 40,80 €

• jedinečný fi ltračný systém DAHLE CleanTEC ® redukuje zaťaženie jemným prachom zo skartátorov a tým sa
    stará o lepšiu klímu v miestnosti
• komfortný bezpečnostný balíček DAHLE Safe Technology s permanentným meraním množstva papiera,
• silný motor, tichá prevádzka, integrovaná olejová nádžka
• automatické zastavenie motora po naplnení zberného vreca a pri otvorení dvierok
• energeticky úsporný kľudový režim po 10 minútach nečinnosti a automatické vypnutie po 30 minútach
• inteligentný automatický reverz uvoľňuje nadmerné množstvo vloženého papiera
• vysoko kvalitné plne oceľové rezné valce zo špeciálnej ocele pre garantovanú dlhú trvanlivosť
• samostatný otvor na CD a nádoba na odpad pre bezpečnú a ekologickú skartáciu
• široko sa otvárajúce dvierka pre jednoduché vyprázdnenie zberného vreca
• 35 ročná záruka na oceľové rezné valce
• 2 ročná záruka na funkčnosť skartátora pri správnej obsluhe

DAHLE 41314

3,9 x 40 mm

typ 3 (tajné)
automatický

850 x 540 x 430 mm

• široko sa otvárajúce dvierka pre jednoduché vyprázdnenie zberného vreca
• 35 ročná záruka na oceľové rezné valce
• 2 ročná záruka na funkčnosť skartátora pri správnej obsluhe

Prenosná USB nabíjačka Leitz COMPLETE
• prenosná nabíjačka v kompaktnom a ergonomickom dizajne
• okamžitý náhradný zdroj energie na cestách
• vysoká kapacita batérie 5000mAh
• 2 USB konektory pre nabíjanie viacerých prístrojov naraz
• USB káble v balení

Tonery a cartridge do tlačiarní

Farbiace a korekčné pásky/ 

obj. číslo farba cena za kus
2208591 čierna 43,30 €

Ďalšie skartovača
nájdete
na str 212.

& Ďalšie skartovača

na str 212.



Stvorené pre ľudí v pohybe
Rad Leitz Complete ponúka kompletné  riešenie pre Váš tablet

 

Zápisníky Leitz Complete, 
formát iPadu

&Ideálny doplnok

Vyfoťte QR kód 
pre video.

Classic Pro 
Materiál

Tech Grip
Materiál

www.leitz.com/complete 

prenosné, odolné a vysoko funkčné. Celková ochrana chrbta 
a displeja. Naviac obsahuje aj ergonomický stojan pre pohodlné 
sledovanie �lmov.

Pevné púzdro so stojančekom pre iPad a Nový iPad
Chráňte  chrbát a displej Vášho iPadu a získate zároveň praktický 
stojanček
• Magnetické uzatvárenie pre spoľahlivú ochranu

Priehľadný tenký kryt pre iPad a Nový iPad
Takmer neviditeľná ochrana pre Váš iPad

Neoprénové púzdro pre iPad alebo Tablet PC
Mäkke púzdro chráni celý tablet (7´´ / 10´´) pred poškriabaním, 
prachom a nečistotami.

Mäkké púzdro so stojančekom pre iPad a Nový iPad
Chráňte  chrbát a displej Vášho iPadu a získate zároveň praktický 
stojanček

Pevné púzdro Leitz Complete Classic Pro
pre iPad Mini
Štýlová a kompletná ochrana pre Váš iPad Mini.
• štýlový dizajn, syntetická koža na vonkajšej strane,  
 hebký zamat vo vnútri

Pevné púzdro Leitz Complete Classic Pro
s klávesnicou pre Nový iPad / iPad 2
Kompletný kryt s odnímateľnou klávesnicou
• Bezdrôtové pripojenie klávesnice k iPadu cez
  Bluetooth technológiu
• Klávesnica s reálnou hmatovou odozvou,
  pre písanie ako la laptope

Pevné púzdro Leitz Complete  Tech Grip
pre iPad Mini
Štýlová a kompletná ochrana pre Váš iPad Mini drží
tablet v 3 rôznych pozíciách

Pevné púzdro Leitz Complete Tech Grip
s klávesnicou pre iPad 2 a Nový iPad

• Bezdrôtové pripojenie klávesnice k iPadu cez
  Bluetooth technológiu

• Klávesnica s reálnou hmatovou odozvou,
  pre písanie ako la laptope

• Úplný prístup ku všetkým senzorom, konektorom a    
  ovládacím prvkom zachovaný

Ochráňte svoj iPad púzdrom z protišmykového
materiálu Tech Grip

Pre bližší pohľad na produkty prejdite na 

Aby ste urobili dojem na každom
stretnutí- ideálny doplnok k Vášmu 
tabletu a telefónu v rovnakom 
formáte ako iPad - zápisník 
v rovnakom štýle ako zybtok rady 
Complete, ktoré nájdete na str. 118.

popis biely cena za kus
Bez krytu displeja 2208540 25,20 €
S krytom displeja 2208541 33,80 €

A

popis transparentný cena za kus
Priehľadný tenký kryt 2208544 16,20 €

B

C

popis čierny cena za kus
Pre Nový iPad / iPad 2 2208553 22,20 €D

popis čierny cena za kus
Mäkké púzdro so stojančekom 2208552 42,50 €E

A

B

C D E
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Stvorené pre ľudí v pohybe
Rad Leitz Complete ponúka kompletné  riešenie pre Váš tablet

 

Zápisníky Leitz Complete, 
formát iPadu

&Ideálny doplnok

Vyfoťte QR kód 
pre video.

Classic Pro 
Materiál

Tech Grip
Materiál

www.leitz.com/complete 

prenosné, odolné a vysoko funkčné. Celková ochrana chrbta 
a displeja. Naviac obsahuje aj ergonomický stojan pre pohodlné 
sledovanie �lmov.

Pevné púzdro so stojančekom pre iPad a Nový iPad
Chráňte  chrbát a displej Vášho iPadu a získate zároveň praktický 
stojanček
• Magnetické uzatvárenie pre spoľahlivú ochranu

Priehľadný tenký kryt pre iPad a Nový iPad
Takmer neviditeľná ochrana pre Váš iPad

Neoprénové púzdro pre iPad alebo Tablet PC
Mäkke púzdro chráni celý tablet (7´´ / 10´´) pred poškriabaním, 
prachom a nečistotami.

Mäkké púzdro so stojančekom pre iPad a Nový iPad
Chráňte  chrbát a displej Vášho iPadu a získate zároveň praktický 
stojanček

Pevné púzdro Leitz Complete Classic Pro
pre iPad Mini
Štýlová a kompletná ochrana pre Váš iPad Mini.
• štýlový dizajn, syntetická koža na vonkajšej strane,  
 hebký zamat vo vnútri

Pevné púzdro Leitz Complete Classic Pro
s klávesnicou pre Nový iPad / iPad 2
Kompletný kryt s odnímateľnou klávesnicou
• Bezdrôtové pripojenie klávesnice k iPadu cez
  Bluetooth technológiu
• Klávesnica s reálnou hmatovou odozvou,
  pre písanie ako la laptope

Pevné púzdro Leitz Complete  Tech Grip
pre iPad Mini
Štýlová a kompletná ochrana pre Váš iPad Mini drží
tablet v 3 rôznych pozíciách

Pevné púzdro Leitz Complete Tech Grip
s klávesnicou pre iPad 2 a Nový iPad

• Bezdrôtové pripojenie klávesnice k iPadu cez
  Bluetooth technológiu

• Klávesnica s reálnou hmatovou odozvou,
  pre písanie ako la laptope

• Úplný prístup ku všetkým senzorom, konektorom a    
  ovládacím prvkom zachovaný

Ochráňte svoj iPad púzdrom z protišmykového
materiálu Tech Grip

Pre bližší pohľad na produkty prejdite na 

Aby ste urobili dojem na každom
stretnutí- ideálny doplnok k Vášmu 
tabletu a telefónu v rovnakom 
formáte ako iPad - zápisník 
v rovnakom štýle ako zybtok rady 
Complete, ktoré nájdete na str. 118.

popis čierny cena za kus
Pre iPad mini 2208557 33,80 €

Pre Nový iPad / iPad 2 2208558 35,20 €F

popis čierny cena za kus
QWERTZ 2208559 89,- €G

popis čierny cena za kus
QWERTZ 2208562 89,- €I

popis čierny cena za kus
Pre iPad mini 2208560 33,80 €

Pre Nový iPad / iPad 2 2208561 35,30 €H

F

H

G

I
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Stvorené pre Váš pracovný stôl

Stvorené pre počúvanie
Leitz Complete ponúka optimálne riešenie pre odkladanie a nabíjanie
väčšieho počtu mobilných zariadení. Naša rada ponúka ideálne riešenie
pre nabíjanie viacerých druhov prístrojov naraz (telefóny, tablety, 
reproduktory a klávesnice). Pre značku Leitz je charakteristický štýlový dizajn a vysoká

praktickosť produktov. Po prvom pripojení reproduktorov Leitz
k Vášmu tabletu alebo telefónu ich vždy nabudúce rozpozná a uľahčí
Vám tak prácu, rovnako ako spríjemní počúvanie.

Prenosný Bluetooth stereo reproduktor Leitz Complete

Profesionálny Bluetooth stereo reproduktor Leitz Complete
Kryštalicky čistý zvuk pre profesionálov!
• Kryštalicky čistý zvuk zo stereo reproduktorov, down-fi ring subwoofer a

pasívne chladenie
• Štýlové stolové prevedenie s lesklou povrchovou úpravou
• Ovládanie hlasitosti na vrchnej strane
• Nastaviteľné basy a výšky na zadnej strane
• Napájaný cez AC adaptér

Počúvajte Vašu obľúbenú hudbu kedykoľvek a kdekoľvek!
• Kryštalicky čistý zvuk zo stereo reproduktorov
• Možnosť príjmu hovorov vďaka zabudovanému mikrofónu

Vyfoťte QR kód 
pre video.

   

Otočný stojanček Leitz WOW pre iPad/TabletPCStojanček pre iPad aleboTablet PC
Perfektný doplnok pre Váš tablet na prezentácie a videohovory, pre zdieľanie
informácií tvárou v tvár. Vo WOW farbách.
• 360° otočná základňa pre ľahké zdielanie a prezentáciu
• Možnosť uloženia tabletu v dvoch pozíciách, uhol 15 ° pre písanie a 62 ° pre

sledovanie fi lmov

Ergonomický stojan pre iPad alebo Tablet PC, možné odložiť aj telefóny.

 

 

Nabíjačka Leitz Complete 3 v 1 pre iPhone 4/4S 
Viacúčelové zariadenie, vďaka ktorému len tak nezostane Váš iPhone 4/4S 
a iPhone 5s adaptérom bez energie. Externý zdroj energie, dokovacia stanica
pre synchronizáciua nabíjačka priamo do steny.
• Okamžitý zdroj energie na cestách
• Kapacita na jedno plné nabitie
• Balenie obsahuje USB kábel (40mm)
• Vytvorené pre zariadenia Apple 

 

Prenosný mini reproduktor Leitz Complete
Počúvajte Vašu obľúbenú hudbu kedykoľvek a kdekoľvek s pripojením
cez samonavíjací kábel!
• Pripojenie k iným zariadeniam cez 3,5 mm jack
• Kompaktné rozmery, pre pohodlné cestovanie
• S možnosťou nastavenia zosilnených extra basov a hlasitosti

Multifunkčná nabíjačka pre mobilné zariadenia
Nabíjačka pre Vaše telefóny, MP3, tablety a ďalšie ..
Možnosť nabíjania až 4 mobilných zariadení naraz. 4 USB porty.
• Dodávaný s 3 extra krátkymi káblami: kábel Apple pre iPad,

kábel Micro USB a Mini USB
• Vodiace cievky vnútri pre poriadok v kábloch
• Záruka 3 roky

Pre bližší pohľad na produkty prejdite na www.leitz.com/complete
 

popis čierna biela cena za kus
Multifunkčná nabíjačka 2208556 2208546 70,- €A popis čierna biela cena za kus

Nabíjačka 3 v 1 2208563 2208564 51,- €B

popis čierny biely cena za kus
Stojanček 2208555 2208545 12,70 €C

popis ružová modrá oranžová zelená cena za kus
Otočný stojanček WOW 2208565 2208566 2208567 2208568 17,80 €D

A

A

B C D

Leitz Complete » Sony » Skartovacie stroje » Štítkovače a pásky » Dochádzkový systém » PC príslušenstvo » Podložky » Podstavce a držiaky » Podložky pod nohy » Káble » Tašky na notebooky » Kalkulačky » 
Batérie a nabíjačky » Záložné zdroje » Predlžovačky a prepäťová ochrana » Čistiace prostriedky na techniku » Dátové médiá a obaly »  Tonery a cartridge do tlačiarní » Farbiace a korekčné pásky206
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väčšieho počtu mobilných zariadení. Naša rada ponúka ideálne riešenie
pre nabíjanie viacerých druhov prístrojov naraz (telefóny, tablety, 
reproduktory a klávesnice). Pre značku Leitz je charakteristický štýlový dizajn a vysoká

praktickosť produktov. Po prvom pripojení reproduktorov Leitz
k Vášmu tabletu alebo telefónu ich vždy nabudúce rozpozná a uľahčí
Vám tak prácu, rovnako ako spríjemní počúvanie.

Prenosný Bluetooth stereo reproduktor Leitz Complete

Profesionálny Bluetooth stereo reproduktor Leitz Complete
Kryštalicky čistý zvuk pre profesionálov!
• Kryštalicky čistý zvuk zo stereo reproduktorov, down-fi ring subwoofer a

pasívne chladenie
• Štýlové stolové prevedenie s lesklou povrchovou úpravou
• Ovládanie hlasitosti na vrchnej strane
• Nastaviteľné basy a výšky na zadnej strane
• Napájaný cez AC adaptér

Počúvajte Vašu obľúbenú hudbu kedykoľvek a kdekoľvek!
• Kryštalicky čistý zvuk zo stereo reproduktorov
• Možnosť príjmu hovorov vďaka zabudovanému mikrofónu

Vyfoťte QR kód 
pre video.

   

Otočný stojanček Leitz WOW pre iPad/TabletPCStojanček pre iPad aleboTablet PC
Perfektný doplnok pre Váš tablet na prezentácie a videohovory, pre zdieľanie
informácií tvárou v tvár. Vo WOW farbách.
• 360° otočná základňa pre ľahké zdielanie a prezentáciu
• Možnosť uloženia tabletu v dvoch pozíciách, uhol 15 ° pre písanie a 62 ° pre

sledovanie fi lmov

Ergonomický stojan pre iPad alebo Tablet PC, možné odložiť aj telefóny.

 

 

Nabíjačka Leitz Complete 3 v 1 pre iPhone 4/4S 
Viacúčelové zariadenie, vďaka ktorému len tak nezostane Váš iPhone 4/4S 
a iPhone 5s adaptérom bez energie. Externý zdroj energie, dokovacia stanica
pre synchronizáciua nabíjačka priamo do steny.
• Okamžitý zdroj energie na cestách
• Kapacita na jedno plné nabitie
• Balenie obsahuje USB kábel (40mm)
• Vytvorené pre zariadenia Apple 

 

Prenosný mini reproduktor Leitz Complete
Počúvajte Vašu obľúbenú hudbu kedykoľvek a kdekoľvek s pripojením
cez samonavíjací kábel!
• Pripojenie k iným zariadeniam cez 3,5 mm jack
• Kompaktné rozmery, pre pohodlné cestovanie
• S možnosťou nastavenia zosilnených extra basov a hlasitosti

Multifunkčná nabíjačka pre mobilné zariadenia
Nabíjačka pre Vaše telefóny, MP3, tablety a ďalšie ..
Možnosť nabíjania až 4 mobilných zariadení naraz. 4 USB porty.
• Dodávaný s 3 extra krátkymi káblami: kábel Apple pre iPad,

kábel Micro USB a Mini USB
• Vodiace cievky vnútri pre poriadok v kábloch
• Záruka 3 roky

Pre bližší pohľad na produkty prejdite na www.leitz.com/complete
 

rozmery (š×v×h) čierny biely cena za kus
242×129×142 mm 2208569 2208570 168,- €A

rozmery (š×v×h) čierny cena za kus
127×64×61 mm 2208571 106,- €B

rozmery (š×v×h) čierny cena za kus
60×75×60 mm 2208573 43,90 €C

A

A

B

C
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Vyfoťte QR kód
pre video  

Stvorené pre krásu a jednoduchosť
Ochranné kryty Leitz pre inteligentné zariadenia sú jedinečné produkty
vo vysokej kvalite a profesionálnom dizajne. Štýlové kryty
chránia produkty Apple a dodávajú im osobytný štýl so zachovaním
prístupu k ovládacím prvkom.

Priehľadný tenký kryt pre iPhone
Takmer neviditeľný pre zachovanie všetkých dizajnových prvkov Apple

Kryt Retro Chic pre iPhone
Trendy retro potlač z vonkajšej strany, vo vnútri kontrastné farby

Kryt WOW pre iPhone
Kryt pre zadnú ochranu telefónu, farba metalická modrá, oranžová,
zelená alebo ružová.

Kryt so stojančekom pre iPhone
Stojanček s uhlom pre čítanie (62%), konce stojančeku pogumované
• Originálny Leitz dizajn v matne čiernej a lesklej bielej

Kryt so stojančekom pre Samsung Galaxy S3
Integrovaný stojanček s ideálnou polohou pre čítanie a sledovnanie �lmov (62°)
• Originálny Leitz dizajn v matne čiernej a lesklej bielej

Pre bližší pohľad na produkty prejdite na 

Kryt so stojančekom pre iPhoneKryt so stojančekom pre iPhone
Stojanček s uhlom pre čítanie (62%), konce stojančeku pogumovanéStojanček s uhlom pre čítanie (62%), konce stojančeku pogumovanéStojanček s uhlom pre čítanie (62%), konce stojančeku pogumované
• Originálny Leitz dizajn v matne čiernej a lesklej bielej• Originálny Leitz dizajn v matne čiernej a lesklej bielej

popis biely cena za kus
Pre iPhone 4/4s 2208532 22,40 €

Pre iPhone 5 2208530 22,40 €A

popis čierny biely cena za kus
Kryt so stojančekom 2208550 2208551 18,90 €B

Takmer neviditeľný pre zachovanie všetkých dizajnových prvkov Apple
popis transparentný cena za kus

Pre iPhone 4/4s 2208533 10,80 €
Pre iPhone 5 2208531 10,80 €C

popis fialová šedá cena za kus
Pre iPhone 4/4s 2208502 2208503 16,30 €

Pre iPhone 5 2208500 2208501 16,30 €D

popis ružová modrá oranžová zelená cena za kus
Pre iPhone 4/4s 2208520 2208521 2208522 2208523 16,30 €

Pre iPhone 5 2208510 2208511 2208512 2208513 16,30 €E

A

B C D E
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Uvedené ceny sú bez DPH.
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STYLUS Leitz Complete 4 v 1 STYLUS Leitz Complete 2 v 1

• viacfunkčný prístroj v štýlovom dizajne
• STYLUS pre ovládanie dotykových displejov
• zabudované laserové ukazovátko
• zabudované vreckové svietidlo
• klasické guľôčkové pero

• viacfunkčný prístroj v štýlovom dizajne
• STYLUS pre ovládanie dotykových displejov
• klasické guľôčkové pero

1 2

obj. číslo farba cena za kus
2208585 strieborná 8,90 €

farba cena za kus
strieborná 8,90 €

Uvedené ceny sú bez DPH.

cena za kus
8,90 €

obj. číslo

        
       

  
    

Zápisníky Leitz Complete

Vlastnosti
      

     
   

 

   

    

    

  

    

   

    

   

      

Prevedenie linajkaPrevedenie štvorček

Zápisníky v overenej prémiovej kvalite značky Leitz. Moderný
a nestarnúci dizajn pre každodenné použitie. Vďaka 
inovatívnym prvkom bude organizácia Vašich poznámok ešte
efektívnejšia. Doplnenie rady Leitz Complete.

• 2 textilné záložky pre rýchle nájdenie dôležitých stránok
• Posledných 8 stránok je perforovaných pre ľahké oddelenie
    samostatných kartičiek na poznámky
• 2 sady farebných samolepiacich štítkov pre organizáciu
• 80 listov, kvalitný papier (96g/m2) s FSC
• tvrdé dosky zo syntetickej kože• miesto pre pero, 
    uzatváranie na gumičku

obj. číslo formát farba dosiek cena za kus
3306505 A4 biela 17,50 €
3306506 A4 čierna 17,50 €
3306507 A4 červená 17,50 €
3306515 iPad biela 16,30 €
3306516 iPad čierna 16,30 €
3306525 A5 biela 13,- €
3306526 A5 čierna 13,- €
3306527 A5 červená 13,- €
3306535 A6 biela 10,10 €
3306536 A6 čierna 10,10 €
3306537 A6 červená 10,10 €

obj. číslo formát farba dosiek cena za kus
3306500 A4 biela 17,50 €
3306501 A4 čierna 17,50 €
3306502 A4 červená 17,50 €
3306510 iPad biela 16,30 €
3306511 iPad čierna 16,30 €
3306520 A5 biela 13,- €
3306521 A5 čierna 13,- €
3306522 A5 červená 13,- €
3306530 A6 biela 10,10 €
3306531 A6 čierna 10,10 €
3306532 A6 červená 10,10 €

Samolepiace štítky

Vrecko na zadnej strane

Ďalšie zápisníky a bloky
 nájdete od str. 118.

&

obj. číslo farba cena za kus
2208581 čierna 18,90 €
2208582 biela 18,90 €



1 Sony CP-F1LSA / CP-F2LSA, prenosný zdroj USB, strieborný, pre inteligentné telefóny

obj. číslo kapacita cena za kus
2206851 3500 mAh 55,- €
2206852 7000 mAh 86,- €

Prenosný zdroj pre inteligentné telefóny s adaptérom AC / USB. Ideálne pre nabíjanie inteligentných telefónov a ďalších zariadení. Ponúka kompletné dobitie inteligentného telefónu, ak ste na cestách. Kábel 
Micro USB a adaptér AC / USB súčasťou balenia.

Kompatibilné so všetkými smartfónmi: Xperia ™, iPhone, Blackberry a ďalšími

CP-F1LSA
• kapacita batérie: 3500 mAh (dobíjacia batéria Li-ion)
• doba nabíjania : Pribl. 4 hodiny (AC) a pribl. 8 hodín (štandardný port USB)
• počet výstupných portov USB : 1

CP-F2LSA
• kapacita batérie: 7000 mAh (dobíjacie batérie Li-ion)
• doba nabíjania : Pribl. 7,5 hodiny (AC) a prbl. 15 hodín (štandardný port USB)
• počet výstupných portov USB : 2

2 SONY slúchadlá MDRZX100 s hlavovým mostom

Zažite mohutný dynamický zvuk ako v prvom rade koncertu. Produkuje priamy 
a presný zvuk s vyváženými tónmi, ideálny pre nové hudobné trendy. Slúchadlá 
s pásikom navrhnuté pre trvalé pohodlie pri nosení. Odolný a ľahký plochý kábel 
dĺžky 1,2 m, obojstránný, pre počúvanie bez spleti káblov.

3 SDHC 16GB /32 GB micro pamäťová karta Class 10 + SD adaptér Sony

Pamäťové karty SD sú určené na použitie v prenosných hudobných 
prehrávačoch, zariadeniach PDA, digitálnych fotoaparátoch, videokamerách, 
mobilných telefónoch alebo počítačoch. Zoznam kompatibilných zariadení 
sa rozrastá každý deň a pamäťové karty Secure Digital sú kompatibilné so 
všetkými zariadeniami, ktoré majú sloty na kartu SD. 

Karta SDHC vám prináša nekonečnú zábavu. Ukladajte fotografi e, videá a 
akýkoľvek ďalší obsah.

obj. číslo farba cena za kus
2206856 biela 29,30 €
2206855 čierna 29,30 €

obj. číslo kapacita cena za kus
2206861 16 GB 23,- €
2206862 32 GB 42,90 €
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5 HDD 2.5" 500GB USB 3.0, Sony

Elegantný hliníkový a štíhly externý harddisk s rýchlym rozhraním USB 3.0 a 
bezpečným AES 256-bit šifrovaním dát. Tenký, elegantný dizajn s hliníkovým 
povrchom. Obsahuje softvér pre urýchlenie prenosu dát a šifruje dáta 
pomocou zabezpečeného AES 256-bit algoritmu, takže ostatní k nim nemôžu 
získať prístup. Kompatibilný s operačným systémom Windows aj Mac a USB 
rozhraním 3.0 a 2.0 . 

•  vyššia kapacita na objednávku (1TB)

obj. číslo farba cena za kus
2206871 čierna 106,- €
2206872 strieborná 106,- €

6 CD-R Sony 700 MB 48x

CD-R SONY v packu so stredovým kolíkom, ktorý umožňuje pohodlné a praktické 
skladovanie i väčšieho počtu kusov CD.
CD-R SONY zaručujú vysokú kvalitu a spoľahlivosť pri zálohovaní Vašich dát.

7 DVD+R, DVD-R SONY 4,7GB 16x - Cake box

DVD značky SONY Vám prinášajú možnosť uchovať veľké množstvo dát na 
jednom mieste. Optické disky SONY v sebe spája kvalitu, spoľahlivosť a 
vysokú rýchlosť zápisu. Jedinečná technológia AccuCORE od spoločnosti Sony 
zaručuje rýchlejšie adresovanie, širšiu kompatibilitu, stabilného zapisovania, 
adaptabilitu na teploty a lepšiu archivačnú spoľahlivosť.

obj. číslo balenie cena za bal.
2206890 10 ks 4,30 €
2206891 25 ks 7,20 €
2206892 50 ks 13,60 €

obj. číslo typ cena za bal.
2206894 DVD + R / 25ks 10,60 €
2206895 DVD - R / 25ks 10,60 €
2206896 DVD + R / 50ks 20,40 €
2206897 DVD - R / 50ks 20,40 €

farba cena za kus
čierna 106,- €

  vyššia kapacita na objednávku (1TB)
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Uvedené ceny sú bez DPH.

4 USB Flash 3.0 Micro Vault Ultra Midi "Click"

Zažite úžasnú rýchlosť s novou jednotkou fl ash MICRO VAULT ™ CLICK 
využívajúce rozhranie USB 3.0. Je skvelá pre zaneprázdnených ľudí, ktorí 
potrebujú rýchlo ukladať a zdieľať informácie za chodu.

Rozhranie Super Speed   USB 3.0 (kompatibilné s verziou USB 2.0). Rýchlosť 
čítania až 60 MB / s.  Kompaktná veľkosť a jednoduché ovládanie sa skvele 
hodí pre použitie s počítačom či iným zariadením, ktoré je vybavené portom 
USB. Jasne svietiaca kontrolka LED indikuje, keď sa jednotka USB používa.

obj. číslo farba kapacita cena za kus
2206882 biela 8 GB 12,- €
2206881 čierna 8 GB 12,- €
2206883 biela 16 GB 19,80 €
2206884 čierna 16 GB 19,80 €
2206886 čierna 32 GB 38,60 €
2209885 čierna 64 GB 64,- €
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Skartátor Paper SAFE® DAHLE 21112 Skartátor  Paper SAFE® DAHLE 21082

Univerzálny kancelársky skartátor v atraktívnom a účelnom dizajne. Ukazovateľ 
množstva odpadu v nádobe na priezore. Dva rezné mechanizmy na skartovanie 
papiera a CD / DVD / kreditných kariet. Režim stand-by bez spotreby prúdu. 

• optický ukazovateľ preťaženia
• skartuje zošívacie spinky aj listové spony
• optická závora pre automatické spustenie
    a zastavenie, spätný chod

Malý skartovací stroj do kancelárie alebo domácnosti, vhodný pre malý objem. 
Praktické automatické spustenie a zastavenie pre rýchlu dostupnosť a bezpečné 
použitie. Dve samostatné rezné ústrojenstvá a nádoby na odpad pre ekologické 
triedenie odpadov - papiera, CD, DVD a šekových a kreditných kariet. Energeticky 
úsporná stand-by prevádzka bez spotreby prúdu - chráni životné prostredie. Komfortné 
funkcie obojsmerného chodu pre ručné riadenie. Automatické zastavenie motora pre 
bezpečné otvorenie skartátora.
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technické dáta Dahle 21112
pracovná šírka 230 mm
rozmer rezu  CC 4×48 mm
kapacita rezu (80g/m2) 12 listov
stupeň utajenia podľa NBÚ typ 3 (tajné)
štart / stop automatický
kapacita koša 28 l
rozmery (mm) 570×370×270
hmotnosť 12,1 kg
obj. číslo 2704070
cena za kus 155 €

technické dáta Dahle 21082Dahle 21082
pracovná šírka 226 mm226 mm
rozmer rezu  CC 4×45 mm CC 4×45 mm
kapacita rezu (80g/m22) 8 listov8 listov
stupeň utajenia podľa NBÚ typ 3 (tajné)typ 3 (tajné)typ 3 (tajné)typ 3 (tajné)
kapacita koša 25 l25 l
rozmery (mm)rozmery (mm) 410×340×250410×340×250
hmotnosť 6,4 kg
automatické spúšťanie ÁNO
náhodná skartácia zoš. spiniek ÁNO
obj. čísloobj. číslo 2704075
cena za kus 82,- €

technické dáta DAHLE 41206
pracovná šírka 240 mm
rozmer rezu 5,8 mm
kapacita rezania (80g/m2) 16 listov
stupeň utajenia podľa NBÚ typ 2 (dôverné)
kapacita koša 40 litrov
rozmery (mm) 690×430×340
hmotnosť 24 kg
automatické spúšťanie ÁNO
náhodná skartácia zoš. spiniek ÁNO
obj. číslo stroja 2704065
obj. číslo filtra 2704067
cena za stroj 518,- €
cena za filter 40,80 €

Skartátor DAHLE CleanTEC 41206

Skartovací stroj s jedinečným filtračným systémom DAHLE CleanTEC. Stroj so silným motorom, 
extrémne tichou prevádzkou. Prehľadný ovládací panel. Skrinka z dreva, oddelená nádoba na 
skartáciu CD / DVD. Podvozok na stabilných kolieskach.
Inteligentný automatický reverz uvoľňuje nadmerné množstvo vloženého papiera. Energicky 
úsporný kľudový režim po 10 minútach nečinnosti a automatické vypnutie po 30 minútach. 
Vysoko kvalitné plne oceľové rezné valce zo špeciálnej ocele pre garantovanú dlhú trvanlivosť. 
Vrátane 10 zberných vriec vhodných na viacnásobné použitie. 35 ročná záruka na oceľové rezné 
valce a 2 ročná záruka na funkčnosť skartátora pri správnej obsluhe.  
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technické dáta DAHLE 21212
pracovná šírka 230 mm
rozmer rezu CC 4×40 mm
kapacita rezania (80g/m2) 20 listov
stupeň utajenia podľa NBÚ typ 3 (tajné)
kapacita koša 30 litrov
rozmery (mm) 610×386×325
hmotnosť 23 kg
automatické spúšťanie ÁNO
náhodná skartácia zoš. spiniek ÁNO
obj. číslo 2704060
cena za kus 322,-

Skartátor Paper SAFE® DAHLE 21212

Integrovaná svetelná závora pre automatické spustenie / zastavenie k rýchlej 
dostupnosti a bezpečnému použitiu. Komfortné funkcie reverzného chodu pre 
ručné riadenie. Inteligentná komfortná elektronika s prehľadným zobrazením 
na displeji pre funkcie a stav. Optická indikácia kapacity zviditeľňuje vyťaženie 
skartátora. Pohodlný automatický reverz uvoľňuje nadmerné množstvo vloženého 
papiera. Elektronický ukazovateľ množstva odpadu informuje o stave naplnenia. 
Automatické zastavenie motora pre bezpečné otvorenie skartátora. Výsuvná nádoba 
na odpad pre pohodlné vyprázdnenie skartátora.

2



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Skartátor DSB SS – D7

Atraktívny dizajn, možnosť oddelenej skartácie CD / DVD, kreditných kariet a papiera. Tichý 
výkonný motor s príkonom 210 Wattov. Automatický spätný chod a zastavenie pri preťažení. 
Automatický stop pri preplnení odpadového koša.

7
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technické dáta AT - 20S AT - 20C
pracovná šírka 230 mm 230 mm
rozmer rezu prúžok 4 mm 3,8×40 mm
kapacita rezu (70 g) 24 listov 17 listov
stupeň utajenia podľa NBÚ typ 1 (vyhradené) typ 2 (dôverné)
štart / stop automatické automatické
kapacita koša 35 l 35 l
rozmery (mm) 390×305×645 390×305×645
hmotnosť 18 kg 18,3 kg
obj. číslo 2704290 2704291
cena za kus 204,- € 240,- €

technické dáta DSB SS-D7
pracovná šírka 220 mm
rozmer rezu prúžok 6 mm
kapacita rezu (80g) 7 listov
stupeň utajenia podľa NBÚ typ 1 (vyhradené)
štart / stop automatický
kapacita koša 15 l
rozmery (mm) 310×206×350
hmotnosť 2,5 kg
obj. číslo 2704015
cena za kus 69,- €

5

Kvalitný skartovací stroj atraktívneho dizajnu, s priaznivým pomerom cena / výkon. Vybavený 
bezpečnostnou funkciou Safe Touch, ktorá zastaví stroj pri dotyku vstupnej štrbiny rukou. LCD 
displej na kontrolu zapnutých funkcií. Stroj je štandardne vybavený automatickým systémom 
štart / stop, spätným chodom, tepelnou poistkou motora proti prehriatiu, signalizáciou 
preplneného koša. Príležitostne možno skartovať zošívacie spinky a kancelárske sponky. 
Samostatný vstup na kreditné karty alebo CD. Tichý chod stroja 58 dB. 

Skartátor AT-20 S, AT-20 C Skartátor  AT-60 S, AT-60 C

Kvalitný skartovací stroj ergonomického dizajnu vybavený funkciou Safe Touch, ktorá zastaví 
stroj pri dotyku vstupnej štrbiny rukou. Jednoduché ovládanie je zaistené dotykovým panelom. 
Stroj je vybavený spätným chodom, tepelnou poistkou motora proti prehriatiu, signalizáciou 
preplneného koša a kolieskami pre ľahkú manipuláciu. Príležitostne možno skartovať zošívacie a 
kancelárske sponky. Samostatný vstup na kreditné karty a CD.
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technické dáta DSB AT – 60 S DSB AT – 60 C
pracovná šírka 230 mm 230 mm
rozmer rezu 4 mm 3,8×40 mm
kapacita rezu (70 g) 28 listov 20 listov
stupeň utajenia podľa NBÚ typ 2 (dôverné) typ 2 (dôverné)
štart / stop automatický automatický
kapacita koša 35l 35 l
rozmery (mm) 440x290x730 440×290×730
hmotnosť 23 kg 23 kg
obj. číslo 2704006 2704005
cena za kus 255,- € 275,- €

Skartátor DSB SC – D5

Skartovací stroj v modernom dizajne, možnosť oddelenej skartácie CD a papiera. 
Stroj má funkciu automatického ŠTART / STOP stráženého foto bunkou. Veľmi 
tichý, ale výkonný motor s výkonom 210 Wattov.
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technické dáta DSB SC-D5
pracovná šírka 220 mm
rozmer rezu 4×35 mm
kapacita rezu (80g) 5 listov
stupeň utajenia podľa NBÚ typ 3 (tajné)
štart / stop automatický
kapacita koša 15 l
rozmery (mm) 310×205×347
hmotnosť 3,4 kg
obj. číslo 2704010
cena za kus 82,- €
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Skartátory  REXEL Auto+ s automatickým podávačom1

Unikátny skartátor s možnosťou automatického podávania listov papiera. Veľmi jednoduchý princíp vloženia papiera do zásobníka 
stroja. Listy nemusia byť jednotlivo oddelené, stroj skartuje zväzok až 8 listov naraz zošitých spinkou.
Skartovacie stroje sú vybavené tepelnou ochranou motora, spätným chodom pri preplnení papierom, automatickým režimom 
skartovania, priehľadom do odpadovej nádoby a signalizáciou otvorenia dverí. Stroje skartujú kreditné karty aj náhodne vložené 
zošívacie spony. Model Auto +250 skartuje navyše aj CD.
Do automatického podávača je možné vložiť 60/100/250 listov papiera

214

Kancelársky skartátor s krížovým rezom v modernom dizajne. Poradí si ľahko so spinkami
z kancelárskych zošívačiek. Systém Safe Sense ™ - automatické zastavenie pri dotyku 
rukou v oblasti vstupného otvoru.

• ľahké vyprázdnenie koša pomocou kľuky
• skartuje kreditné karty a malé kancelárske spinky
• tepelná poistka
• spätný chod

2 Skartátor FELLOWES P 58Cs

parametre Auto+ 60 Auto+ 100 Auto+250
pracovná šírka (mm) 220 220 220
šírka rezu (mm) 4×45 4×50 4×40
kapacita rezania listov (A4, 80 g/m2) 5 6 8
utajenie podľa vyhlášky NBÚ č.528/2005 sb. typ 2 (dôverné) typ 2 (dôverné) typ 2 (dôverné)
objem odpadovej nádoby (litre) 15 l 27 l 40 l
rozmer mm (v×š×h) 350×295×430 435×310×445 590×350×490
hmotnosť (kg) 8,7 19 26,7 
automatický podávač 60 listov 100 listov 250 listov
certifikované NBÚ ÁNO ÁNO ÁNO
záruka proti zlomeniu nožov 60 120 180
objednávajúci  kód 2704460 2704470 2704475
cena za kus  162,- € 244,- € 571,- €

250 listov

Unikátny skartátor s možnosťou automatického podávania listov papiera. Veľmi jednoduchý princíp vloženia papiera do zásobníka 

Skartovacie stroje sú vybavené tepelnou ochranou motora, spätným chodom pri preplnení papierom, automatickým režimom 
skartovania, priehľadom do odpadovej nádoby a signalizáciou otvorenia dverí. Stroje skartujú kreditné karty aj náhodne vložené 

Stačí len vložit papier a ísť!

technické dáta FELLOWES P 58Cs
pracovná šírka 225 mm
rozmer rezu CC 3,9×50 mm
kapacita rezu (80 g) 9 listov
stupeň utajenia podľa NBÚ typ 3 (tajné)
štart/stop automatický
kapacita koša 22 l
rozmery (mm) 400×212×360
hmotnosť 6,2 kg
obj. číslo 2703965
cena za kus 122,- €

i
Skartovací stroj REXEL Auto+ 250 
len na objednávku.
 

Skartátor FELLOWES P 48C

Spoľahlivý skartátor pre malú kanceláriu. Vybavený bezpečnostným zámkom, svetelným 
indikátorom preťaženie, krížovým rezom a spätným chodom.
Skartuje aj papiere zošité spinkou zo zošívačky.

3

technické dáta FELLOWES P 48C
pracovná šírka 225 mm
rozmer rezu CC 3,9×50 mm
kapacita rezu (80 g) 8 listov
stupeň utajenia podľa NBÚ typ 3 (tajné)
štart/stop automatický
kapacita koša 18 l
rozmery (mm) 350×360×260
hmotnosť 5,9 kg
obj. číslo 2703960
cena za kus 100,- €



Uvedené ceny sú bez DPH.

Obľúbený skartátor s krížovým rezom. Praktický vysúvací odpadový kôš s priehľadným 
okienkom pre jednoduchý prehľad zaplnenia. Systém Safe SenseTM - automatické 
zastavenie skartovacieho stroja pri dotyku rukou v oblasti vstupného otvoru. Poradí si 
ľahko s kancelárskymi spinkami, platobnými kartami aj CD alebo DVD.

Robustný skartátor moderného dizajnu s krížovým rezom. Poradí si ľahko s kancelárskymi 
sponkami, platobnými kartami aj CD alebo DVD. Veľmi tichý chod. Exkluzívna funkcia 
Turbo Jam ReleaseTM, ktorá rázovo zvýši výkon skartátora a odstráni tak zaseknutý 
papier. Vysúvací odpadová kôš uľahčí vysypávanie odpadu.
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Skartátor FELLOWES 72 Ct

Skartátor FELLOWES 75 CS

4

7

technické dáta Fellowes 72 Ct
pracovná šírka 230 mm
rozmer rezu CC 3,9×38 mm
kapacita rezu (80 g) 12 listov
stupeň utajenia podľa NBÚ typ 2 (dôverné)
kapacita koša 25 l
rozmery (mm) 380×255×546
hmotnosť 12 kg
rýchlosť skartácie 4,3 m / min.
obj. číslo 2703999
cena za kus 269,- €

technické dáta Fellowes 75 CS
pracovná šírka 230 mm
rozmer rezu 3,9×38 mm
kapacita rezu (80 g) 12 listov
stupeň utajenia podľa NBÚ typ 2 (dôverné)
kapacita koša 27 l
rozmery (mm) 514×381×296
hmotnosť 12,2 kg
rýchlosť skartácie 3,3 m / min.
obj. číslo 2703996
cena za kus 255,- €
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Fellowes DS 1200 Cs6

Novinka v skartátoroch značky Fellowes pre kanceláriu v atraktívnom dizajne. Systém 
Safe Sense ™ - automatické zastavenie skartovacieho stroja pri dotyku rukou v oblasti 
vstupného otvoru. Automatický štart / stop. Poradí si ľahko s príležitostnou skartáciou 
spiniek z kancelárskych zošívačiek a s kreditnými kartami. Výklopný kôš na ľahké 
vyprázdnenie (objem 15 l), priezor pre kontrolu zaplnenia odpadového koša.

technické dáta DS - 1200 Cs
pracovná šírka 225 mm
rozmer rezu CC 4×50 mm
kapacita rezu (80 g) 12 listov
stupeň utajenia podľa NBÚ typ 3 (tajné)
štart / stop automatický
kapacita koša 15 l
rozmery (mm) 215×380×410
hmotnosť 8 kg
obj. číslo 2703975
cena za kus 204,- €

FELLOWES  MS - 450 Cs

Moderný skartátor s vysokým stupňom utajenia. Extrémne tichý chod. Atraktívny 
dizajn. Automatický štart / stop. Príležitostná skartácia spiniek, skartuje aj kreditné 
karty a nosiče dát CD / DVD (odpad je oddelený v samostatnej schránke od 
zoskartovaného papiera). Systém Safe Sense ™ - automatické zastavenie 
skartovacieho stroja pri dotyku rukou v oblasti vstupného otvoru. Ergonomický 
predný vstup. Mierka počtu skartovaných listov ako prevencia proti zahlteniu stroja. 

5

technické dáta MS – 450 Cs
pracovná šírka 230 mm
rozmer rezu CC 2×8 mm
kapacita rezu (80 g) 7 listov
stupeň utajenia podľa NBÚ typ 4 (prísne tajné)
štart / stop automatický
kapacita koša 20 l
rozmery (mm) 360×270×570
hmotnosť 15 kg
obj. číslo 2703997
cena za kus 358,- €
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Skartátor KOBRA +1 SS4 Skartátor KOBRA 300 SS4

Model série +1 je vhodný pre domácnosť alebo menšiu kanceláriu. Jednoduchá  osluha,
automatický štart / stop, výkonný motor, možnosť skartácie CD / DVD, kreditných kariet,
kancelárskych spôn aj zošívacích spiniek. Stupeň utajenia podľa NBÚ vyhlášky NBÚ 
č.528/2005 Zb. - VYHRADENÉ.

• systém "Energy Smart" pre nulovú spotrebu energie v stave "stand-by"
• systém chladenia motora proti prehriatiu
• svetelná signalizácia vysunutého koša
• vyrobené v EU
• záruka na rezné nože 5 rokov
• príkon 250 W

Model rady 300 bol vyvinutý na veľkokapacitnú skartáciu. Rezné jednotky sú poháňané 
dvoma motormi. Stroj je určený do štátnych inštitúcií, armády, ...
Systém "Energy smart" s neónovou signalizáciou umožňuje nulovú spotrebu energie
v režime STAND-BY. 
Stupeň utajenia podľa NBÚ vyhlášky NBÚ č 528/2005 Z. z. - VYHRADENÉ.
Skartovací stroj je na kolieskovom podvozku.

• systém "SPPU" - špeciálne tvrdené ozubené súkolie z uhlíkovej ocele a reťazový 
prevod pre vysokú odolnosť proti opotrebovaniu
• systém chladenia motora proti prehriatiu
• skartácia CD / DVD, diskiet, kreditných kariet, kancelárskych spôn
a zošívacích spiniek
• systém ochrany proti zahlteniu papierom "cut-off"
• výkonný motor pre 24-hodinovú prácu
• svetelná signalizácia otvorených dvierok
• svetelná signalizácia naplneného
odpadového koša
• vyrobené v EU
• doživotná záruka na rezné nože
• príkon 920 W (2 × 460 W) - 2 motory

1 2

dvojitý odpadový kôš vyba-
vený triediacim mechanizmom
na plastové (z CD, diskiet,
kreditných kariet) a papierové
odrezky.

(Kobra 240, Kobra +2 a +3)

Odpadový kôš
triediaci odpad:

Nulová spotreba energie v
stave stand-by chráni životné
prostredie elimináciou emisií a
znížením kontaminácie atmosféry.

krátkodobé
zvýšenie výkonu

o 30%

TURBO POWER
dodatočný úder sily

skartácia bez nutnosti
čakania, bez prehrievania
skartovacieho stroja

motor pre
non-stop prácu

(Kobra 240)

Ich revírom je kancelária,
ich tempo je vražedné...

technické dáta KOBRA +1SS4
pracovná šírka 230 mm
rozmer rezu prúžok 3,8 mm
kapacita rezu (80 g) 17 listov
stupeň utajenia podľa NBÚ typ 1 (vyhradené)
štart / stop automatický
kapacita koša 38,5 l
rozmery (mm) 390×300×590
hmotnosť 13 kg
obj. číslo 2704161
cena za kus 197,- €

technické dáta KOBRA 300SS4
pracovná šírka 300 mm
rozmer rezu prúžok 3,8 mm
kapacita rezu (80 g) 32 listov
stupeň utajenia podľa NBÚ typ 1 (vyhradené)
štart / stop automatický
kapacita koša 85 l
rozmery (mm) 430×310×830
hmotnosť 37 kg
obj. číslo 2704165
cena za kus 1020,- €

216



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Olej ku skartovacím strojom

• odstraňuje nečistoty z rezného mechanizmu
• zabezpečuje zachovanie kapacity rezania
• nutné používať najmä pri strojoch s priečnym rezom!

Skartátor Kobra +1 SS6, +1 SS7, +1 CC4

3

4 5 Spotrebný materiál ku skartovacím strojom

Skartátor KOBRA 270 TS C2, 270 TS S4, 310 TS CC2, 310 TS SS4

Skartátor vhodný do stredne veľkých a veľkých kancelárií alebo úradov.

• systém "EPC - Electronic Power Control" pre stanovenie optimálneho množstva skartovaného materiálu, prispieva k ochrane proti zahlteniu papierom
• "Touch Screen" - dotykový ovládací panel
• systém "Energy Smart" pre nulovú spotrebu energie v stave "stand-by"
• systém "SPPU" - špeciálne tvrdené ozubené súkolie z uhlíkovej ocele a reťazový prevod pre vysokú odolnosť proti opotrebovaniu
• systém chladenia motora proti prehriatiu
• skartácia CD / DVD, kreditných kariet, kancelárskych spôn a zošívacích spiniek
• automatický systém štart / stop
• automatické vypnutie pri naplnení odpadového plastového vreca
• výkonný motor pre 24-hodinovú prácu
• doživotná záruka na nože
• svetelná signalizácia aktuálneho stavu stroja
• pohyblivý stojan so 4 otočnými kolieskami
• vyrobené v EU

technické dáta 270 TS C2 270TS S4 310 TS CC2 310 TS SS 4
prac. šírka 270 mm 270 mm 310 mm 310 mm
rozmer rezu 1,9x15 mm 3,8 mm 1,9x15 mm 3,8 mm
kapacita rezu (70g) 15/17 listov 27/29 listov 17/19 listov 37/39 listov
stupeň utajenia typ 3 (tajné) typ 1 (vyhradené) typ 3 (tajné) typ 1 (vyhradené)
kapacita koša 110 l 110 l 135 l 135 l
rozmery (mm) 430x530x880 mm 430x530x880 mm 430x530x960 mm 430x530x960 mm
hmotnosť  46 kg 45 kg 58 kg 58 kg
obj. číslo 2704175 2704176 2704177 2704178
cena za kus 1035,- € 952,- € 952,- € 952,- €

ojej pre skartovacie stroje
objem 200 ml 
kusov v balení 1 ks
obj. číslo 2705010
cena za kus 8,10 €

Odpadové vrecia ku skartovacím strojom

• materiál regranulát HDPE
• farba vriec nešpecifikovaná
• dodávame po baleniach

obj. číslo typ ks v balení cena za bal.
2705100 450+(2×215)×800×0,02 mm 25 7,70 €
9702485 610+(2×295)×1000×0,04 mm 10 2,60 €
9701265 600×800×0,085 mm 15 2,10 €
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Položka 9701265 je 
bez bočných skladov.

i

dvojitý odpadní koš vyba-
vený třídícím mechanismem 
na plastové (z CD, disket, 
kreditních karet) a papírové 
odřezky.

(Kobra 240, Kobra +2 a +3)

Odpadní koš
třídící odpad:

Nulová spotřeba energie ve
stavu stand-by chrání životní
prostředí eliminací emisí a 
snížením kontaminace atmo-
sféry.

krátkodobé
zvýšení výkonu

o 30%

TURBO POWER
dodatečný úder síly

skartace bez nutnosti 
čekání, bez přehřívání
skartovacího stroje

motor pro
non-stop práci

(Kobra 240)

dvojitý odpadní koš vyba-
vený třídícím mechanismem 
na plastové (z CD, disket, 
kreditních karet) a papírové 
odřezky.

(Kobra 240, Kobra +2 a +3)

Odpadní koš
třídící odpad:

Nulová spotřeba energie ve
stavu stand-by chrání životní
prostředí eliminací emisí a 
snížením kontaminace atmo-
sféry.

krátkodobé
zvýšení výkonu

o 30%

TURBO POWER
dodatečný úder síly

skartace bez nutnosti 
čekání, bez přehřívání
skartovacího stroje

motor pro
non-stop práci

(Kobra 240)

technické dáta KOBRA +1 SS6 KOBRA +1 SS7 KOBRA +1 CC4
pracovná šírka 230 mm 230 mm 230 mm
rozmer rezu prúžok 5,8 mm prúžok 7,5 mm 3,5×40 mm
kapacita rezu (70 g) 23/25 listov 25/27 listov 12/14 listov
stupeň utajenia podľa NBÚ typ 1 (vyhradené) - typ 2 (dôverné)
štart / stop automatický automatický automatický
kapacita koša 38,5 l 38,5 l 38,5 l
rozmery (mm) 390×300×590 390×300×590 390×300×590
hmotnosť 13 kg 13 kg 14 kg
obj. číslo 2704162 2704163 2704164
cena za kus 210,- € 210,- € 214,- €

 systém "EPC - Electronic Power Control" pre stanovenie optimálneho množstva skartovaného materiálu, prispieva k ochrane proti zahlteniu papierom

• systém "SPPU" - špeciálne tvrdené ozubené súkolie z uhlíkovej ocele a reťazový prevod pre vysokú odolnosť proti opotrebovaniu

Skartovacie stroje vhodné do malých a domácich kancelárií. Systém "Energy Smart" pre nulovú spotrebu energie 
v stave stand-by. Skartácia CD / DVD, kreditných kariet, kancelárskych spôn a zošívacích spiniek. Systém 
chladenia motora proti prehriatiu. Výkonný motor pre 24-hodinovú prácu. Svetelná signalizácia vysunutého 
koša. Priezor do odpadovej nádoby na kontrolu naplnenia. 

• vyrobené v EU
• záruka na rezné nože 5 rokov



Stačí Vám jedna 
tlačiareň pre celý tím 
a zvládnete toho 
omnoho viac!

Tlačiareň samolepiacich štítkov  
LabelManager Wireless PnP -
možnosť zdieľania s ostatnými 
užívateľmi bezdrôtovej siete.

Nová tlačiareň DYMO Label Manager Wireless PnP uľahčí každému
vytlačiť štítky profesionálnej kvality vďaka bezdrôtovému zdieľaniu.
Široký výber štítkov až do šírky 24 mm pre rôzne typy aplikácií.

Viac informácií nájdete na našich webových stránkach:

www.DYMO.com
and done.

zložky na dokumenty zoraďovače a police archivácia, inventúra bezdrôtové zdieľanie



Uvedené ceny sú bez DPH.

2

1

3 Štítkovač DYMO LM PnP wirelessŠtítkovač DYMO LM 210 D

Štítkovač DYMO LabelManager 500 TS

• základný model stolného štítkovača
• tlač na pásky D1 šírky 6, 9 a 12 mm
• klávesy pre rýchle zadávanie symbolov, interpunkcie a diakritiky
• výber zo 6 veľkostí písma, 7 štýlov textu, 8 druhov rámčekov
• pamäť 9 štítkov
• predĺžená životnosť batérie vďaka automatickému vypínaniu
• napájanie pomocou 6 batérií AAA (nie sú súčasťou balenia) alebo voliteľného sieťového 
adaptéra (predáva sa samostatne)     

Veľký plnofarebný dotykový displej - prvýkrát pri značke DYMO ®. Rýchle zadávanie textu na klávesnici počítačového typu. Automatická rezačka štítkov. Nové používateľské profily 
umožňujú ukladať štítky, nastavenia a dáta až pre 5 rôznych užívateľov. Po pripojení k počítaču je možné pomocou aplikácie DYMO Label ™ upravovať štítky s použitím rôznych typov 
písma a grafiky a dokonca je možné stiahnuť, upravovať a tlačiť aj na cestách. Dvojnásobná rýchlosť tlače štítkov v porovnaní s ostatnými štítkovačmi Dymo ®.

• tlačí na pásky D1 šírky 6, 9, 12, 19 a 24 mm
• rozmery 190 × 165 × 95 mm
• 10 typov písma, 25 veľkostí písma, 5 rámčekov a podčiarknutí, 32 štýlov textu, stovky integrovaných symbolov a klipartov
• QWERTY klávesnica
• tlač grafiky, čiarových kódov a lôg s rozlíšením 300 dpi
• pamäť na viac než 500 štítkov
• napájanie dobíjacím batériovým blokom
• obsah balenia štítkovač LabelManager 500 TS; dobíjací batériový blok; USB kábel, stručná príručka a referenčné príručky, páska D1
• možnosť pripojenia k PC
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Nový štítkovač s možnosťou zdieľania s ostatnými užívateľmi v bezdrôtovej sieti.

• tlač na pásky D1 šírky 6, 9, 12, 19 a 24 mm
• štítky možno prostredníctvom pripojenia k počítaču PC prispôsobiť s využitím ľubovoľného 
typu  písma a grafiky
• tlač kvalitnej grafiky, QR kódov a log s rozlíšením 300 DPI
• tlač čiarových kódov
• automatická rezačka uľahčuje tlač viac štítkov naraz.
• batériový blok sa dobíja prostredníctvom USB kábla - nie je potrebný žiadny sieťový adaptér 
ani batérie typu AA.
• nie je potrebné inštalovať žiadny softvér, vďaka funkcii plug-and-play sa softvér zobrazí po  
pripojenie štítkovača k PC ihneď na obrazovke počítača
• balenie obsahuje elektronický štítkovač, dobíjací batériový blok, kábel USB, kazetu s páskou  
D1 pre prvú tlač, čierna na biele, 24 mm x 3 m, stručného sprievodcu, referenčnú príručku  a 
záručný list.

obj. číslo položka cena za kus
2509230 LM PnP WIFI 130,- €

obj. číslo položka cena za kus
2509133 LM 500 TS 206,- €

i
Možnosť objednania  štítkovača bez Wi-Fi

LM PnP (bez Wi-Fi) 6, 9, 12 mm

Pásky do štítkovačov 
nájdete na str. 223.

& Pásky do štítkovačov 

obj. číslo položka cena za kus
2509190 LM 210 48,80 €
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Tlačiareň štítkov LabelWriter 4XL

Vysokorýchlostná veľkoformátová tlačiareň štítkov pre náročné využitie. Umožňuje tlač veľkoformátových prepravných a skladových štítkov a tiež tlačí na rôzne veľkosti a typy štítkov pre zakladače, menovky 
a na ďalšie účely.

• tlač štítkov až do šírky 10 cm, vrátane štítkov pre hromadné odosielanie a ďalších veľkoformátových štítkov, napríklad univerzálnych expedičných štítkov 104 × 159 mm, skladových štítkov, čiarových kódov
 alebo identifikačných štítkov
• tlač až 129 štítkov za minútu (alebo 81 mm za sekundu pri 4 riadkových veľkokapacitných adresných štítkoch)
• tlač jasného a veľmi čitateľného textu, grafiky a čiarových kódov v rozlíšení 300 dpi
• obsahuje nový softvér DYMO Label v. 8
• rozmery 178 × 187 × 134 mm

1

obj. číslo položka cena za kus
2509605 LW 4 XL 305,- €

LABEL WRITER 450 Duo

Tlačiareň papierových štítkov a veľmi odolných plastových štítkov D1.

• tlačiareň, ktorá ponúka dva spôsoby štítkovania a vojde sa na každý písací stôl
• horná časť tlačiarne zaisťuje všetky vynikajúce funkcie tlačiarne LW450 Turbo
• spodná časť tlačiarne umožňuje tlač na plastovú pásku D1 so šírkou 6, 9, 12, 19 alebo 24 mm
• pracuje s inovovaným softvérom DYMO Label ™ verzia 8 s maximálne zjednodušeným ovládaním
• pripojenie prostredníctvom rozhrania USB - Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8
• dvojročná záruka plus predĺženie o 1 rok na webe www.dymo.com

2

obj. číslo položka cena za kus
2509607 LW 450 Duo 204,- €

i
Štítky a pásky do tlačiarní  štítkov LabelWriter 
450 DUO nájdete na str. 221 a 223.
 

i

obj. číslo použitie štítku farba prevedenie rozmer v mm štítkov v bal. cena za bal.
2504057 adresné extra veľké XXL biela papierové 159×104 1×220 27,60 €
2504059 veľké vysokokapacitné biela papierové 102×59 2×575 55,- €
2504058 adresné vysokokapacitné biela papierové 89×28 2×1050 55,- €



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Tlačiareň štítkov DYMO LW 450

Nová verzia rýchlych DYMO štítkovačov rady LW. Dokonalejšie označovanie, zasielanie pošty a archivácia so značkovým softvérom DYMO Label ™ v. 8.

Softvér DYMO Label ™ verzia 8 umožňuje vytvárať a tlačiť adresy, expedičné štítky, štítky pre zakladače, čiarové kódy, menovky a ďalšie štítky bez ďalšej manipulácie a problémov s hárkami štítkov 
na štandardnej stolovej tlačiarni.

• tlač priamo z aplikácií Microsoft Word, Excel, Outlook, CardScan
• tlač až 51 štítkov za min (4-riadkový adresný štítok)
• integrovaný adresár pre jednoduchú tlač štítkov s kontaktami z aplikácie Outlook ®, stačí vyhľadať kontakty pomocou filtra a vytlačiť štítky presne podľa vlastných požiadaviek.

3

Štítky pre tlačiarne DYMO LW4

obj. číslo položka cena za kus
2509609 LW 450 122,- €

Štítky pre tlačiarne DYMO LabelWriter sú dodávané v papierovom a plastovom
prevedení, navinuté na rolkách v rôznych, najčastejšie používaných formátoch.
Štítky je možné použiť aj pre skôr dodávané modely LabelWriter.

*mix farieb obsahuje štítky žlté, modré, ružové a zelené 

obj. číslo použitie štítkov farba prevedenie rozmer v mm štítkov v bal. cena za bal.
2504000 adresné štandard biela papierové 89×28 2×130 12,- €
2504010 adresné štandard mix* papierové 89×28 4×130 40,80 €
2504020 adresné veľké biela papierové 89×36 2×260 26,40 €
2504030 adresné veľké čirá plastové 89×36 1×260 35,70 €
2504040 balíky / menovky biela papierové 101×54 1×220 21,20 €
2509663 štítky pre spiatočnú adresu biela papierové 54×25 1×500 17,90 €
2504042 štítky na menovky biela papierové 89×41 1×500 19,40 €
2504050 multifunkčné štítky biela papierové 70×54 1×320 23,40 €
2504061 na vizitky biela papier bez lepidla 89×51 • 24,40 €
2504062 na menovky biela papier bez lepidla 106×62 • 22,10 €
2504063 multifunkčné štvorcové biela papierové 25×25 • 24,40 €
2504068 CD / DVD biela papierové průměr 57 1×160 22,- €
2504070 závesné dosky biela papierové 50×12  1×220 12,60 €
2504080 zoraďovače úzke biela papierové 190×38 1×110 23,60 €
2504090 zoraďovače široké biela papierové 190×59 1×110 30,- €
2504092 multifunkčné biela odstrániteľné 24×12 1×1000 11,- €
2504095 multifunkčné biela odstrániteľné 51×19 1×500 12,- €
2504097 multifunkčné biela odstrániteľné 57×32 1×1000 29,70 €
2504057 adresné extra veľké XXL biela papierové 159×104 1×220 27,60,- €
2504059 veľké vysokokapacitné biela papierové 102×59 2×575 55,- €
2504058 adresné vysokokapacitné biela papierové 89×28 2×1050 55,- €
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obj. číslo položka cena za kus
2509130 LM 420P 122,- €

1 Štítkovač LM 420P

Kvalitný prenosný elektronický štítkovač napájaný lítium-iónovým batériovým blokom - rovnaká technológia ako pri mobilných telefónoch 
a notebookov. Môžete pracovať rýchlejšie vďaka vylepšenému užívateľskému rozhraniu, v ktorom sa zobrazia všetky príkazy na displeji bez nutnosti 
posúvania a ktoré obsahuje zreteľné ikony pre možnosť formátovania. Možnosť voľby z 8 písiem a 10 štýlov textu, 8 štýlov rámčekov pre zvýraznenie 
alebo podčiarknutie. Tlače až 10 kópií rovnakého štítku a možnosti uložiť až 10 štítkov do pamäte.

• veľký 4-riadkový podsvietený displej
• pripojenie cez USB s PC - jednoduchá príprava podkladov pre tlač štítkov
• tlač čiarových kódov: UPC-E, Code-39, Code-128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
• tlač na štítky DYMO D1 so šírkou 6 mm, 9 mm, 12 mm alebo 19 mm
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Nový štítkovač s dobíjacím batériovým blokom a možnosťou pripojenia k PC cez USB kábel.

• tlač na pásky D1 šírky 6, 9 a 12 mm
• klávesnica počítačového typu QWERTY - jednoduché a rýchle zadávanie textu
• rýchly prístup k špeciálnym symbolom, vrátane interpunkcie, symbolom meny a diakritiky
• výber z 3 fontov, 6 veľkostí, 6 štýlov písma, 9 rámčekov aj s možnosťou podčiarknutia, 222 symbolov 
a klipartov
• automatická pamäť naposledy vytlačeného štítku s možnosťou uloženia až 9 štítkov
• funkcia automatického vypínania
• napájanie: Lithium-lon batériový blok dobíjaný cez USB kábel, nie je potrebný adaptér ani batéria

Štítkovač LM 2802

obj. číslo položka cena za kus
2509172 LM 280 65,- €

• výber z 3 fontov, 6 veľkostí, 6 štýlov písma, 9 rámčekov aj s možnosťou podčiarknutia, 222 symbolov 
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4 Pásky D1 pre štítkovače DYMO

Sú určené pre všetky štítkovače rady LP, LM a LW 450 DUO, LW 400 DUO a RHINO.

• pozdĺžne narezanie papierového podkladu pre jednoduchšiu aplikáciu štítkov (nie je pri 
šírke 6 mm)
• samolepiace, odolné proti vode
• odolné teplotám od -30 do +150 ° C
• oleju odolné, saponátom a väčšine rozpúšťadiel
• široká škála šírok a farieb

tlač / páska 6mm×7m 9mm×7m 12mm×7m 19mm×7m 24mm×7m
čierna / priehľadná 2509410 2509420 2509430 2509460 2509480
čierna / biela 2509411 2509421 2509431 2509461 2509481
čierna / žltá 2509412 2509422 2509432 2509462 2509482
čierna / modrá - 2509423 2509433 2509463 2509454
čierna / zelená - 2509424 2509434 2509465 2509464
čierna / červená - 2509425 2509435 2509466 2509486
biela / priehľadná - - 2509439 2509471 2509484
biela / čierna - - 2509438 2509467 2509489
modrá / biela - 2509427 2509456 2509468 2509487
modrá / priehľadná - 2509457 - -
červená / biela - 2509426 2509458 2509469 2509488
červená / priehľadná - - 2509459 - -

cena za kus 15,20 € 16,50 € 17,70 € 22,60 € 25,90 €

Mechanický štítkovač DYMO Omega a príslušenstvo

S mechanickým štítkovačom DYMO Omega môžete ľahko a rýchlo vytvárať štítky s vynikajúcim vzhľadom pre použitie v domácnosti aj v kanceláriách a 
obchodoch. Písmená, číslice a znaky sú na otočnom tlačovom kotúčiku, ktorého natočením si jednoducho a rýchlo zvolíte symbol, ktorý požadujete a následným 
kliknutím môžete vytvárať profesionálne, trvanlivé samolepiace štítky s potrebným textom. Odstrihnutie pásky vykonáte veľmi ľahko a pohodlne stlačením 
pohyblivej časti rukoväte. DYMO Omega tlačí na pásky so šírkou 9 mm.

5

obj. číslo farba cena za kus
2509400 červená 2,65 €
2509401 zelená 2,65 €
2509402 modrá 2,65 €
2509403 čierna 2,65 €

obj. číslo položka cena za kus
2509020 DYMO Omega 10,40 €

Samolepiace trvanlivé štítky 9 mm × 3 m .Klasický DYMO font s bielou plastickou tlačou.

• balenie 10 ks
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obj. číslo položka cena za kus
2509175 LM 160 34,70 €
2509165 adaptér 31,- €

3 Štítkovač DYMO LM 160

Jednoduchý ručný štítkovač pre každodenné použitie.

• ľahké zadávanie textu na klávesnici QWERTY
• rýchle formátovanie pomocou jednodotykových inteligentných tlačidiel pre tučné písmo, kurzívu, podčiarknuté písmo, 
 veľkosť písma a zvislý text
• zobrazenie vzhľadu štítkov pred tlačou - náhľad na veľkom LCD displeji
• tlač na D1 pásky šírky 6, 9 a 12 mm
• 6 veľkostí písma, 8 štýlov textu, 4 rámčeky a podčiarknutie
• napájanie pomocou šiestich batérií AAA alebo napájacieho adaptéra (predáva sa samostatne)



Ideálna tlačiareň štítkov pre náročné aplikácie v informačnej technike a elektrotechnike.

• možnosť pripojenia k PC
• tlačí na pásky Rhino/D1 šírky 6, 9, 12, 19 a 24 mm
• vďaka špeciálnym funkčným klávesám je možné tlačiť rýchlo
a jednoducho štítky na prepojovacie panely, rozvádzače,
svorkovnice, káble a drôty a vytvárať aj zástavky na káble
• veľký podsvietený LCD displej
• tlač 6 rôznych typov čiarových kódov, vrátane kódov EAN
• výkonná serializácia - integrovaní sprievodcovia pre jednoduchú aj pokročilú serializáciu
• knižnica symbolov s viac ako 250 prednastavenými priemyselnými symbolmi,
výrazmi, zlomkami a interpunkčnými znamienkami
• pamäť posledného vytlačeného štítka a uloženie až 1000 najpoužívanejších štítkov
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Štítkovač RHINO 5200

Štítkovač RHINO 6000

Priemyselný profesionálny DYMO ® štítkovač určený pre pracovníkov, ktorí pracujú v ťažkých pracovných podmienkach. 
Protišmykové, vstavané protinárazové púzdro chráni štítkovač pred poškodením. Napájanie pomocou šiestich tužkových 
batérií (nie sú súčasťou balenia) alebo pomocou dobíjacieho batériového bloku typu Li-ion s rýchlym nabíjaním.

Praktické tlačidlá rýchleho prístupu
k funkciám automatického nastavenia veľkosti 
písma, medzier, formátov štítkov pre vodiče a 
káble, svorkovnice, rozvádzače a prepojovacie 
panely, pre vertikálnu tlač a tlač s fixnou dĺžkou.

Ukladánie viac než 100 rôznych štítkov
pre prípad potreby tlače na pracovisku.

Na objednávku dodávame tiež v kufríku s príslušenstvom. 

Kufríkový set Rhino 5200 obsahuje:
• štítkovač Rhino 5200
• pevný a odolný kufrík
• 1×19 mm biela flexibilná nylonová páska
• 1×12 mm biela vinylová páska
• dobíjací lithium-iónový batériový blok
• napájací adaptér

Veľký dvojriadkový displej
- podsvietenie pri nedostatočnom osvetlení.

Automatické vypínanie

Tlačidlo na štítky Rhino 
/ D1 šírka 6,9,12,19 mm.

Tlač čiarových kódov 39 a 128
na štítky šírky19 mm.

Protišmykové púzdroViac než 100 naprogramovaných symbolov
- k dispozícii priemyselné symboly, interpunkčné 
znamienka, znaky mien, zlomky.

obj. číslo položka cena
2509160 štítkovač Rhino 6000 286,- €
2509295 štítkovač Rhino 6000 + kufor s príslušenstvom 388,- €

i
Na objednávku dodávame tiež  v kufríku s príslušenstvom. 

Kufríková sada Rhino 6000 obsahuje:
• štítkovač RHINO 6000
• 1×9 mm biela vinylová páska
• software RHINO Connect
• 1×24 mm biela flexibilná nylónová páska
• dobíjací líthium-iónový batériový blok
• napájací adaptér
• dobíjací líthium-iónový batériový blok
• napájací adaptér

obj. číslo položka cena
2509150 štítkovač Rhino 173,- €
2509155 štítkovač Rhino + kufrík s príslušenstvom 223,- €



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Spotrebný materiál pre štítkovače RHINO

Štítkovač RHINO 4200

Vinylové pásky sú určené nielen pre bežné štítkovanie, ale aj pre extrémne
podmienky.  Sú odolné proti vlhkosti, chemickým látkam i UV žiareniu a 
vďaka tomu predstavujú ideálne riešenie pre štítkovanie 
v interiéroch aj exteriéroch.

• vhodné na nerovné a zaoblené povrchy

Kompaktný a cenovo dostupný štítkovač s praktickými funkčnými tlačidlami.

• tlač na Rhino a D1 pásky šírky 6, 9, 12 a 19 mm
• funkčné tlačidlá pre tlač čiarových kódov, označovanie káblov, označovanie modulov rozvádzačov, tlač štítkov s pevnou dĺžkou a mnoho ďalších funkcií
• možnosť tlači aj na zmršťovacie bužírky
• knižnica 150 najpoužívanejších symbolov (elektroinštalácie, AV technika, zabezpečenie ...)
• veľký podsvietený displej
• integrované gumené púzdro na ochranu proti poškodeniu
• napájanie 6 batériami typu AA alebo adaptérom (nie sú súčasťou balenia)
• možnosť použitia dobíjacieho akumulátora (predáva sa ako príslušenstvo)

4

3

obj. číslo farba rozmery cena za kus
2509641 biela 12 mm × 5,5 m 17,50 €
2509640 žltá 12 mm × 5,5 m 17,50 €
2509635 žltá 9 mm × 5,5 m 16,30 €
2509651 biela 19 mm × 5,5 m 19,40 €
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obj. číslo položka cena za kus
2509156 štítkovač Rhino 4200 85,- €
2509165 adaptér 31,- €
2509153 dobíjací batériový blok 32,40 €

Permanentné nylonové flexibilnéí pásky Permanentné polyesterové pásky 

Špeciálne pásky pre elektronické štítkovače DYMO, ktoré tlačia na 
danú šírku pásky D1. Kombinácia trvanlivého lepidla a pružného 
nylonu predstavuje ideálne riešenie pre označenie ľubovoľne 
zakriveného povrchu.

• vhodné pre označenie káblov, skúmaviek
a ďalších nerovných predmetov
• narezanie podkladu pre ľahké odlepenie štítku

tlač / páska 12 mm×3,5 m 19 mm×3,5 m
čierny / biela 2509440 2509442
čierny / žltá 2509441 2509443
cena za kus 18,90 € 21,10 €

Špeciálne pásky pre elektronické štítkovače DYMO, 
s permanentným lepidlom. Sú určené pre 
aplikácie vyžadujúce priľnavosť k hrubým 
povrchom so zvýšenou pevnosťou a odolnosťou 
proti nečistotám a mastnotám.

• vhodné pre označenie výrobkov,
zariadení alebo strojov
• presah 1 mm na každej stráne podkladovej
pásky pre ľahké oddelenie štítku

tlač / páska 12 mm×5,5 m 19 mm×5,5 m
čierny / biela 2509445 2509446
cena za kus 21,- € 19,- €

Špeciálne profi D1 pásky RHINO – vinylové

Dymo pásky, šírky 12 mm, návin 4 m.

obj. číslo páska farba cena za kus
2509510 papierová biela 6,30 €
2509500 plastová biela 7,50 €
2509501 plastová žltá 7,50 €
2509502 plastová zelená 7,50 €
2509503 plastová modrá 7,50 €
2509504 plastová červená 7,50 €

DYMO pásky LETRATAG5
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Tlačiareň samolepiacich štítkov Brother, PT-H1051

Tlačiareň samolepiacich štítkov Brother, PT-E100VP, s kufríkom3

Tlačiareň na papierové samolepiace štítky alebo filmové role s automatickým odstrihom, QL-5702

Ručná tlačiareň štítkov s rozsiahlymi možnosťami tlače, vhodná pre domácnosti a malé kancelárie.

Vlastnosti:
• klávesnica ABC
• 1 riadkový 12 znakový displej
• 1 štýl fontu
• 9 štýlov tlače
• 3 veľkosti tlače
• vertikálna tlač
• opakovaná tlač
• náhľad tlače
• 9 typov okrajov
• 177 symbolov
• rýchlosť tlače až 20mm za sekundu
• tlač 2 riadkov
• ručný odstrih
• tlač na pásky šírky 6, 9 a 12 mm
• napájanie batérie 6 × AAA

obj. číslo cena za kus
2509706 40,60 €

Tlačiareň štítkov s rozsiahlymi možnosťami tlače. Umožňuje tlač vo vyššom rozlíšení, preto je vhodná pre tlač kvalitných log, čiarových kódov a textov.

• pripojiteľná k PC
• rozhranie: USB
• tvorba štítkov pomocou P-Touch Editora
• modul add in pre Microsoft ® Office: Microsoft Word / Excel / Outlook (Office 2000/2003/2007/2010)
• max výška tlače 59mm
• max dĺžka tlače 1m
• max šírka štítku 62mm
• rozlíšenie tlače 300 × 600 dpi
• rýchlosť tlače 110mm / s
• automatický odstrih
• veľký výber tlačových médií

obj. číslo cena za kus
2509730 96,- €

Základná špecifikácia:
• tlač na pásky šírky 6, 9, 12 mm
• rýchlosť tlače 20mm / s
• grafický LCD displej
• klávesnica ABC
• 168 symbolov (elektrikárske, telekomunikačné ...)
• ľahký prístup k často používaným funkciám
• súčasťou dodávky: praktický kufrík, adaptér 
+ Páska TZe-S631 (12mm čierna na žltej, silno adhezívna, dĺžka 8m)

obj. číslo cena za set
2509703 43,90 €

Tlačiareň na papierové samolepiace štítky alebo filmové role s automatickým odstrihom, QL-570

obj. čísloobj. číslo cena za set
2509703 43,90 €

• modul add in pre Microsoft ® Office: Microsoft Word / Excel / Outlook (Office 2000/2003/2007/2010)

• rozlíšenie tlače 300 × 600 dpi
• rýchlosť tlače 110mm / s

• veľký výber tlačových médií

cena za kus
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Spotrebný materiál do štítkovačov Brother4

5 

označenie pásky šírka pásky farba tlače / pásky obj. číslo cena

1 TZE211 6 mm čierna / biela 2509813 12,20 €

2 TZE611 6 mm čierna / žltá 2509826 12,20 €

3 TZE111 6 mm čierna / priesvitná 2509825 12,20 €

4 TZE221 9 mm čierna / biela 2509806 13,80 €

5 TZE621 9 mm čierna / žltá 2509816 13,80 €

6 TZE121 9 mm čierna / priesvitná 2509835 13,80 €

7 TZE222 9 mm červená / biela 2509807 13,80 €

8 TZE231 12 mm čierna / biela 2509819 15,30 €

9 TZE631 12 mm čierna / žltá 2509822 15,30 €

10 TZE131 12 mm čierna / priesvitná 2509846 15,30 €

11 TZE232 12 mm červená / biela 2509820 15,30 €

12 TZE233 12 mm modrá / biela 2509821 15,30 €

13 TZE241 18 mm čierna / biela 2509828 18,40 €

14 TZE641 18 mm čierna / žltá 2509832 18,40 €

15 TZE141 18 mm čierna / priesvitná 2509837 18,40 €

16 TZE242 18 mm červená / biela 2509829 18,40 €

17 TZE251 24 mm čierna / biela 2509839 21,40 €

18 TZE651 24 mm čierna / žltá 2509844 21,40 €

označenie pásky šírka pásky farba tlače / pásky obj. číslo cena

1 DK22211 29 mm×15,24 m čierna / biela 2509852 24,10 €

2 DK11204 17×54 mm čierna / biela 2509853 7,20 €

3 DK11201 29×90 mm čierna / biela 2509849 11,30 €

4 DK11202 62×100 mm čierna / biela 2509856 20,90 €

Kompletný sortiment Brother na vyžiadanie u OZ.
i

Spotrebný materiál do tlačiarní štítkov Brother



Aby ste vyhrali konkurenčnú vojnu, mali by ste mať dokonalý prehľad
o tom, koho máte na bojovom poli. 

Chcete vedieť, koho máte na bojisku? 
Zvoľte adekvátne prostriedky.

Docházkové systémy Safescan výrazne znižujú náklady na evidenciu docházky... Prvú vojnu máte vyhratú!

Safescan-TA-965_Layout 1  29.5.13  12:52  Page 1

Prítomnosť Vašich ľudí na pracovisku

úplne spoľahlivo ustráži dochádzkový 

systém Safescan TA-965. Vďaka WiFi

pripojeniu môžete sledovať dochádzku

v reálnom čase. Zamestnanci sa registrujú

odtlačkom prsta, RFID kartou alebo

čipom a taktiež kombináciou oboch

spôsobov. Systém má kapacitu 200 000

záznamov až do 3000 užívateľov,

ktoré sa nestratia, ani keď vypadne prúd.

Dáta sa dajú ukladať do CSV alebo

PDF formátov a pomocou USB

alebo TCP/IP exportovať do PC.

Ďalšie produkty rady SAFESCAN
nájdete na str 310.

&
Ďalšie produkty rady SAFESCAN
nájdete na str 310.
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Dochádzkový systém SAFESCAN TA - 965

Dochádzkový systém s Wifi. Montáž na stenu. Prihlásenie prostredníctvom odtlačku prsta alebo RFID 
karty / čipu.

• 3,5 "TFT displej s intuitívnym grafickým užívateľským rozhraním
• spravuje informácie o užívateľoch a časové záznamy (prezentácia, absencia, prestávky)
• jednoduché navigačné a funkčné klávesy
• až 3.000 užívateľov
• až 200.000 záznamov
• prihlasovanie prostredníctvom odtlačku prsta alebo RFID karty / čipu
• export: USB, Wifi alebo TCP / IP spojenia
• možnosť duálneho overenia
• prístup k záznamom v reálnom čase - napr. tlač zoznamu osôb v budove v prípade požiaru
• široká ponuka funkcií správy zamestnancov
• terminál a softvér v 11 jazykoch: EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, CZ, SK, HU, PL
• zahŕňa softvér k dochádzkovým systémom pre neobmedzený počet užívateľov
• export dát do Excelu a HRM programov (. Csv formát)

1

obj. číslo položka balenie cena
1207378 TA-965 1 ks 775,- €
1207375 registračná karta 25 ks 67,- €
1207376 registračný čip 25 ks 77,- €

Dochádzkový systém SAFESCAN TA - 920

Dochádzkový systém s Wifi. Montáž na stenu. Prihlásenie prostredníctvom RFID karty / čipu.

• 3,5 "farebný TFT displej (70 x 53 mm) s intuitívnym grafickým užívateľským rozhraním (GUI - Graphical User Interface)
• spravuje informácie o užívateľoch a časové záznamy (prítomnosť, absencia, prestávky)
• jednoduché navigačné a funkčné klávesy
• až 3.000 užívateľov
• až 200.000 záznamov
• prihlasovanie prostredníctvom RFID karty / čipu
• export: USB, Wifi alebo TCP / IP spojenia
• možnosť duálneho overenie
• prístup k záznamom v reálnom čase - napr tlač zoznamu osôb v budove v prípade požiaru
• široká ponuka funkcií správy zamestnancov
• terminál a softvér v 11 jazykoch: EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, CZ, SK, HU, PL
• zahŕňa softvér k dochádzkovým systémom pre neobmedzený počet užívateľov
• export dát do Excelu a HRM programov (. Csv formát)

2

obj. číslo položka balenie cena
1207379 TA-920 1 ks 608,- €
1207375 registračná karta 25 ks 67,- €
1207376 registračný čip 25 ks 77,- €

Prihlásenie prostredníctvom 
odtlačku prsta.

Prihlásenie prostredníctvom RFID karty. Prihlásenie prostredníctvom RFID čipu.

Synchronizačný terminál sTSP / IP spojením, USB a Wi-Fi.

Sieťový adaptér so zásuvkou 
pre kontinentálnu Európu.

Sieťový kábel CD so softwérom 
a manuálomMontážny materiál



Leitz Complete » Sony » Skartovacie stroje » Štítkovače a pásky » Dochádzkový systém » PC príslušenstvo » Podložky » Podstavce a držiaky » Podložky pod nohy » Káble » Tašky na notebooky » Kalkulačky » 
Batérie a nabíjačky » Záložné zdroje » Predlžovačky a prepäťová ochrana » Čistiace prostriedky na techniku » Dátové médiá a obaly »  Tonery a cartridge do tlačiarní » Farbiace a korekčné pásky230

Microsoft bezdrôtová klávesnica + myš Wireless Desktop 3000 BlueTrack CZ1

• spoľahlivé bezdrôtové spojenie 2,4 GHz
• dosah až 9 metrov a menej káblov na vašom stole
• technológia Microsoft BlueTrack v sebe spája výkon optického 
a presnosť laserového snímania na ešte vyššom počte druhov povrchov.
• integrované kanáliky na odvod tekutiny. Tiché a citlivé klávesy s nízkym profilom.
• miniprijímač možno pohodlne uschovať do spodnej časti myši.

Prijímač tiež automaticky myš vypína a zapína, čím predlžuje životnosť batérie až na 8 mesiacov.

obj. číslo cena za kus
2208237 54,- €

Microsoft ergonomická klávesnica Comfort Curve Keyboard 3000 USB CZ&SK3

Klávesnica s ergonomicky navrhnutým dizajnom prináša oveľa prirodzenejšiu polohu 
zápästí, čo pocítite už pri jej prvom vyskúšaní. Tenký, elegantný dizajn šetrí miesto a 
skvele sa vyníma na pracovnom stole. Ergonomický dizajn je dôležitý nielen pre vyššiu 
produktivitu. Spôsob, akým píšete, pohybujete myšou a klikáte na objekty, môže 
taktiež z dlhodobého hľadiska ovplyvniť vaše zdravie.

obj. číslo cena za kus
2208236 17,80 €

• miniprijímač možno pohodlne uschovať do spodnej časti myši.

Prijímač tiež automaticky myš vypína a zapína, čím predlžuje životnosť batérie až na 8 mesiacov.

GENIUS klávesnica s myšou Slimstar 8000

Moderný bezdrôtový set klávesnice a myši GENIUS Slimstar 8000 poskytuje maximálnu 
efektivitu pri práci s počítačom a tiež veľkú úroveň flexibility a mobility. Elegantný 
tenký dizajn klávesnice a nový typ klávesov so skvelou odozvou. Naviac je odolná proti 
rozliatiu tekutiny. Myš s vysokým rozlíšením 1200 dpi, čo zaisťuje dokonalý hladký 
pohyb.

2

obj. číslo cena za kus
2208238 21,40 €

Klávesnica GENIUS SlimStar 110

Moderná nízkoprofilová tichá klávesnica s veľmi zaujímavým dizajnom. Konektor USB. 
Pri rozliatí tekutiny v blízkosti klávesnice by nemalo dôjsť k jej zničeniu.

• rozhranie USB
• odolná proti rozliatiu tekutiny
• podporuje OS Windows 7/Vista/XP/2000
• Hmotnosť 0,7 kg

4

obj. číslo cena za kus
2208231 8,10 €

Čistiace potreby na
 PC a príslušenstvo 
nájdete na str. 252.

& Čistiace potreby na
 PC a príslušenstvo 
nájdete na str. 252.



Uvedené ceny sú bez DPH.

Moderná bezdrôtová myš ideálna pre notebooky. Výhodou je možnosť vložiť aj nabíjaciu batériu
(AA) a tú potom dobíjať pomocou priloženého kábla.
Komunikuje s PC pomocou bezdrôtovej technológie na frekvencii 2,4 GHz

• napájanie na batérie 1 × AA, batéria nie je súčasťou balenia

Bezdrôtová myš Esperanza, 2,4GHz

obj. číslo cena za kus
2208179 8,10 €

Microsoft myš 100 Mac/Win USB

• mobilná spoľahlivosť
• podpora technológie Plug & Play
• optické snímanie

obj. číslo farba cena za kus
2208180 čierno-zelená 15,40 €

7 8

obj. číslo farba cena za kus
2208181 čierna 10,90 €
2208182 černo-strieborná 10,90 €

Bezdrôtová myš Esperanza, 2,4GHz

Bezdrôtová myš, pracuje na väčšine povrchov. Malý USB prijímač vám už nebude nikdy 
prekážať. Komunikuje s PC pomocou bezdrôtovej technológie na frekvencii 2,4 GHz. 
Ergonomický tvar myši dokonale zapadá do ruky a nespôsobuje únavu počas používania.

• napájanie na batérie 1 × AA, batéria nie je súčasťou balenia

5

obj. číslo cena za kus
2208177 7,40 €

Miniatúrna optická cestovná myš GO MINI, Verbatim

Hladký oválny tvar myši ponúka maximálne pohodlie a ľahké ovládanie ľavou aj 
pravou rukou. Miniatúrna optická cestovná myš je ideálna pri cestovaní. Obsahuje 
technológiu Plug and Play pre rozhranie USB a zatiahnuteľný kábel, čím je zaistená jej 
kompaktnosť aj jej bezproblémové uloženie vo vrecku alebo v taške na notebook.

10

Hladký oválny tvar myši ponúka maximálne pohodlie a ľahké ovládanie ľavou aj 
pravou rukou. Miniatúrna optická cestovná myš je ideálna pri cestovaní. Obsahuje 
technológiu Plug and Play pre rozhranie USB a zatiahnuteľný kábel, čím je zaistená jej 
kompaktnosť aj jej bezproblémové uloženie vo vrecku alebo v taške na notebook.
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Nová optická myš v atraktívnom dizajne a farbe. Možnosť zakúpenia s konektorom
USB aj PS / 2. Veľmi pohodlná do ruky, vhodná pre prácu ľavou aj pravou rukou.

• rozlíšenie 800 dpi
• 3 tlačidlá
• podporuje Win 98 a vyšší

Optická myš GENIUS XSCROLL black

obj. číslo konektor cena za kus
2207970 USB 4,65 €

9

Batérie nájdete na str. 249.&

Bezdrôtová myš ARCO II ponúka šesticu tlačidiel pre pohodlnú obsluhu počítača. Srdcom 
myši je vysoko presný optický blue wave snímač. Myš ponúka tlačidlo pre prepínanie DPI. 
Komunikácia s počítačom pomocou pozláteného miniatúrneho USB prijímača. 
Pogumované časti zaisťujú pevné uchopenie. Plug and play konektivita so všetkými 
masovo využívanými operačnými systémami.

• rozlíšenie 1480 dpi
• ON / OFF tlačítko
• pokovované scroll koliesko pre dlhšiu životnosť
• napájanie na batérie 2 × AAA (mikrotužkové),
    batéria nie je súčasťou balenia

Bezdrôtová  myš E-BLUE ARCO 26

obj. číslo farba cena za kus
2208170 biela 17,30 €
2208175 čierna 17,30 €

• pokovované scroll koliesko pre dlhšiu životnosť
• napájanie na batérie 2 × AAA (mikrotužkové),

cena za kus
17,30 €
17,30 €

USB môžete prenážať 
v tele myši.
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Podložka pod myš SILVER BLACK4

Podložka na stôl s USB1

Textilná podložka pod myš5

1. veľká

• podložka na stôl so 4 USB portami
• podložka má transparentnú prednú stránu a integrované USB 2.0 porty
• rozmery: 680 x 435 mm (š x v)

obj. číslo typ cena za kus
0901142 veľká 32,60 €
0901141 malá 29,80 €

Podložka pod laserové a optické myši zaručujúce maximálny prenos snímania senzoru 
vďaka jemnej mriežke, ktorá tvorí potlač podložky. Vďaka polypropylénovému filmu myš 
veľmi dobre kĺže po povrchu podložky. Špeciálna protišmyková úprava zabraňuje kĺzaniu 
podložky na stole.

• klasická podložka pod myš s farebným textilným povrchom a protišmykovou  
spodnou stránou
• rozmer: 220×6×230 mm

obj. číslo cena za kus
2207515 3,65 €

232

3M podložka pod myš MP200PS2

Ultratenká, prenosná podložka pod myš s priliehavou spodnou vrstvou. Špeciálny 
povrch podložky pre presné vedenie ukazovateľa pri laserových, optických i klasických 
myšiach.

• rozmer 215 × 178 × 0,2 mm

obj. číslo cena za kus
2207610 8,90 €

Podložka pod myš INDIVIDUAL3

obj. číslo cena za kus
2207525 5,50 €

Obľúbená podložka pod myš s možnosťou vsunutia vlastného obrázka, 
fotografie alebo dôležitých, často volaných telefónnych čísel.
Otvor na kratšej stráne podložky.
Červená farba pozadia.

• rozmery 240 × 190 mm   (š × h)

1.

2.

obj. číslo farba cena za kus
2207556 modrá 1,60 €
2207557 červená 1,60 €

• rozmer: 220×6×230 mm

cena za kus
1,60 €
1,60 €

2. malá

• podložka na stôl so 4 USB portami 
• podložka má transparentnú prednú stranu a integrované USB 2.0 porty
• rozmery: 330 x 405 mm (š x v)

Štyri vstupy pre USB.



Uvedené ceny sú bez DPH.
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10 11Gélová podložka pod myš Podložka pod myš CRYSTAL ergo

Priehľadná gélová podložka pod myš s ergonomickou oporou zápästia, v dizajne 
transparentnej modrej farby. Vďaka neutrálnej farbe je ľahko kombinovateľná s 
ostatnými počítačovými doplnkami. Protišmykový povrch, príjemná na dotyk.

• rozmery (š × v × h): 235 × 30 × 285 mm

obj. číslo cena za kus
2207658 16,- €

Ergonomická podložka pod myš s textilným povrchom a podpierkou zápästia vyplnenú gélom. Uľavuje od napätia 
v zápästí a spríjemňuje dlhodobú prácu na PC.

Gélová podložka DATALINE Gélová podložka SILVER98

obj. číslo podložka cena za kus
2207655 pod myš 13,- €
2207665 pod klávesnicu 19,80 €

obj. číslo podložka cena za kus
2207650 pod myš 16,- €
2207660 pod klávesnicu 24,30 €

Gélom vyplnené ergonomické podložky pod myš a klávesnicu, redukujú napätie v 
zápästí pri práci s myšou a klávesnicou. Povrch podložiek je potiahnutý príjemnou 
tkaninou s lycrou. Podložky sa na pracovnom stole nešmýkajú.

• rozmery (š × v × h): podložka pod myš: 215 × 30 × 300 mm
                                        podložka pod klávesnicu: 100 × 30 × 495 mm

Gélom vyplnené ergonomické podložky pod myš a klávesnicu, redukujú napätie v 
zápästí pri práci s myšou a klávesnicou. Povrch tvorí textilná tkanina s obsahom 
lycry, veľmi príjemná na dotyk. Podložky sa na pracovnom stole nešmýkajú.

• rozmery (š × v × h): podložka pod myš: 300 × 35 × 260 mm
                                        podložka pod klávesnicu: 145 × 35 × 555 mm

6 3M podložka pod myš a zápästie MW 309

3M podložka pod myš v ľadovo modrej farbe. Podložka zápästia je naplnená mäkkou 
gélovou náplňou, má zaguľatené spevnené rohy, jemný poťah
a proti zašpineniu ju chráni impregnácia. Je vybavená lepivou vrstvou, aby
nekĺzala. Podporuje prácu s optickou myšou.

obj. číslo farba cena za kus
2207585 modrá 24,- €
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7 3M podložka pod myš PRECISE MW 311

obj. číslo cena za kus
2207597 29,60 €

Kombinuje výhody špeciálneho materiálu podložky pod myš a gélovej 
podložky zápästia. Materiál podložiek pod myš má patentovaný 
ryhovaný povrch, ktorý umožňuje rýchlu a presnú prácu s optickou
i štandardnou myšou.

obj. číslo cena za kus
2207565 6,50 €

Myši nájdete na str. 231.&
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2 Stojan pod telefón NOVUS ScopeMaster

Stojan pod telefón s teleskopickým otočným ramenom a otočnou nosnou doskou. 
Možnosť rozšírenia nosnej dosky vložením prídavných modulov (nutné objednať zvlášť). 
Káblové vedenie vnútri hliníkového ramena. Univerzálny úchop umožňuje montáž na 
dosku stola s hrúbkou 1,8 - 7,4 cm. Dá sa kombinovať s takmer všetkými výrobkami 
systému NOVUS MSS do inteligentného celku.

• rozmer dosky 17 × 25,8 cm
• výška nad stolom 17,5 cm
• dĺžka ramena 38,8 cm
• nosnosť 2 kg

obj. číslo položka cena 
1200820 ScopeMaster / 1 ks 65,- €
1200825 rozširujúce  moduly / 2 ks 15,40 €

3 Stojan pod telefón NOVUS TalkMaster

Otočný, kĺbový držiak telefónu šetrí miesto na Vašom stole a umožňuje ideálne 
nastavenie telefónu pre pohodlnú obsluhu. Sklon nosnej dosky sa automaticky 
prispôsobí pevnému nastavenie ramena. Nosná doska umožňuje montáž na výšku 
alebo na šírku. Univerzálny úchop umožňuje montáž na dosku stola s hrúbkou 1,8-
7,4 cm.

• rozmer dosky 17 × 25,8 cm (možnosť rozšírenia až na 34 × 26 cm)
• výška nad stolom 15,5 cm
• pracovný rádius 60 cm
• nosnosť 2 kg

obj. číslo položka cena 
1200830 TalkMaster / 1 ks 79,- €
1200825 rozširujúce moduly / 2 ks 15,40 €

PC pracovisko  DESIGN LINE

Mobilné PC pracovisko radu Design Line s výsuvnou, výškovo nastaviteľnou policou pre klávesnicu
a dekoratívnymi perforovanými panelmi. Vďaka svojmu dizajnu sa hodí do každej modernej 
kancelárie. Spodnú policu je možné posunúť dozadu a vytvoriť tak viac priestoru pre nohy.

• rozmer 820 × 985 × 440 mm

1

obj. číslo farba cena za kus
1258000 strieborná / javor 297,- €
1258005 strieborná / tmavo šedá 297,- €
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Rameno II LiftTEC® NOVUS pre upevnenie monitora

Kvalitné, dvojdielne nosné rameno pre monitor z hliníkového tlakového odliatku je vrcholom designu nosných ramien pre monitory. Vďaka vzduchovému tlmiču je možné monitor ľahko a plynulo výškovo nastavovať. 
Rameno je výklopné o 180 °, má dosah až 515 mm a guľovitý kĺb pre takmer neobmedzené možnosti natočenia. Vďaka tomu je nastavenie perfektnej individuálnej pozície veľmi jednoduché a zmena polohy 
kedykoľvek možná. Pre bezpracné upevnenie monitora s váhou 3-8 kg alebo 7-15 kg slúži Quick-Release s jednopákovým ovládaním. To zodpovedá široko rozšírenému upevňovaciemu Standard 75 × 75 a 100 × 100 
pri namontovaní všetkých obvyklých monitorov. Vedenie káblov prebieha cez káblovú sponu a priechodku v stojane.
Dodávané stolné upevnenie umožňuje prirobenie ramena úchytom, upevnením pre káblovú priechodku či priskrutkovaním.

• farba svetlo šedá

obj. číslo nosnosť cena za kus
1200840 3-8 kg 240,- €
1200845 7-15 kg 244,- €

4
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Dodávané stolné upevnenie umožňuje prirobenie ramena úchytom, upevnením pre káblovú priechodku či priskrutkovaním.

obj. číslo cena za kus
1200900 57,- €

5 Stojan pod telefón kĺbový

Stojan otočný o 360 °, kĺbové rameno umožňuje nastaviť ideálnu polohu telefónu. Pripevnenie stojanu pomocou úchytu na hranu dosky stola.

• celková výška max 50 cm
• výška nad stolom 0-25 cm
• rozmer plošiny 17 × 26 cm
• pracovný rádius 75 cm
• nosnosť 3 kg
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2

Výškovo nastaviteľný podstavec pre umiestnenie notebooku do ideálnej polohy pri práci s externou 
klávesnicou a myšou. Nezaberá priestor, umiestnenie notebooku eliminuje únavu chrbtice a očí. 

• rozmery 209×203×241 mm 

3M podstavec pod notebook LX550

obj. číslo cena za kus
2207315 24,40 €
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3M stojan pod monitor

Praktický stojan pod monitor alebo tlačiareň, slúži na umiestnenie techniky do ideálnej polohy. 
Výškovo nastaviteľný skrátením alebo predĺžením nožičiek, ktoré sa skladajú z troch častí. Šetrí 
miesto a využíva priestor pod stojanom pre uloženie papiera či iných potrieb. Atraktívny a 
moderný vzhľad v kombinácii čierneho a strieborného plastu.

• rozmery 29 × 38 × 2,5-15 cm (nastaviteľná výška)

obj. číslo cena za kus
2207345 28,50 €

43

obj. číslo cena za kus
2207300 14,20 €

Stojan pod monitor LOGO

Plastový stojan pod monitor vybavený praktickou zásuvkou na 
odloženie drobných kancelárských potrieb. Nosnosť stojanu 23 kg.

• rozmery 388×370×110 mm (š×h×v)

1

Ergonomicky riešený plastový podstavec pod notebook, umožňuje nastavenie monitora 
notebooku do výšky očí a ušetrí cenné miesto na pracovnom stole. Gumové zarážky pre lepšie 
uchytenie na stole, prídavná plocha pre PDA.

• rozmery 209×203×241 mm 

3M podstavec pod notebook LX500

obj. číslo cena za kus
2207312 28,50 €



Uvedené ceny sú bez DPH.

obj. číslo cena za kus
2207730 30,40 €
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9 Podložka pod nohy WEDO COMPACTO

Veľmi pevná podložka pod nohy vyrobená z odolného recyklovateľného plastu.
Povrch opornej plochy je vyrobený z nekĺzavého gumového materiálu.

• 4 stupne náklonu (6, 12, 16 a 25)
• rozmer opornej plochy 37 × 25 cm

6 Podložka pod nohy KENSINGTON SOLEMATE COMFORT

Podložka pod nohy s gélovou vložkou.

• nastaviteľný uhol pomocou páčky 0-18 stupňov
• veľmi pohodlná podložka s gélovou vložkou na stúpadlo na zredukovanie záťaže nôh
• nastaviteľná výška
• rozmer stupienka 45 × 35 cm.

5

obj. číslo cena za kus
2207725 46,90 €

3M podpierka chodidel FR 330

Nastaviteľná podpierka chodidiel pre správne držanie tela pri sedení, eliminuje únavu nôh a 
chrbtice. Plastová protišmyková  úprava vrchnej časti. Nastaviteľný uhol sklonu do 30 °.
Kovová podstava zaručuje stabilitu.

• rozmery: 457×330 mm
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7 8 Podpierka chodidiel  nastaviteľná 

obj. číslo cena za kus
2207710 30,20 €

obj. číslo cena za kus
2207700 55,- €

Podpierka chodidiel COMFORT

Podpierka chodidiel s nastaviteľnou výškou, zlepšuje držanie tela pri 
sedení a uľavuje chrbtici. Základný ergonomický doplnok k pracovnému 
stolu. Nešmýka sa vďaka gumovým nohám.

• rozmer (š×v×h): 382×64×460 mm
• nastavenie: 90/115/140 mm

Praktická podpierka chodidiel s nastaviteľným uhlom sklonu. Spríjemňuje 
dlhodobé sedenie a uľavuje chrbtici. Základný ergonomický doplnok k 
pracovnému stolu. 

• rozmery (š×v×h): 130×460×390 mm

obj. číslo cena za kus
2207735 40,40 €

10 Podložka pod nohy WEDO RELAXPLUS

Moderná a štýlová podložka pod nohy vyrobená z odolného polystyrolového plastu. 
Polohovateľná v štyroch úrovniach stlačením tlačidiel na oboch bočniciach. Ľahko 
zvrásnená oporná plocha bráni kĺzaniu nôh po podložke. Plne nastaviteľný náklon.

• rozmer opornej plochy 45×35 cm

• rozmer stupienka 45 × 35 cm.

obj. číslo cena za kus
2207720 94,- €
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1 Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom ENZATEC

Bezdrôtový headset s akusticky dokonalým prevedením a vysoko kvalitným zvukom. 
Kompatibilný s telefónom, počítačom, adaptérom Bluetooth, MP3 prehrávačom.
Tento bezdrôtový headset je potu a vodeodolný. Je tiež vybavený systémom pre 
rýchle prepínanie medzi počúvaním hudby a telefonovaním.

• dosah až 10 metrov
• pohotovostný režim 160 hodín
• doba hovoru až 8 hodín

obj. číslo cena za sadu
2209870 40,60 €

USB 2.0 káble s koncovkami mini a micro.

• High speed 480 MB / s
• plne tienený kábel pre redukciu elektromagnetického rušenia
• mini USB kábel je vhodný pre: PC, periférne zariadenia a MP3
• micro USB kábel je vhodný pre: PC, periférne zariadenia a mobily

USB kábleHDMI káble

Vysokorýchlostné HDMI káble.

• Full HD 1080p
• 3D kompatibilné
• priepustnosť: 10,2 GB/s
• Audio return channel
• plne tienený kábel
• vhodné pre: DVD, BLU-RAY, RECEIVER, FLAT TV,

PROJECTOR, AMP

Najpoužívanejšie káble s koncovkami USB 2.0 pre pripojenie 
externých zariadení k počítaču.

• High speed 480 MB / s
• plne tienený kábel pre redukciu elektromagnetického rušenia
• vhodné pre: PC, periférne zariadenia

Mini a micro USB káble

obj. číslo druh dĺžka cena za kus
2609705 HDMI A vidlice – HDMI A vidlica (19pin) 1,5 m 4,95 €
2609710 HDMI A vidlice – HDMI A vidlica (19pin) 5 m 9,40 €
2609715 HDMI A vidlice – HDMI C vidlica (19pin) 1,5 m 5,40 €

obj. číslo druh dĺžka cena za kus
2609720 USB A vidlice – USB A vidlica 2 m 1,90 €
2609725 USB A vidlice – USB A zásuvka 2 m 1,75 €
2609730 USBI A vidlice – USB B vidlica 2 m 1,75 €

obj. číslo druh dĺžka cena za kus
2609735 USB A vidlice – USB mini B vidlica (5pin) 2 m 1,95 €
2609740 USB A vidlice – USB micro B vidlica (5pin) 2 m 1,75 €

Káble3

2 Komunikačná sada Exis Chatpack

Komunikačná sada obsahuje webovú kameru a náhlavnú 
súpravu s mikrofónom pre hovory a videokonferencie.

• rozhranie USB
• rozlíšenie 640×480 pix

obj. číslo cena za sadu
2209760 17,70 €

Ďalšie slúchadlá 
nájdete na str. 210.

&
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Taška na noteboook LOGO Business Classic 

Čierno-šedá taška na notebook s nastaviteľným, odnímateľným popruhom a príjemne 
vypolstrovanou rukoväťou pre pohodlnejšie uchopenie. Súčasťou predného vrecka sú 
priehradky pre príslušenstvo, dokumenty, vizitky, písacie potreby atď . V zadnej časti 
tašky je samostatné vrecko na dokumenty a popruh slúžiaci na pripevnenie na 
rukoväť cestovnej tašky či kufra na kolieskach.
Údržba: Čistite vlhkou handričkou.

• kvalitné prešitie
• moderný vzhľad, zaujímavý dizajn

4 Taška na notebook Premium

Praktická taška na notebook vyrobená z kvalitného vodeodolného nylonu, 
uzatvárateľná na zips. Možnosť nosenia v ruke alebo na ramene. Vhodná tiež pre 
upevnenie na držadlo pojazdného kufra. Rozmery (š × v × h) 330 × 100 × 400 mm

• priestor na notebook do veľkosti 15 ", priestránná časť na dokumenty, príslušenstvo   
pre notebook atď.
• ľahko prístupné predné vrecko na suchý zips vhodné na uloženie mobilu, ceruziek,  
kľúčov a vizitiek
• na bočnej stráne špeciálne vrecko na nápoj, ktoré je možné uschovať
• reflexné prúžky

5

obj. číslo cena za kus
0905012 81,- €

obj. číslo veľkosť vnútorné rozmery (v×š×h) cm cena za kus
0905020 12,1" 20,8×30,3×3,8 20,20 €
0905021 15,6" 30×40×5 22,- €
0905022 19" 33×44,5×5,5 28,40 €
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Aktuálnu ponuku typov tašiek 
získáte u obchodných zástupcov.

Tašky na notebooky

Zmena modelových typov a farieb v priebehu platnosti katalógu vyhradená. 

tašky je samostatné vrecko na dokumenty a popruh slúžiaci na pripevnenie na 
rukoväť cestovnej tašky či kufra na kolieskach.

• moderný vzhľad, zaujímavý dizajn
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CASIO MS-10VC

CASIO MS-8S / MS-10S

CASIO JW – 200TV

CASIO D-120S

Veľká stolová kalkulačka s nakloneným, ľahko čitateľným displejom, dobre vybavená pre 
najrôznejšie kancelárske výpočty. Plastové tlačidlá, duálne napájanie (batériové / 
solárne).

• základné funkcie, percentá, TAX, prepočty mien 
voliteľné desatinné miesta, zaokrúhľovanie
• 12-miestny LCD displej
• rozmery 175 × 126 × 35 mm
• hmotnosť 170 g

Kancelárska stolová kalkulačka s nakloneným, ľahko čitateľným displejom, vhodná
pre výpočty daňových sadzieb. Plastové tlačidlá, duálne napájanie (batériové / solárne).

• základné funkcie, percentá, TAX, prepočty mien
• MS-8S 8-mi miestny displej
• MS-10S 10-miestny displej
• rozmery 145 × 103 × 32 mm
• hmotnosť 100 g

obj. číslo cena za kus
2601010 19,80 €

obj. číslo farba cena za kus
2600905     oranžová 13,80 €
2600906     zelená 13,80 €

obj. číslo typ cena za kus
2600880 MS-8S 11,- €
2600940 MS-10S 11,70 €

Stolová kalkulačka v štýlovom dizajne s veľkým 12-miestnym naklápacím displejom. 
Duálne napájanie. Ultra tenký dizajn, plastové tlačidlá.

• vyrovnávacia pamäť
• výpočet percent, DPH, meny, odmocniny
• celkový súčet - GT
• tlačidlo dvojitej nuly

obj. číslo farba cena za kus
2601020 čierna 27,60 €
2601021 biela 27,60 €
2601022 bordeaux 27,60 €

Kompaktná stolná kalkulačka v trendy farbách. Kalkulátor s 10-miestnym LCD displejom.

• vyrovnávacia pamäť
• výpočet -%, DPH, odmocniny, prevod času
• opravné tlačidlo
• duálne napájanie
• rozmer 144 × 105,5 mm
• hmotnosť 100 g

• tlačidlo dvojitej nuly

5 CASIO DV 220 / MV 210

obj. číslo typ cena za kus
2600820 DV 220 28,40 €
2600830 MV 210 20,- €

Stolová kalkulačka s duálnym 10/12 miestnym displejom. Možnosť zobrazenia / 
odloženie časti zadania, premenné a výsledku. Model DV 220 - 12-miestny displej,
model MV 210 - 10-miestny displej.

• prepočet DPH a meny
• obchodné výpočty C / S / M
• opravné tlačidlo, tlačidlo dvojitej nuly
• celkový súčet GT, výpočet percent
• nezávislá pamäť
• tlačidlo + / -, desatinný volič
• funkcia F, CUT, 5/4 (typ DV 220)
• duálne napájanie
• rozmery 35,4 × 135 × 187 mm

6 CASIO MS 8 VER

Stolová kalkulačka s Euro prepočtom.

• veľký 8 miestny displej
• prepočet na Euro menu
• výpočet percent
• nezávislá pamäť
• napájanie: Duálne solár / batériové
• rozmery: 31 × 103 × 137 mm

obj. číslo cena za kus
2600885 13,80 €

• napájanie: Duálne solár / batériové
• rozmery: 31 × 103 × 137 mm
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Uvedené ceny sú bez DPH.

Menšia stolová alebo vrecková kalkulačka s veľkým, dobre čitateľným 
displejom. Gumové tlačidlá, batériové a solárne napájanie.

• základné funkcie + výpočty dane, prepočet meny
• počet miest 12
• rozmery 120 × 72 × 9 mm
• hmotnosť 50 g

Kompaktná stolová kalkulačka s nakloneným 10/12-sť miestnym displejom a 
plastovou klávesnicou. Batériové a solárne napájanie.

• štandardné funkcie, 3 tlačidlá na prácu s pamäťou, korekčné tlačidlo
• rozmery 125 × 100 × 34 mm
• hmotnosť 100 g

12

10

REBELL Panther 12 / Panther 8

CITIZEN SDC – 812BN / SDC – 810BN

CITIZEN SDC–805N

Kompaktná stolová kalkulačka s dobre čitateľným displejom, duálne napájanie
batériové-solárne.

• základné funkcie
• počet miest 8
• rozmer 131 × 102 × 18 mm
• hmotnosť 84 g

CITIZEN CPC–112

obj. číslo cena za kus
2601380 4,45 €

7

11

obj. číslo položka cena za kus
2601495 šedá 9,30 €
2601496 čierna 9,30 €
2601497 červená 9,30 €
2601494 modrá 9,30 €

obj. číslo typ cena za kus
2601345 SDC-812 7,20 €
2601346 SDC-810 6,50 €

obj. číslo typ cena za kus
2600560 Panther 12 6,30 €
2600570 Panther 8 4,05 €

Stolová kalkulačka s obchodnými funkciami a korekčným tlačidlom.
Batériové alebo solárne napájanie.

Panther 12
•základné funkcie, TAX, Mark Up, Grand Total, zaokrúhľovanie
• korekčné tlačidlo pre mazanie poslednej číslice
• 12-miestny LCD displej
• rozmery 147 × 115 × 32 mm
• hmotnosť 126 g

Panther 8
Kompaktná stolová  kalkulačka so 
základnými funkciami za priaznivú cenu.

• 4 pamäťové klávesy
• počet miest 8
• rozmer 143 × 102 × 29mm
• hmotnosť 94g

Elegantná kompaktná stolová kalkulačka s obchodnými 
funkciami a 8 miestnym nakloneným displejom. Teraz v 
novom  štýlovom bielom prevedení so zeleným a 
fialovým okrajom. Funkcia TAX pre výpočty dane, Mark 
Up pre rýchly výpočet marže, druhá odmocnina. 
Napájanie solárny panel + batérie.

• 3 pamäťové klávesy
• rozmer 135 × 108 × 24 mm
• hmotnosť 103 g

Základný model stolovej kalkulačky s 10-miestnym mierne 
nakloneným displejom a veľkými plastovými tlačidlami.

• 3 pamäťové klávesy
• odmocnina
• napájanie: solárny panel + batérie
• rozmery 120 × 87 × 23 mm
• hmotnosť 66 g

9 CITIZEN SDC - 022S

CITIZEN CDC-80 V8

obj. číslo farba cena za kus
2601317 zelená 8,80 €
2601318 fialová 8,80 €

obj. číslo cena za kus
2601390 6,10 €
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SHARP EL 331 FSHARP EL-337C

SHARP EL-125A SHARP EL-124A

obj. číslo cena za kus
2600520 10,40 €

obj. číslo cena za kus
2600530 27,10 €

Stolová kalkulačka s 12-miestnym polohovacím displejom. Solárne a batériové 
napájanie, funkcia TAX, korekčné tlačidlo, tlačidlo 00, konštanta, automatické vypnutie.

• rozmer 102 × 148 × 15 mm
• hmotnosť 125 g
• zdroj solárny a LR44

Veľká stolová kalkulačka s naklápacím displejom, plastové tlačidlá.
Špeciálna funkcia "Answer Check" pre porovnanie výpočtov a "Resume"
pre zobrazenie posledného výpočtu. Napájanie batériou alebo solárnym 
článkom.

• základné funkcie, prepočet, TAX,
"Answer Check", Resume, tlačidlo + / -, 00,
zaokrúhľovania
• 12-miestny LCD displej
• rozmery 175 × 108 × 22 mm
• hmotnosť 165 g

obj. číslo cena za kus
2600513 12,10 €
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5 6

Stolová kalkulačka s 12-miestnym veľkým polohovacím displejom, so 
solárnym a batériovým napájaním. Funkcia TAX (výpočet ceny vrátane. 
Prirážky dane),%, ±, pamäť, symbol operácie =, automatické vypnutie, 
konštanta, tlačidlo 00.

• rozmery 110 × 168 × 15 mm
• hmotnosť 160 g
• zdroj solárny a LR44 × 1 batériový

Stolová kalkulačka s 10 miestnym veľkým nakloneným displejom, so solárnym aj
batériovým napájaním.

• funkcia TAX (výpočet ceny vrátane, prirážky dane)
• FIND / COST / SELL / MARGIN-obchodné výpočty
•%, ±, pamäť, symbol operácie, konštanta
• automat. vypnutie, konštanta
• rozmery: 100x148x27 mm
• zdroj: solárny a LR44x1

obj. číslo cena za kus
2600525 16,30 €

3 SHARP EL-M711 E

Stolová kalkulačka s 10 miestnym veľkým nakloneným displejom, so solárnym aj
batériovým napájaním.

• Funkcia EURO, funkcia TAX (výpočet ceny vrátane. Prirážky dane)
•%, pamäť, ±, symbol operácie, konštanta
• automat. vypnutie
• tlačidlo 00
• rozmery: 100 × 151,5 × 33mm
• zdroj solárny a LR44x1 

obj. číslo cena za kus
2600501 13,30 €

• Funkcia EURO, funkcia TAX (výpočet ceny vrátane. Prirážky dane)
•%, pamäť, ±, symbol operácie, konštanta

• rozmery: 100 × 151,5 × 33mm

• funkcia TAX (výpočet ceny vrátane, prirážky dane)
• FIND / COST / SELL / MARGIN-obchodné výpočty

SHARP CH-412

obj. číslo cena za kus
2600540 11,80 €

4

Stolová kalkulačka s veľkým nakloneným displejom, výklopná nôžka, plastové tlačidlá.
Rozšírená výbava funkcií pre kancelárske a obchodné výpočty. Napájanie batériou alebo 
solárnym článkom.

• základné funkcie, percentá, Mark Up, Grand
Total, opravné tlačidlo, voliteľná desatinná
čiarka, zaokrúhľovanie, tlačidlo 00
• 12-miestny LCD displej
• rozmery 175 × 120 × 40 mm
• hmotnosť 180 g
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9 10

REBELL ECO 310 / ECO 450

SHARP EL 2135 

CASIO MJ - 120 D /  MJ - 100 D

Stolová kalkulačka so spätnou kontrolu 150 krokov výpočtu - priamy vstup.

• veľký 12 miestny displej
• výpočet DPH a výpočet percent
• super veľké zobrazenie funkcií na displeji
• napájanie: duálne, solár / batériové
• rozmery: 30 × 123 × 140mm 

CASIO D 20 TER

Rebell Eco sú kalkulačky šetrné k životnému prostrediu. Majú 100% solárne napájanie a sú vyrobené zo 70% z recyklovaných plastov. Vďaka týmto vlastnostiam získali certifikát "Der Blaue Engel". 
S extra veľkým solárnym panelom pre bezbatériové použitie, veľkým LCD displejom a tlačidlami, automatickým vypínaním a protišmykovou gumovou ochranou.

CITIZEN SDC – 444S

Stolová kalkulačka s veľkým 12-miestnym nakloneným 
displejom, so solárnym aj batériovým napájaním.

• základné funkcie, percentá, odmocnina, korekčné 
tlačidlo, funkcia GT, MU, automatické vypínanie
• rozmery 154 × 190 × 42 mm
• hmotnosť 330 g

• stolová  kalkulačka s euro prepočtom
• veľký 12 miestny displej
• prepočet na Euro menu
• výpočet percent
• nezávislá pamäť
• celkový súčet (GT)
• výpočet DPH
• kovový štítok pre väčšiu odolnosť
• napájanie: duálne, solár / batériové
• rozmery: 32 × 151 × 158 mm 

obj. číslo cena za kus
2601382 10,40 €

obj. číslo cena za kus
2601104 25,30 €

obj. číslo cena za kus
2600398 32,50 €

Stolová kalkulačka s nakloneným 12-miestnym displejom, plastová 
klávesnica. Batériové a solárne napájanie.

• štandardné funkcie, korekčné tlačidlo
• dvojitá pamäť - 7 tlačidiel pre prácu s pamäťou
• funkcia Mark Up
• hmotnosť 209 g
• rozmery 199 × 153 × 30 mm
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obj. číslo typ cena za kus
2601130 MJ - 100D 14,- €
2601135 MJ - 120D 15,70 €

obj. číslo typ cena za kus
2600573 ECO 310 4,70 €
2600563 ECO 450 8,90 €

Rebell ECO 310                                                                                                                                  
• 4 pamäťové klávesy 
• rozmery 143×102×29 mm
• hmotnosť 96 g

Rebell ECO 450                                                                                                         
• 3 pamäťové klávesy 
• rozmery 184×132,5×34 mm
• hmotnosť 183 g

• kovový štítok pre väčšiu odolnosť
• napájanie: duálne, solár / batériové
• rozmery: 32 × 151 × 158 mm

cena za kus
25,30 €

• veľký 12 miestny displej
• výpočet DPH a výpočet percent
• super veľké zobrazenie funkcií na displeji
• napájanie: duálne, solár / batériové
• rozmery: 30 × 123 × 140mm 

Uvedené ceny sú bez DPH.
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CASIO FR–2650 T

CASIO HR–8 TEC

Kalkulačka s jednofarebnou tlačou, menších rozmerov s veľkými klávesmi a 
dobre čitateľným displejom. Napájanie kalkulačky zaisťujú 4 tužkové batérie 
typu AA, alebo zvlášť dodávaný adaptér do zásuvky 220 V.

• základné funkcie + výpočty DPH, prepočet meny
• 12-miestny displej
• rýchlosť tlače 1,6 riadka / sec.
• rozmery 243 × 99 × 66 mm
• hmotnosť 340 g

Všestránná prenosná kalkulačka s jednofarebnou tlačou vhodná pre domáce
a kancelárske využitie.

• 3 pamäťové klávesy
• funkcia TAX pre pohodlné výpočty dane
• funkcia Mark Up na výpočet cien
• funkcia Cost - Sell - Margin
• nastavenie počtu desatinných miest
• batériové alebo sieťové napájanie - adaptér nie je súčasťou balenia
• jednofarebná tlač rýchlosťou 1,6 riadkov / s
• rozmery 200 × 102 × 44 mm
• hmotnosť 268 g

3 CITIZEN CX-77BN4

CASIO HR–150 TEC

Kalkulačka s dvojfarebnou tlačou a rozšírenou ponukou funkcií. Napájanie 
kalkulačky prostredníctvom 4 tužkových batérií typu AA, alebo zvlášť 
dodávaným adaptérom do zásuvky 220 V.

• rozšírená ponuka funkcií (výpočet DPH, prepočet meny, ...)
• 12-miestny LCD displej
• rýchlosť tlače 2 riadky / sec.
• rozmery 285 × 165 × 67 mm
• hmotnosť 520 g

Veľká kancelárska  kalkulačka s dvojfarebnou tlačou a prehľadne usporiadanými 
klávesami.  Naklopený, dobre čitateľný, svetelný displej typu Digitron.
Napájanie sieťové 220 V.

• rozšírená ponuka funkcií (výpočty DPH, počítadlo položiek, MU / MD, ...)
• 12-miestny displej typu Digitron
• rýchlosť tlače 2,4 riadkov / sec.
• rozmery 343 × 213 × 88 mm
• hmotnosť 1100 g

1 2

obj. číslo položka cena za kus
2600845 CASIO HR-8 TEC 36,30 €
2609020 Adaptér AD 4150 9,20 €
0400950 papierový kotúčik 0,31 €
2200300 farbiaci valček IR 40 2,40 €

obj. číslo položka cena za kus
2601460 Citizen CX-77 BN 29,60 €
2601465 Adaptér AD 3277N-230 8,10 €
0400950 papierový kotúčik 0,31 €
2200300 farbiaci valček IR 40 2,40 €

obj. číslo položka cena za kus
2600982 CASIO FR-2650 T 88,- €
0400950 papierový kotúčik 0,31 €
2200310 farbiaci valček  IR 40T 3,- €

obj. číslo položka cena za kus
2600840 CASIO HR-150 TEC 47,30 €
2609020 Adaptér AD 4150 9,20 €
0400950 papierový kotúčik 0,31 €
2200310 farbiaci valček IR 40T 3,- €
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• základné funkcie + výpočty DPH, prepočet meny
• 12-miestny displej
• rýchlosť tlače 1,6 riadka / sec.
• rozmery 243 × 99 × 66 mm
• hmotnosť 340 g

• hmotnosť 1100 g



Uvedené ceny sú bez DPH.
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7 8 SHARP EL - 1801 C

CITIZEN CX – 32N

Všestránná prenosná kalkulačka CITIZEN CX-32N s klasickou atramentovou tlačou
s možnosťou prevádzky na batérie. Veľký 12-miestny LCD displej.

• dvojfarebná tlač (čierna / červená) rýchlosťou 1,9 riadkov / sec. na štandardný papier (rolka    
šírka 57 mm súčasťou balenia)
• kovové rameno na papierový kotúčik
• funkcia pre prepočet meny
• funkcia TAX pre pohodlné výpočty dane
• adaptér súčasťou balenia
• rozmery 226 × 147 × 68 mm
• hmotnosť 410 g

Stolová kalkulačka s dvojfarebnou tlačou (červená / čierna) pre ľahšiu čitateľnosť 
výpočtu odlíšením kladných a záporných výsledkov. Sieťové napájanie 220   V.

• Štandardné funkcie + výpočty dane, prepočet meny,  Grand Total, Mark Up
• 12-miestny jednofarebný LCD displej
• rýchlosť tlače 2,4 riadku / sek.
• rozmery 260 × 194 × 66 mm
• hmotnosť 728 g

CITIZEN CX – 121N

SHARP EL - 2901P III

Stolová kalkulačka s dvojfarebnou tlačou, prehľadne usporiadanými klávesami a 
svetelným, nakloneným displejom. Napájanie: sieťové 220 V.

• rozšírená ponuka funkcií, obchodné výpočty TAX / COST / SELL / MARGIN
• 12-miestny svetelný displej
• rýchlosť tlače 2,1 riadku / sek.
• rozmer 256 × 193 × 62,5 mm
• hmotnosť 1000 g

Kalkulačka s farbiacim valčekom, dvojfarebná tlač, veľký 12-miestny LCD displej.

• funkcia TAX (výpočet ceny vrátane prirážky dane)
• rýchlosť tlače: 2,1 riadku / sek.
• klávesy:%, 00, zaokrúhľovanie, MU, TAB
• napájanie batériami alebo sieťovým adaptérom (nie je súčasťou balenia)
• rozmer 170 × 231 × 58 mm
• hmotnosť 580 g

obj. číslo položka cena za kus
2601435 Citizen CX-32N 42,20 €
0400950 papierový kotúčik 0,31 €
2200310 farbiaci valček IR 40T 3,- €

obj. číslo položka cena za kus
2600495 SHARP EL-2901P III 81,- €
0400950 papierový kotúčik 0,31 €
2200312 farbiaci valček EA-772R 5,70 €

obj. číslo položka cena za kus
2600497 SHARP EL-1801C 53,- €
0400950 papierový kotúčik 0,31
2200315 farbiaci valček EA-781RBK čierny 4,- €
2609060 adaptér 13,40 €

obj. číslo položka cena za kus
2601485 Citizen CX-121 II 52,- €
0400950 papierový kotúčik 0,31 €
2200310 farbiaci valček  IR 40T 3,- €
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CASIO HL-815L BK/WECASIO SL 300

• vrecková kalkulačka CASIO SL 300 VC s 8- miestnym displejom
• výpočet DPH
• výpočty s časom
• nezávislá pamäť
• výpočty percent
• odmocniny
• duálne napájanie
• rozmery: 7,5 × 70 × 118 mm

1

CASIO HL 4 A3

Vrecková kalkulačka s 8 -miestnym displejom.

• výpočet percent 
• napájenie: batériové 1x AA (LR6) 
• rozmery: 18×69,5×118 

• vrecková kalkulačka so základnými výpočtami
• prehľadný 8 miestny displej
• výpočet percent
• výpočet odmocniny
• nezávislá pamäť
• mäkké plastové púzdro
• napájanie: batériové 1 × LR54
• životnosť batérie 2 500 hod
• rozmery: 8,8 × 56 × 87mm

2

obj. číslo farba cena za kus
2601121 fialová 8,80 €
2601122 zelená 8,80 €
2601123 ružová 8,80 €

obj. číslo položka cena za kus
2601107 čierna  4,85 €
2601108 biela 4,85 €

CITIZEN SLD–322 RG

CITIZEN LC–110 N

Vrecková kalkulačka v náprsnom púzdre. Gumové klávesy, batériové napájanie.

• základné funkcie
• počet miest 8
• rozmery 87 × 58 × 12 mm
• hmotnosť 40 g (vrátane púzdra)

Vrecková kalkulačka s 10-miestnym displejom. Atraktívny dizajn s gumovou 
klávesnicou. Štandardne funkcie,  3 tlačidlá na prácu s pamäťou. Duálny napájanie - 
batériové a solárne.

• hmotnosť 40 g
• rozmery 105 × 64 × 9 mm

5

4

SHARP EL-243S

Vrecková kalkulačka s veľkým displejom a ochranným púzdrom, gumové tlačidlá. 
Solárne aj batériové napájanie.

• základné funkcie + odmocnina, percentá
• 8-miestny displej
• rozmery 105 × 64 × 11 mm
• hmotnosť 51 g

6 

obj. číslo cena za kus
2601225 2,60 €

obj. číslo typ cena za kus
2600460 243 S 5,30 €

obj. číslo cena za kus
2601320 4,85 €
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Vrecková kalkulačka s 8 -miestnym displejom.

obj. číslo cena za kus
2601105 4,05 €



Uvedené ceny sú bez DPH.

Vedecká kalkulačka s ochranným krytom, dvojriadkový displej s možnosťou editácie 
výpočtu, funkcia DAL (priama algebraická logika), 272 funkcií. Pamäť: 9, goniometrické a 
hyperbolické funkcie, výpočty v DEC / BIN / OCT / PEN / HEX sústave, prevody súradníc.
Výpočty v DEG / DMS sústave, zreťazené výpočty, logické operácie, zlomky, n! / NPr / nCr, 
štatistické výpočty (x, y, lineárne regresie). 
• rozmery 80 × 158 × 14 mm
• hmotnosť 100 g
• zdroj AAA × 1
• dodávané v trendy farbách,
kombinácia: čierno-zelená, čierno-biela, čierno-ružová

CITIZEN SR–270N

CASIO FX – 82 ES PLUS / 85 ES PLUS Kalkulačka CASIO FX 991 ES PLUS 7 8

SHARP EL-531 XH10

CITIZEN SR – 270X 

Vedecká kalkulačka SR-270X disponuje veľkým grafickým LCD displejom, ktorý umožňuje 
zobrazenie matematických symbolov (zlomky, odmocniny, pí) rovnako ako na papieri.

• 251 integrovaných funkcií
• počítanie so zlomkami
• logaritmické a exponenciálne funkcie
• goniometrické funkcie, hyperbolické funkcie
• štatistika dvoch premenných, pravdepodobnosť
• funkcia vyvolania posledného výsledku
• pevný plastový kryt
• napájanie solárny panel + batérie
• rozmer 165 × 84 × 21 mm
• hmotnosť 133 g

9

Vedecká kalkulačka Citizen SR-270N s dvojriadkovým LCD displejom a 
pevným výsuvným púzdrom.

• dvojriadkový 10-miestny displej
• nastaviteľný kontrast
• 236 funkcií
• 9 nezávislých pamätí
• trigonometrické, hyperbolické a inverzné funkcie
• výpočty so zlomkami
• náhodné číslo
• prevody uhlov, súradníc
• dvojrozmerná štatistika
• 6 regresných typov
• pravdepodobnosť - kombinácie, permutácie
• batériové napájanie
• rozmer 154 × 80 × 14 mm
• hmotnosť 92 g

11

Školská kalkulačka s prirodzeným zobrazením výpočtu. Pri výpočte zlomkov získate ako 
výsledok hodnotu v zlomku a nie v číselnej hodnote.

• 252 integrovaných funkcií
• výpočet zlomkov
• variácie a kombinácie
• transformácia súradníc
• štatistické výpočty (štandardná odchýlka, regresná analýza)
• hyperbolické a inverzné hyperbolické funkcie
• napájanie batériové (FX 82 ES PLUS) 
alebo duálne (FX 85 ES PLUS)
• rozmery 13,7 × 80 × 161 mm
• hmotnosť 110 g

•školská kalkulačka s prirodzeným zobrazením výpočtu
• výsledkom výpočtu napr. zlomkov je zlomok nie číselná hodnota
• 417 integrovaných matematických funkcií
• výpočet zlomkov
• variácie a kombinácie
• výpočet integrálov a derivácií
• binárne, oktálne, hexadecimálne výpočty
• logické operácie
• výpočty s komplexnými číslami
• maticové výpočty
• výpočty rovníc
• štatistické výpočty 
(štandardná odchýlka, regresná analýza)
• napájanie: Duálne solár / batériové
• rozmery: 12,2 × 80 × 164mm

obj. číslo cena za kus
2600850 31,60 €

obj. číslo cena za kus
2601350 16,20 €

obj. číslo farba cena za kus
2601360 zelená 20,40 €
2601361 fialová 20,40 €
2601362 čierna 20,40 €

obj. číslo typ cena za kus
2600810 FX-82 ES Plus 20,- €
2600812 FX-85 ES Plus 21,80 €

obj. číslo farba cena za kus
2600395 čierno-biela 16,10 €
2600396 čierno-zelená 16,10 €
2600397 čierno-ružová 16,10 €

•školská kalkulačka s prirodzeným zobrazením výpočtu
• výsledkom výpočtu napr. zlomkov je zlomok nie číselná hodnota

zobrazenie matematických symbolov (zlomky, odmocniny, pí) rovnako ako na papieri.
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Nabíjacie batérie GP ReCyko+ a nabíjačka GP ReCyko+ s autokáblom

Nabíjacie batérie novej generácie kombinujúce výhody NiMH nabíjacích a alkalických batérií.

• nabité už z výroby, možno až 1000x nabiť
• nízke samovybíjanie, minimálna strata energie pri skladovaní
• nabíjanie akoukoľvek nabíjačkou pre NiMH batérie
• po nabití pripravené na použitie viac ako 1 rok

1

Nabíjačka GP ReCyko+

Všestránná inteligentná nabíjačka batérií - nabíjačka rozpozná nabité batérie a ukončí nabíjanie, nedochádza 
tak k poškodzovaniu batérií vplyvom prebíjania. Možnosť napájania sieťovým káblom alebo cez cigaretový 
auto adaptér (oba súčasťou balenia). Po nabití, automatické prepnutie každého článku do udržiavacieho 
režimu (detekcia delta V). Detekcia primárnych (nenabíjacích) alebo poškodených batérií. Obsahuje tepelnú 
poistku. Tlačidlo pre ľahké vybratie batérií. Udržiavacie nabíjanie.

• nabíja 1 až 4 batérie NiMH  veľkosti AA alebo AAA
• čas nabitia priložených batérií: 1,75 hodiny pre 2 x AA; 3 hodiny pre 3 x AA; 4 hodiny pre 4 x AAA
• priložené batérie: 4 x AA (HR6) ReCyko

obj. číslo cena za kus
2603872 36,50 €

obj. číslo typ batérie minimálna kapacita balenie cena za bal.
2608500 mikrotužkové 1,2 V (AAA) 800 mAh 2 ks 6,70 €
2608510 tužkové 1,2 V (AA) 2000 mAh 2 ks 7,60 €
2608515 9V (1604AU) 150 mAh 1 ks 9,60 €
2608520 malé mono 1,5 V 3000 mAh 2 ks 15,60 €
2608525 veľké mono 1,5 V 5700 mAh 2 ks 21,10 €

• batérie netrpia samovybíjaním a preto je možné kedykoľvek použiť
• vydržia až 5x dlhšie ako alkalické batérie
• dodávame v balení po 2 ks

• batérie netrpia samovybíjaním a preto je možné kedykoľvek použiť

Nabíjacie batérie GP NiMH

Nabíjacie nikel-metal-hydridové batérie s vysokou kapacitou, vhodné pre veľké odbery prúdu. Nabíjacie batérie GP NiMH novej rady "New Technology" sú špeciálne navrhnuté tak, aby 
spĺňali najnáročnejšie požiadavky všetkých užívateľov. Vďaka vylepšenej technológii nízkeho samovybíjania (LSD) dokážu lepšie poslúžiť používateľom, ktorí tieto batérie používajú len 
občas.

• dodávame v  balení 2 ks

2

Nabíjačka  baterií EMOS MW-9168GS

Nabíjačka batérií EMOS - inteligentná nabíjačka batérií s funkciou delta V. Táto funkcia ukončí nabíjanie presne v okamihu, kedy sú batérie plne 
nabité, takže nedochádza k prebíjaniu a poškodzovaniu batérií. Doba nabíjania tužkových (AA) batérií je 2 - 4:15 hodín (podľa kapacity batérií). Táto 
nabíjačka je určená pre stredne náročných užívateľov, ktorí chcú využiť svoje už skôr zakúpené batérie a chcú nabíjať všetky rozmery batérií (AAA, AA, 
C, D, 9V).

• nabíja 2 alebo 4 batérie NiMH / NiCd  veľkosti AAA, AA, C, D a alebo 1 NiMH / NiCd veľkosti 9V
• nabíjací prúd pre AA, C a D: 800 mA
• nabíjací prúd pre AAA: 300 mA a pre 9V: 13mA
• napájanie: 230 V AC / 50 Hz
• LED indikátor
• rozmery: 178 x 168 x 64 mm 

3

obj. číslo typ baterie minimálna kapacita balenie cena za bal.
2608415 mikrotužkové 1,2 V (AAA) 930 mAh 2 ks 6,90 €
2608480 tužkové 1,2 V (AA) 2550 mAh 2 ks 9,70 €
2608490 9V (1604AU) 200 mAh 1 ks 9,20 €
2608420 malé mono 1,5 V 2200 mAh 2 ks 10,90 €
2608425 veľké mono 1,5 V 2200 mAh 2 ks 10,90 €

obj. číslo cena za kus
2603887 20,40 €

nabíjačka je určená pre stredne náročných užívateľov, ktorí chcú využiť svoje už skôr zakúpené batérie a chcú nabíjať všetky rozmery batérií (AAA, AA, 
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GP batéria lithiová

• ideálne pre použitie v extrémnych teplotách od -40 ° C do +60 ° C
• o tretinu ľahšia a 7x výkonnejšia ako bežné alkalické batérie
• využíva moderné technológie per maximálnu bezpečnosť batérie (obsahuje poistku proti skratu a prepólovaniu)
• najlepšia voľba pre profesionálov - nafotenie  až 800 fotografií
• vhodná pre digitálne fotoaparáty a blesky, elektronické hračky, zdravotnícke pomôcky a prístroje, hobby modely, prehrávače MP3, PDA a príručné GPS
• extrémne dlhá skladovateľnosť až 10 rokov
• v balení 2 ks

4

Batérie GP ULTRA

Kvalitné alkalické monočlánky, kovový obal. Určené pre energeticky náročnejšie prístroje. Vysoký výkon, dlhá životnosť a vynikajúci pomer cena / výkon. Dodávame po baleniach.

5

obj. číslo typ batérie balenie cena za bal.
2608276 mikrotužková 1,5 V (AAA) 4 ks 2,40 €
2608286 tužková 1,5 V (AA) 4 ks 2,40 €
2608268 12V ( 23AE ) 5 ks 4,60 €
2608269  9V (1604AU) 1 ks 2,55 €
2608270 malé mono 1,5 V 2 ks 2,55 €
2608271 veľké mono 1,5 V 2 ks 3,20 €

Elektrické monočlánky s kovovým obalom. Vysoký výkon, dlhá životnosť 
a vynikající pomer cena/výkon. Dodávame po baleniach.

Batérie GP GREENCELL6

obj. číslo typ batérie balenie cena za bal.
2608230 1,5 V (AAA) 2 ks 0,49 €
2608240 tužková 1,5 V (AA) 4 ks 1,05 €
2608250 malé mono 1,5 V (R14) 2 ks 1,10 €
2608260 veľké mono 1,5 V (R20) 2 ks 1,45 €
2608265  9V (GP 1604 G) 1 ks 0,86 €

obj. číslo typ batérie cena za bal.
2608610 tužková 1,8 V (AA) 3,65 €

Alkalické a lítiové gombíkové batérie vhodné do kalkulačiek a ďalších 
drobných elektrospotrebičov. 

• balenie 5 ks

Batérie gombíkové GP7

obj. číslo typ batérie rozmer (mm) cena za bal.
26083201 alkalická 1,5V (LR44) 11,6×5,4 2,40 €
26083101 Lithiová 3V (CR2032) 20,0×3,2 4,85 €
26083091 Lithiová 3V (CR2025) 20,0×2,5 4,85 €
26083081 Lithiová 3V (CR2016) 20,0×1,6 4,85 €
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Predlžovačka na bubne

• ~230 V 
• 4,8 A max./1100 W navinutá 
• 16 A max./3680 W plne rozvinutá 
• 4 zásuvka s tepelnou poistkou 
• vodič (PVC) H05VV-F3G 
• prierez 1,5 mm2 

2

Záložný zdroj APC – Cyber Fort 550 VA

Záložné zdroje na batériovú zálohu a potlačenie prepätia pre domáce a kancelárske aplikácie (počítače, faxy, modemy ...). Záložné zdroje sú predovšetkým určené pre domáce použitie a ponúka 4 filtrované a batériou zálohované zásuvky
a 4 zásuvky vybavené iba filtrom a prepäťovou ochranou. CyberFort ďalej ponúka ochranu telefónnej / DSL linky. Vďaka nízkej hmotnosti a malým rozmerom môže byť umiestnený aj na pracovnom stole.

• automatický self test pravidelne kontroluje stav batérií
• batérie je možné vymeniť za chodu, čo zaisťuje nepretržitú prevádzku.
• cold štart umožňuje záložný zdroj zapnúť, aj keď nie je zapojený v zásuvke (hodí sa napríklad pre krátke prenesenie mimo dosahu elektrickej siete)

1

obj. číslo cena za kus
2609880 106,- €

obj. číslo dĺžka cena za kus
2609885 25 m 38,50 €
2609886 50 m 66,- €

 vodič (PVC) H05VV-F3G 
 prierez 1,5 mm2 

Záložné zdroje UPS

Záložný zdroj UPS zabezpečuje súvislú dodávku elektriny pre 
zariadenia, ktoré nesmú byť neočakávane vypnuté.

V okamihu prerušenia dodávky elektriny napája zariadenie až 
do obnovenia napätia, prípadne do svojho vybitia. Doba, za 
ktorú záložný zdroj udrží zariadenie v prevádzke, je daná 
aktuálnou kapacitou akumulátorov a veľkosťou zaťaženia.

Záložné zdroje s prepäťovou ochranou zabránia poškodeniu 
následkom úderu blesku, prepätím aj výpadkami elektriny.

Ďalšie Záložné zdroje 
nájdete na str. 210.

&
Ďalšie Záložné zdroje 

nájdete na str. 210.

&
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Rozbočky / predlžovačky / predlžovačky s vypínačom

Rozbočovače

• rozbočovacia zásuvka 3 x 
• ~250 V/10 A max. 
• 2300 W 

3

Predlžovačky

Prodlžovačka pre 3 spotrebiče.

obj. číslo zásuvka cena za kus
2609700 3x – typ 1 2,- €
2609702 3x – typ 2 1,90 €

obj. číslo koncovka / dĺžka cena za kus
2609620 3 zásuvky / 3 m 4,05 €
2609630 3 zásuvky / 5  m 6,20 €
2609635 3 zásuvky / 10 m 10,60 €

obj. číslo koncovka / dĺžka cena za kus
2609650 5 zásuviek s vypínačom / 10 m 11,82 €
2609670 6 zásuviek s vypínačom / 3 m 5,70 €
2609680 6 zásuviek s vypínačom / 5 m 7,50 €

Predlžovačky s vypínačom

Predlžovačky  s viacnásobnou 
koncovkou + vypínač.

typ 1

typ 2

Prepäťová ochrana

Energetické a telekomunikačné siete sú neustále vystavené rizikám rušenia a prepätia rôzneho druhu, ktoré sú častou príčinou porúch a zlej funkcie rôznych elektronických zariadení. 
Na účinnú ochranu drahých elektronických zariadení pred poškodením alebo zničením, používajte špeciálne vyvinutý prístroj, ktorý zaisťuje bezpečnosť a spoľahlivosť funkcií.

• prepäťová ochrana, 5 zásuviek, 10 A/250 V
• podsvietený sieťový vypínač, automatická poistka s časovým oneskorením
• 4 možné smery usporiadania sieťového prívodu
• dostupné aj v čiernej farbe

4

obj. číslo dĺžka farba cena za kus
2609691 1,5 m šedá 13,30 €
2609693 3 m šedá 16,10 €
2609695 5 m šedá 20,20 €

Energetické a telekomunikačné siete sú neustále vystavené rizikám rušenia a prepätia rôzneho druhu, ktoré sú častou príčinou porúch a zlej funkcie rôznych elektronických zariadení. 
Na účinnú ochranu drahých elektronických zariadení pred poškodením alebo zničením, používajte špeciálne vyvinutý prístroj, ktorý zaisťuje bezpečnosť a spoľahlivosť funkcií.
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Sada čistiacich prostriedkov na klávesnice 

obj. číslo cena za sadu
2207195 5,60 €

3

Sada pre odstraňovanie prachu, mastnôt, škvŕn, zvyškov lepidiel a farbív z 
klávesníc a ďalšej kancelárskej techniky.

sada obsahuje:
• antistatický roztok na plasty - 50 ml
• suché hydrofilné utierky - 5 ks
• penové aplikátory - 3 ks
• špeciálna hubka na klávesnice - 1 ks
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1 Čistiace prostriedky DURABLE

2. Telephone Clean 50
     50 ks jednotlivo balených navlhčených obrúskov, vhodné na čistenie mobilných telefónov,
     klasických telefónov, slúchadiel. Antistatické, bez alkoholu.

3. Čistiace obrúsky SUPERCLEAN
     Čistiace obrúsky sú napustené bezalkoholovým čistiacim
     prostriedkom k šetrnému a účinnému čisteniu povrchov
     počítačov, telefónov, tlačiarní a ďalšieho kancelárskeho
     vybavenia. Antistatické a dezinfekčné prevedenie. Balenie
     obsahuje 100 vlhkých vreckoviek v zásobníku, ktoré možno
     dopĺňať z náhradného balenia

obj. číslo položka cena za kus
2207080 PC Clean Kit - sada 16,10 €
2207082 Telephone Clean 50 9,80 €
2207085 SUPERCLEAN Box 4,80 €

3.

2.

1.

1. PC Clean Kit - sada
      Pre čistenie všetkých súčastí IT techniky. Efektívne čistí monitory, fi ltre, obrazovky notebookov, sklenené povrchy kopírok,
      scannerov, displeje a plastové povrchy jednotlivých kancelárskych zariadení. Antistatické, bez alkoholu. Sada obsahuje: 1 × SUPERCLEAN fl uid 125 ml,
      1 × SCREENCLEAN fl uid 125 ml - na monitory, 20 × obrúsok, 2 × tampón na čistenie klávesníc, 2 × čistič klávesníc.

2 Univerzálny čistiaci set na obrazovky a displeje

• určené pre univerzálne čistenie všetkých plôch
• antistatický čistiaci efekt
• efektívne balenie - bestseller
• roztok 200 ml
• utierka z mikrovlákna Wipe 2001 (20 × 20 cm)
• materiál: 100% polyester

obj. číslo cena za kus
2207165 3,20 €

54 Čistič so stlačeným vzduchom Antistatická čistiaca pena 

Antistatická čistiaca pena na plastové a kovové 
povrchy, ľahko odstraňuje prach a nečistoty. Špeciálne 
zloženie ľahko odstráni "zažratú" špinu. Pena je šetrná 
k životnému prostrediu.

• objem 400 ml

obj. číslo cena za kus
2207150 9,90 €

obj. číslo cena za kus
2207130 9,20 €

Stlačený vzduch sa používa na vyfúknutie nečistôt a 
prachu z klávesníc, tlačiarní, faxov alebo iných ťažko 
prístupných miest kancelárskeho vybavenia. 
Nepoškodzuje ozónovú vrstvu.

• objem 400 ml

Príslušenstvo k PC
nájdete na str 230.

&
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7 Utierky navlhčené na monitory / na plasty

na plasty - slúžia k čisteniu plastových 
povrchov všetkej výpočtovej 
kancelárskej techniky od usadeného 
prachu, pigmentových nečistôt, farbív, 
zvyškov lepidiel a mastnoty

na monitory – vhodný na čistenie 
obrazoviek, monitorov a displejov

Utierky v plastovej dóze navlhčené jemným, veľmi dobre stierateľným roztokom. 
Šetrne a jemne čistí, nezanecháva stopy na čistenej ploche. Neutralizujú antistatický 
náboj. 
• v dóze 100 ks utierok

obj. číslo typ cena za bal.
2207075 na monitory 5,10 €
2207076 na plasty 5,10 €

253
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obj. číslo cena za kus
2207295 4,85 €

Scotch Brite handrička na optiku W910

Vysoko účinná handrička na čistenie okuliarov, optiky, CD, ale aj iných chúlostivých napr. 
umelohmotných alebo aj sklenených plôch. Ľahko odstraňuje nečistoty, prach a zvyšky 
mastnoty. Vyrobený z mikrovlákna.

• rozmer 15 × 10 cm / 1 ks v bal.

10 11 Utierka hydraspunová

obj. číslo cena za bal.
2207205 1,55 €

obj. číslo cena za bal.
2207079 4,95 €

Utierka suchá hydrofilná

Na čistenie výpočtovej a kancelárskej techniky a to ako suché utierky, alebo v kombinácii s 
čistiacimi roztokmi. Utierky sú z netkanej textílie (s hydrofilnou úpravou), pri použití 
nezanechávajú vlákna, nepoškriabu čistený povrch.

• v balení 25 ks utierok 15 × 15 cm

Utierka vhodná na čistenie a dosušovanie aj veľmi citlivých plôch. Optimálne 
zvolený materiál utierky spája rýchlu savosť s mechanickou pevnosťou v suchom aj 
mokrom stave. Utierka vyniká dlhou životnosťou a nepúšťa vlákna. Možno ju 
mnohonásobne použiť ako bez roztoku, tak aj s aplikačným  roztokom.

• v balení 25 ks utierok 15 × 15 cm
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8 Čistiaca utierka LOGO

Utierka z mikrovlákna s úpravou pripomínajúcou hodváb. Šetrne a efektívne vyčistí sklá 
okuliarov, šošovky ďalekohľadu, displej fotoaparátu, kamery, PDA a pod.. Materiál - 100% 
polyester. Utierku možno prať vo vlažnej vode, praním nestráca svoje vlastnosti.

obj. číslo rozmer cena za kus
2207293 15×17 cm 1,80 €
2207294 30×30 cm 3,80 €

6 Čistiaci roztok na plasty / monitory

Jemný vysoko účinný roztok s výraznými antistatickými 
účinkami. Odporúča sa používať s hydrofilnými alebo 
hydraspunovými utierkami. Plnené v plastovej 
recyklovateľnej fľaštičke s rozprašovačom 
Na plasty – určený pre čistenie plastových povrchov 
kancelárskej a výpočtovej techniky.

Na monitory – určený na čistenie LCD / plazma obrazoviek 
a všetkých sklenených plôch na kancelárskej a výpočtovej 
technike.

obj. číslo typ cena za kus
2207055 na plasty 4,85 €
2207045 na monitory 4,85 €
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CD-R IMATION Cake Box

CD-R VERBATIM

CD-RW VERBATIM CD-RW IMATION

700 MB, 80 min., ekonomické balenie bez krabičiek.

CD-R IMATION

obj. číslo cena za bal.
2206591 6,10 €

obj. číslo cena za bal.
2500398 8,10 €

obj. číslo cena za bal.
2206441 13,10 €

obj. číslo cena za bal.
2206555 5,80 €

obj. číslo cena za bal.
2206501 11,40 €

Staedtler 310

CD-R VERBATIM

Etikety na CD/DVD - univerzálne

700 MB, 80 min., krabička slim - úzka.

• v balení 10 ks

Zapisovateľné CD, 52 ×, 700 MB v dobrej kvalite. Ekonomické balenie cake box 25 
ks. Printable - možnosť potlače na CD z vrchnej strány média.

700 MB, 80 min., možnosť prepisovania dát.

• 8 - 12x jewel box
• v balení 10 ks

Špeciálny popisovač s tenkým hrotom určený na označovanie CD a DVD.

• rýchloschnúci, vodeodolný, svetlostály atrament
• šírka stopy 0,4 mm

700 MB, 80 min., krabička slim - úzka.

• v balení 10 ks

700 MB, 80 min., možnosť prepisovania dát. 

• 4 - 12x jewel box
• v balení 10 ks

Etikety pre všetky druhy tlačiarní a 
kopírok. Jeden list A4 obsahuje 2 
etikety.

• v balení 25 listov

obj. číslo balenie cena za bal.
2206575 25 ks 7,20 €
2206565 50 ks 13,30 €
2206578 100 ks 26,20 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2206595 printable 8,90 €
2206580 bez potlače 8,10 €

obj. číslo farba cena
5100870 čierna 1,70 €
5100875 sada 7,30 €

obj. číslo

cena za bal.

700 MB, 80 min., krabička slim - úzka.
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DVD-R VERBATIM - Printable

DVD+R, DVD-R IMATION

DVD+R, DVD-R IMATION – Cake box DVD+R, DVD-R VERBATIM – Cake box

4,7 GB, 120 minút video, jednorazový zápis dát vo vysokej kvalite. Krabička slim - úzka.

• v balení 10 ks

4,7 GB, 120 minút video, jednorazový zápis dát, ekonomické balenie 25/50 ks bez krabičiek. 4,7 GB, 120 minút video, jednorazový zápis dát, ekonomické balenie 
25/50 ks bez krabičiek.

4,7 GB, 120 minút video, jednorazový zápis dát vo vysokej kvalite.

• v balení 5 ks

9

11 12

DVD+R, DVD-R VERBATIM 10

USB Flash Disk KINGSTON

DVD+RW, DVD–RW VERBATIM 

4,7 GB, 120 minút video, nahrávanie, prepisovanie dát vo vysokej kvalite.

• v balení 5 ks

Značkový USB flash disk v modernom dizajne s kapacitou pamäte 4, 8, 16 a 32 GB. Zariadenie disponuje výsuvným konektorom, teda nehrozí, že stratíte čiapočku a konektor zostane 
nechránený ako u iných flash diskov. Naviac obsahuje privátnu zónu, kam možno ukladať citlivé dáta a tie sú potom chránené pomocou hesla. K počítaču sa pripája prostredníctvom 
vysokorýchlostného rozhrania USB 2.0, ktoré je dnes už štandardnou výbavou každého počítača.

13

Zapisovateľné DVD-R s potlačiteľnou  vrchnou stránou, 4,7 GB, 120 minút video, 
jednorazový zápis dát. 

• v balení 25 ks cake box

14

15

obj. číslo typ cena za bal.
2206698 DVD+RW 7,30 €
2206691 DVD-RW 7,30 €

obj. číslo balenie cena za bal.
2206678 25 ks cakebox 10,50 €

obj. číslo typ cena za bal.
2206641 DVD+R 6,90 €
2206646 DVD-R 6,90 €

obj. číslo typ cena za bal.
2206660 DVD+R / 25 ks 9,70 €
2206665 DVD-R / 25 ks 9,70 €
2206661 DVD+R / 50 ks 17,90 €
2206666 DVD-R / 50 ks 17,90 €

obj. číslo typ cena za bal.
2206688 DVD+R / 25 ks 8,90 €
2206687 DVD-R / 25 ks 8,90 €
2206694 DVD+R / 50 ks 17,90 €
2206693 DVD-R / 50 ks 17,90 €

obj. číslo kapacita cena za kus
2206806 ■ 8 GB 8,90 €
2206807 ■ 16 GB 15,10 €
2206808 ■ 32 GB 30,60 €
2206804 ■ 64 GB 58,- €

obj. číslo typ cena za bal.
2206696 DVD+R 3,75 €
2206689 DVD-R 3,75 €

cena za bal.

4,7 GB, 120 minút video, jednorazový zápis dát vo vysokej kvalite.

typ cena za bal.

4,7 GB, 120 minút video, nahrávanie, prepisovanie dát vo vysokej kvalite.

typ cena za bal.
cena za bal.

10,50 €

Ďalšie USB Flash disky 
nájdete na str. 211.

&
nájdete na str. 211.

Ďalšie médiá nájdete
 na str. 211.

& nájdete
 na str. 211.



Krabička na CD/DVD small slim

256

Krabička na CD/DVDKrabička na CD Slim 

Štandardný obal pre uloženie 1ks CD / DVD. Možnosť vloženia popisu alebo potlače na prednú
aj zadnú stránu krabičky. Farba čierna / transparentná.

Slim obal na uloženie 1 ks CD / DVD. Možnosť vloženia potlačí na prednú stránu krabičky.

• farba čierna / transparentná
• balenie 10 ks

Náhradné obaly na CD šetria miesto vďaka svojej polovičnej 
hrúbke (iba 5 mm). Dodávame v balení po 5 ks (transparentné) 
alebo 25 ks (mix farieb).

Prázdny obal na uloženie 1 ks alebo 2 ks DVD nosiča. 
Vonkajšie vrecko umožňuje vloženie vlastného popisu 
alebo potlače. Farba čierna.

21

Krabička na DVD 3

obj. číslo obal cena za bal.
2206158 Standart 3,20 €
2206245 Slim 2,75 €

obj. číslo položka cena za bal.
2206248 transparentné / 5 ks 3,15 €
2206249 mix farieb / 25 ks 14,70 €

obj. číslo položka cena za kus
2206152 krabička na 1 DVD 0,32 €
2206153 krabička na 2 DVD 0,40 €

Diskety 3,5”/1,44 MB

3.5"/1.44 MB/HD, formátované.

Pozn: počas platnosti katalógu, môže dochádzať u tejto položky k výpadku v dodávkach, vzhľadom k 
obmedzeniu výroby tejto komodity.

ilustračné foto

6

obj. číslo cena za bal.
2206300 4,85 €

obj. číslo cena za kus
2206156 0,28 €

Prázdny obal na uloženie 1 ks CD / DVD nosiča. Vonkajšie vrecko umožňuje vloženie vlastného popisu alebo potlače. 

• farba – čierna
• rozmer – 124×134×6 mm

4

obj. číslo cena za kus
2207160 3,85 €

Čistič optických snímačov CD/DVD

CD pre čistenie optických snímačov CD a 
DVD mechaník. Účinné odstránenie 
všetkých nečistôt, suchý proces čistenia 
pomocou jemnej kefky. Jednoduchá 
manipulácia, potrebné inštrukcie sú 
natlačené na zadnej strane balenia.

5
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Uvedené ceny sú bez DPH.
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Púzdro na CD LOGO7

Textilné púzdra uzatvárateľné na zips pre bezpečné uloženie a prenášanie Vašich CD. 
Vnútorné ochranné vrecká chránia uložené nosiče proti poškriabaniu a nelepia sa k povrchu 
média. Dodávame v 4 prevedeniach líšiacich sa kapacitou púzdra. Farba čierna.

obj. číslo položka cena za kus
2206165 kapacita 24 CD 3,65 €
2206166 kapacita 40 CD 4,05 €
2206167 kapacita 96 CD 6,90 €
2206133 kapacita 160 CD 12,20 €

Púzdro na CD samolepiace12

Pre jednoduché a prehľadné ukladanie CD / DVD bez krabičiek. Uzatvorené 
polstrované vrecká chránia proti prachu a poškodeniu. Chrbtový a vnútorný 
štítok na popis obsahu. Pevné polypropylénové dosky, dodávané v dvoch 
farbách. Kapacita knihy je 48 CD.

Kniha na CD9

obj. číslo farba cena za kus
2206293 transparentná modrá 12,- €
2206294 strieborná 12,- €

Polypropylénové púzdro s uzatvárateľnou klopou na jedno CD. Na 
zadnej strane je vybavené samolepiacim prúžkom pre pripevnenie 
púzdra napr do zoraďovača. Špeciálna lepiaca plocha umožňuje 
odlepenie púzdra a opakované nalepenie na iné miesto.

• v balení 25 ks

obj. číslo cena za bal.
0701205 4,60 €

Obálka na CD s okienkom, bez okienka

Obálka na CD, papierová s okienkom alebo bez okienka, lepiaca klopa. 

• rozmer 12,5×12,5 cm
• v balení 100 ks

11
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CD/DVD Desk 

Stolná kartotéka exkluzívneho dizajnu obsahujúca 25 polypropylénových vreciek pre 
uloženie až 50 CD / DVD nosičov. Jednoduché triedenie vďaka 4-dielnemu registru.

obj. číslo farba cena za kus
2206146 strieborná/modrá 17,60 €
2206147 čierna/strieborná 17,60 €

10

Púzdro na CD Esselte

Pevné vystužené púzdro na CD s vinylovým povrchom chráni multimediálne 
nosiče pri prenášaní.
Elegantná kombinácia čiernej a bordovej farby.
Vnútorné vrecká sú vyrobené z jemného materiálu
(netkaný textil).
Púzdro je uzatvárateľné na zips.

8

obj. číslo položka cena za kus
2206128 kapacita 96 CD 34,70 €
2206129 kapacita 192 CD 40,40 €

obj. číslo položka cena 
0205610 s okienkom 4,45 €
0205611 bez okienka 4,45 €
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ĽAHKÉ NÁJDENIE TONERA PRE VAŠU TLAČIAREŇ

Nechajte nakladanie s nebezpečným odpadom na nás.
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typ kazety

HP číslo kazety

tlačiarne, pre ktoré je určená kazeta

podľa:  1. modelu prístroja
             2. originálneho čísla výrobcu 

Nenašli ste požadovanú náplň? 
O aktuálnej ponuke sa informujte u nášho 
obchodného zástupcu.

Prázdne kazety od tonerov zakúpených u nás Vám odvezieme zadarmo.

Ako postupovať? Vložte prázdnu kazetu do originálnej krabice od novej kazety, odovzdajte ho nášmu vodičovi pri ďalšej dodávke tovaru.
Na požiadanie Vám vystavíme protokol o ekologickej likvidácii.

i

VYŤAŽENIE  TONEROV HP

      
         

    ÚSPORA 32 %

                                                                                   ÚSPORA 40 %

CF 280A

CF 280X

CF 280XD

A   - základné vyťaženie tonerov (A =1200 strán)

X   - spravidla dvojnásobné vyťaženie tonerov než A (X =2400 strán)

XD  - dvakrát vyššie vyťaženie tonerov ako X (XD = 2 x 2400 strán)
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Tonery do čiernobielych laserových tlačiarní Hewlett Packard1

typ kazety typ tlačiarne číslo kazety kapacita tlače pri 5% pokrytí O/A obj. číslo cena

1 C3906A HP LaserJet 5L / 6L 06A 2.500 strán originálny toner 2203040

HP LaserJet 3150 alternatívny toner 2203042

2 C4092A HP LaserJet 1100 / 1100A 92A 2.500 strán originálny toner 2203050

HP LaserJet 3200 alternatívny toner 2203052

3 C7115A HP LaserJet 1200 / 1200n / 1220 / 1000w 15A 2.500 strán originálny toner 2203090

HP LaserJet 1005w / 3300mfp / 3320mpf  alternatívny toner 2203091

4 C7115X HP LaserJet 1200 / 1200n / 1220 / 1000w 15X 3.500 strán originálny toner 2203095

HP LaserJet 1005w / 3300mfp / 3320mpf  alternatívny toner 2203096

5 CB435A HP LaserJet P1005 / P1006 35A 1.500 strán originálny toner 22030661

alternatívny toner 22030662

6 CB436A HP LaserJet P1505, Q 2000 36A  2.000 strán originálny toner 2203066

alternatívny toner 22030665

7 CB436AD HP LJ M1522NF, M1120, P1505 originálny toner 22030669

8 CC364A HP LaserJet 4014, P4014, 4015, P4015 64A 10.000 strán originálny toner 2201676

9 CC364X HP color LaserJet P4015, HP P4015, P4510                 64X 24.000 strán originálny toner 22016761

alternatívny toner 22016764

10 CE278A HP LaserJet PRO P1600, P1560, P1566, P1605DN                 78A 2.100 strán originálny toner 2203116

alternatívny toner 22031161

11 CE285A HP LaserJet PRO P1100, P1102, P1102W, M1130, M1132                 85A 1.600 strán originálny toner 2201678

alternatívny toner 22016781

12 CE285AD HP LJ P1100, P1102, M1130, M1132                 originálny toner 22016789

13 CE255A HP LaserJet P3015, P3015D, P3015DN, P3015X, P3010                 55A 6.000 strán originálny toner 2203025

14 CE255X HP LaserJet P3015, P3015D, P3015DN, P3015X, P3010                 55X 12.500 strán originálny toner 2203024

15 CE505A HP LaserJet P2035, P2050, P2055 05A 2.300 strán originálny toner 2203164

alternatívny toner 22031641

16 CE505X HP LaserJet P2050, P2055 05X 6.500 strán originálny toner 2203169

alternatívny toner 22031691

17 CF280A HP LaserJet pro 400 M401, 400 M425 80A 2.700 strán originálny toner 2203008

18 CF280X HP LaserJet pro 400 M401, 400 M425 80X 6.900 strán originálny toner 2203007

19 CF280XD HP LaserJet pro 400 M401, 400 M425 80X 2x 6.900 strán originálny toner 2203009

20 Q2612A HP LaserJet 1010 / 1012 / 1015 / 1020 12A 2.000 strán originálny toner 2203093

alternatívny toner 2203094

21 Q2612AD HP LaserJet 1010 / 1012 / 1015 / 1020 originálny toner 22030939

22 Q2613A HP LaserJet 1300 13A 2.500 strán originálny toner 2203098

alternatívny toner 2203115

23 Q2613X HP LaserJet 1300 13X 4.000 strán originálny toner 2203099

alternatívny toner 22030991

24 Q2624A HP LaserJet 1150 24A 2.500 strán originálny toner 2203105

alternatívny toner 2203104

25 Q5942A HP LaserJet 4250 / 4350 42A 10.000 strán originálny toner 2203103

alternatívny toner 22031031

26 Q5942X HP LaserJet 4250 / 4350 42X 20.000 strán originálny toner 2203102

alternatívny toner 22031021

27 Q5949A HP LaserJet 1160 / 1320 49A 2.500 strán originálny toner 2203117

alternatívny toner 22031171

28 Q5949X HP LaserJet 1320 / 3390 / 3392 49X 6.000 strán originálny toner 2203118

alternatívny toner 22031181

29 Q7551A HP LaserJet P3005 / M3035 51A 6.500 strán originálny toner 22031462

30 Q7551X HP LaserJet P3005 / M3035 51X 13.000 strán originálny toner 2203146

alternatívny toner 22031461

31 Q7553A HP LaserJet P 2015 53A 3.000 strán originálny toner 2203148

alternatívny toner 2203149

32 Q7553X HP LaserJet P 2015 53X 7.000 strán originálny toner 2203147

alternatívny toner 22031471
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Aktuálne ceny tonerov a cartridgov nájdete
na našich internetových stránkach.
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Tonery do farebných laserových tlačiarní Hewlett Packard1

Aktuálne ceny tonerov a cartridgov nájdete
na našich internetových stránkach.

i

typ kazety farba typ tlačiarne kapacita tlače pri 5% pokrytí O/A obj. číslo cena

1 CB400A black (čierna) HP Color LaserJet CP4005 7.500 strán originálny toner 2203016

2 CB401A cyan (modrá) HP Color LaserJet CP4005 7.500 strán originálny toner 2203017

3 CB402A yellow (žltá) HP Color LaserJet CP4005 7.500 strán originálny toner 2203018

4 CB403A magenta (červená) HP Color LaserJet CP4005 7.500 strán originálny toner 2203019

5 CB540A black (čierna) HP Color LaserJet CP1215, 1515, 1518 2.200 strán originálny toner 2203026

alternatívny toner 22030261

6 CB541A cyan (modrá) HP Color LaserJet CP1215, 1515, 1518 1.400 strán originálny toner 2203027

alternatívny toner 22032011

7 CB542A yellow (žltá) HP Color LaserJet CP1215, 1515, 1518 1.400 strán originálny toner 2203028

alternatívny toner 22032021

8 CB543A magenta (červená) HP Color LaserJet CP1215, 1515, 1518 1.400 strán originálny toner 2203029

alternatívny toner 22032031

9 CC530A black (čierna) HP Color LaserJet CP2025, CM2320 3.500 strán originálny toner 2201601

alternatívny toner 22016011

10 CC531A cyan (modrá) HP Color LaserJet CP2025, CM2320 2.800 strán originálny toner 2201602

alternatívny toner 22016021

11 CC532A yellow (žltá) HP Color LaserJet CP2025, CM2320 2.800 strán originálny toner 2201603

alternatívny toner 22016031

12 CC533A magenta (červená) HP Color LaserJet CP2025, CM2320 2.800 strán originálny toner 2201604

alternatívny toner 22016041

13 CE250A black (čierna) HP Color LaserJet CP3525, CM3530 5.000 strán originálny toner 2203155

alternatívny toner 22031551

14 CE250X black (čierna) HP Color LaserJet CP3525, CM3530 10.500 strán originálny toner 2203154

alternatívny toner 22031541

15 CE251A cyan (modrá) HP Color LaserJet CP3525, CM3530 7.000 strán originálny toner 2203144

alternatívny toner 22031441

16 CE252A yellow (žltá) HP Color LaserJet CP3525, CM3530 7.000 strán originálny toner 2203145

alternatívny toner 22031451
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17 CE253A magenta (červená) HP Color LaserJet CP3525, CM3530 7.000 strán originálny toner 2203143

alternatívny toner 22031431

18 CE310A black (čierna) HP LASERJET CP1025,  HP LASERJET PRO 100 MFP M175A 1.200 strán originálny toner 2203080

19 CE311A cyan (modrá) HP LASERJET CP1025,  HP LASERJET PRO 100 MFP M175A 1.000 strán originálny toner 2203081

20 CE312A yellow (žltá) HP LASERJET CP1025,  HP LASERJET PRO 100 MFP M175A 1.000 strán originálny toner 2203082

21 CE313A magenta (červená) HP LASERJET CP1025,  HP LASERJET PRO 100 MFP M175A 1.000 strán originálny toner 2203083

22 CE314A drum HP LASERJET CP1025,  HP LASERJET PRO 100 MFP M175A originálny valec 2203084

23 CE320A black (čierna) HP LASERJET CP 1525N, 1552N, HP LASERJET PRO CM1415 2.000 strán originálny toner 2203036

alternatívny toner 2203030

24 CE321A cyan (modrá) HP LASERJET CP 1525N, 1552N, HP LASERJET PRO CM1416 1.300 strán originálny toner 22030361

alternatívny toner 22030301

25 CE322A yellow (žltá) HP LASERJET CP 1525N, 1552N, HP LASERJET PRO CM1417 1.300 strán originálny toner 22030362

alternatívny toner 22030302

26 CE323A magenta (červená) HP LASERJET CP 1525N, 1552N, HP LASERJET PRO CM1418  1.300 strán originálny toner 22030363

alternatívny toner 22030303

27 CE410A black (čierna) HP COLOR LASERJET PRO M475NW, M375NW, HP LASERJET PRO 400 originálny toner 2203085

28 CE411A cyan (modrá) HP COLOR LASERJET PRO M475NW, M375NW, HP LASERJET PRO 400 originálny toner 22030851

29 CE412A yellow (žltá) HP COLOR LASERJET PRO M475NW, M375NW, HP LASERJET PRO 400 originálny toner 22030852

30 CE413A magenta (červená) HP COLOR LASERJET PRO M475NW, M375NW, HP LASERJET PRO 400 originálny toner 22030853

31 CF210A black (čierna) HP LASERJET PRO 200 M276N, LASERJET PRO 200 M276NW  1.600 strán originálny toner 2203001

32 CF211A cyan (modrá) HP LASERJET PRO 200 M276N, LASERJET PRO 200 M276NW  1.800 strán originálny toner 22030011

33 CF212A yellow (žltá) HP LASERJET PRO 200 M276N, LASERJET PRO 200 M276NW  1.800 strán originálny toner 22030012

34 CF213A magenta (červená) HP LASERJET PRO 200 M276N, LASERJET PRO 200 M276NW  1.800 strán originálny toner 22030013

35 C9700A black (čierna) HP Color LaserJet 2500 5.000 strán originálny toner 2203120

alternatívny toner 22031301

36 C9701A cyan (modrá) HP Color LaserJet 2500 4.000 strán originálny toner 2203121

alternatívny toner 22031311

37 C9702A yellow (žltá) HP Color LaserJet 2500 4.000 strán originálny toner 2203122

alternatívny toner 22031321

38 C9703A magenta (červená) HP Color LaserJet 2500 4.000 strán originálny toner 2203123

alternatívny toner 22031331

39 C9704A HP Drum Kit HP Color LaserJet 2500 - originálny valec 2203124

alternatívny valec 22031371

40 C9720A black (čierna) HP Color LaserJet 4600, N, DN, DTN, HDN / 4650 9.000 strán originálny toner 2203150

41 C9721A cyan (modrá) HP Color LaserJet 4600, N, DN, DTN, HDN / 4650 8.000 strán originálny toner 2203151

42 C9722A yellow (žltá) HP Color LaserJet 4600, N, DN, DTN, HDN / 4650 8.000 strán originálny toner 2203152

typ kazety farba typ tlačiarne kapacita tlače pri 5% pokrytí O/A obj. číslo cena
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43 C9723A magenta (červená) HP Color LaserJet 4600, N, DN, DTN, HDN / 4650 8.000 strán originálny toner 2203153

44 C9730A black (čierna) HP Color LaserJet 5500, N, DN, HDN, DTN 13.000 strán originálny toner 2203160

45 C9731A cyan (modrá) HP Color LaserJet 5500, N, DN, HDN, DTN 12.000 strán originálny toner 2203161

46 C9732A yellow (žltá) HP Color LaserJet 5500, N, DN, HDN, DTN 12.000 strán originálny toner 2203162

47 C9733A magenta (červená) HP Color LaserJet 5500, N, DN, HDN, DTN 12.000 strán originálny toner 2203163

Aktuálne ceny tonerov a cartridgov nájdete
na našich internetových stránkach.
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typ kazety farba typ tlačiarne kapacita tlače pri 5% pokrytí O/A obj. číslo cena

48 Q2670A black (čierna) HP Color LaserJet 3500 / 3700 6.000 strán originálny toner 2203175

alternatívny toner 22031751

49 Q2671A cyan (modrá) HP Color LaserJet 3500 4.000 strán originálny toner 2203176

alternatívny toner 22031761

50 Q2672A yellow (žltá) HP Color LaserJet 3500 4.000 strán originálny toner 2203177

alternatívny toner 22031771

51 Q2673A magenta (červená) HP Color LaserJet 3500 4.000 strán originálny toner 2203178

alternatívny toner 22031781

52 Q2681A cyan (modrá) HP Color LaserJet 3700 6.000 strán originálny toner 2203180

53 Q2682A yellow (žltá) HP Color LaserJet 3700 6.000 strán originálny toner 2203181

54 Q2683A magenta (červená) HP Color LaserJet 3700 6.000 strán originálny toner 2203182

55 Q3960A black (čierna) HP Color LaserJet 2550 5.000 strán originálny toner 2203130

56 Q3961A cyan (modrá) HP Color LaserJet 2550 4.000 strán originálny toner 2203131

Q3971A cyan (modrá) 2.000 strán originálny toner 2203134

57 Q3962A yellow (žltá) HP Color LaserJet 2550 4.000 strán originálny toner 2203132

Q3972A yellow (žltá) 2.000 strán originálny toner 2203135

58 Q3963A magenta (červená) HP Color LaserJet 2550 4.000 strán originálny toner 2203133

Q3973A magenta (červená) 2.000 strán originálny toner 2203136

59 Q3964A HP Drum Kit HP Color LaserJet 2550 - originálny valec 2203137

alternatívny valec 22031371

60 Q6000A black (čierna) HP Color LaserJet 1600 / 2600n / 2605 2.500 strán originálny toner 2203185

alternatívny toner 22031851

61 Q6001A cyan (modrá) HP Color LaserJet 1600 / 2600n / 2605 2.000 strán originálny toner 2203186

alternatívny toner 22031861

62 Q6002A yellow (žltá) HP Color LaserJet 1600 / 2600n / 2605 2.000 strán originálny toner 2203187

alternatívny toner 22031871

63 Q6003A magenta (červená) HP Color LaserJet 1600 / 2600n / 2605 2.000 strán originálny toner 2203188

alternatívny toner 22031881

64 Q6470A black (čierna) HP Color LaserJet 3600, n, dn, dtn / 3800, n, dn, dtn 6.000 strán originálny toner 2203190

alternatívny toner 22031901

65 Q6471A cyan (modrá) HP Color LaserJet 3600, n, dn, dtn / 3800, n, dn, dtn 4.000 strán originálny toner 2203191

alternatívny toner 22031911

66 Q6472A yellow (žltá) HP Color LaserJet 3600, n, dn, dtn / 3800, n, dn, dtn 4.000 strán originálny toner 2203192

alternatívny toner 22031921

67 Q6473A magenta (červená) HP Color LaserJet 3600, n, dn, dtn / 3800, n, dn, dtn 4.000 strán originálny toner 2203193

alternatívny toner 22031931

68 Q7581A cyan (modrá) HP COLOR LASERJET CP3505, 3800, P2010 6.000 strán originálny toner 2202981

alternatívny toner 22029811

69 Q7582A yellow (žltá) HP COLOR LASERJET CP3505, 3800, P2010 6.000 strán originálny toner 2202982

alternatívny toner 22029821

70 Q7583A magenta (červená) HP COLOR LASERJET CP3505, 3800, P2010 6.000 strán originálny toner 2202983

alternatívny toner 22029831
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Tonery do farebných laserových tlačiarní Hewlett Packard

Aktuálne ceny tonerov a cartridgov nájdete
na našich internetových stránkach.
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Kvalitný papier značky IBM nájdete na str. 70, 71 a 72.70, 71 a 72.

obj. číslo popis veľkosť cena za bal.
0301525 IBM AllPremium A4 4,70 €
0301050 A3 9,70 €
0301520 IBM AllBusiness A4 4,- €
0301045 A3 8,10 €
0301510 IBM AllDay A4 3,45 €
0301040 A3 7,30 €



Originálny toner HP
podáva dokonalý výkon,
rovnako ako vy
Lacný toner sklame viac ako polovicu užívateľov, ktorí ho vyskúšajú. Toner 
od iného výrobcu než od HP môže znehodnotiť výstup z tlačiarne v 
podobe šmúh, machúľ alebo vyblednutej tlače. Iba originálne tonerové 
kazety HP poskytujú v 100% prípadov bezkonkurenčnú kvalitu a teda
najprofesionálnejší vzhľad tlače. 

HP PONÚKA ORIGINÁL VO VÝHODNOM BALENÍ

      
         

    ÚSPORA 32 %

                                                                                   ÚSPORA 40 %

CF 280A

CF 280X

CF 280XD



Leitz Complete » Sony » Skartovacie stroje » Štítkovače a pásky » Dochádzkový systém » PC príslušenstvo » Podložky » Podstavce a držiaky » Podložky pod nohy » Káble » Tašky na notebooky » Kalkulačky » Batérie a 
nabíjačky » Záložné zdroje » Predlžovačky a prepäťová ochrana » Čistiace prostriedky na techniku » Dátové médiá a obaly » Tonery a cartridge do tlačiarní » Farbiace a korekčné pásky264

Spotrebný materiál do atramentových tlačiarní Hewlett Packard

číslo typ kazety typ tlačiarne poznámka O/A obj. číslo cena

1 č. 10 HP C4844A HP DeskJet 2xxx, Business InkJet 2xxx, DesignJet5xx čierna atramentová kazeta 69 ml cca 1400 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2201624

alternatívna cartridge 2201625

2 č. 11 HP C4836A HP Business InkJet 2xxx, DesignJet 100, 10PS, 20PS farebné atramentové kazety 28 ml cca 1750 strán pri 15% pokrytí originálna cartridge cyan 2201617

č. 11 HP C4837A originálna cartridge magenta 2201619

č. 11 HP C4838A originálna cartridge yellow 2201618

alternatívna cartridge cyan 22016171

alternatívna cartridge magenta 22016191

alternatívna cartridge yellov 22016181

3 č. 15 HP C6615D HP DESKJET 810, 840, 843c, PSC-750, 950, OJ-V40,C6615DE čierna atramentová kazeta 25 ml cca 660 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2201645

alternatívna cartridge 2201646

4 č. 17 HP C6625A HP DESKJET 816C, 825C, 840C, 842C, 843C, 845C trojfarebná atramentová kazeta 15 ml cca 430 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2201650

alternatívna cartridge 2201651

5 č. 21 HP C9351A HP DESKJET 3920, 3930, 3940, D1360, D1460, D2360, F2180, F370, F4180, PSC 1400 čierna atramentová kazeta 5 ml originálna cartridge 2201749

čierna atramentová kazeta 10 ml alternatívna cartridge 22017491

6 č. 22 HP C9352A HP DESKJET 3920, 3930, 3940, D1360, D1460, D2360, F2180, F370, F4180, PSC 1400 trojfarebná atramentová kazeta 5 ml originálna cartridge 2201751

trojfarebná atramentová kazeta 10 ml alternatívna cartridge 22017511

7 č. 23 HP C1823D HP DeskJet 710C, 890C, 895, 1120C, 1125C, OJ-psc500 trojfarebná atramentová kazeta 3×10 ml cca 640 strán pri 15% pokrytí originálna cartridge 2201620

alternatívna cartridge 2201628

8 č. 27 HP C8727A HP DeskJet 3420, 3325, 3550, 3650 čierna atramentová kazeta 10 ml cca 220 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2201690

alternatívna cartridge 2201689

9 č. 28 HP C8728A HP DeskJet 3420, 3325, 3550, 3650 trojfarebná atramentová kazeta 8 ml cca 190 strán pri 15% pokrytí originálna cartridge 2201691

alternatívna cartridge 2201692

10 č. 45 HP 51645A HP DeskJet 850, 970Cxi, 1100, 1200, 1600, 6122, 6127 čierna atramentová kazeta 42 ml cca 830 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2201610

11 č. 56 HP C6656A HP DeskJet 450, 5652, 5150, 5850, psc-7150, OJ-6110 čierna atramentová kazeta 19 ml cca 520 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2201680

alternatívna cartridge 2201681

12 č. 56 HP C9502A HP DeskJet 450, 5652, 5150, psc-7150 čierna atramentová kazeta 2×19 ml cca 2×450 strán pri 5 % pokrytí originálna cartridge 2201513

13 č. 57 HP C6657A HP DeskJet 450, 5652, 5150, 5850, psc-7150, OJ-6110 trojfarebná atramentová kazeta 17 ml cca 500 strán pri 15% pokrytí originálna cartridge 2201685

alternatívna cartridge 2201684

14 č. 78 HP C6578A DeskJet 970Cxi, 940, psc 750, 950, 1215, P1100 trojfarebná atramentová kazeta 38 ml cca 970 strán pri 15% pokrytí originálna cartridge 2201640

alternatívna cartridge 2201641

15 č. 78 HP C6578D DeskJet 970Cxi, 940, psc 750, 950, 1215, P1100 trojfarebná atramentová kazeta 19 ml cca 450 strán pri 15% pokrytí originálna cartridge 2201635

16 č. 82 HP C4911A HP DesignJet 500, PS, 800, 815, cc800ps, 4200 farebné atramentové kazety 69 ml originálna cartridge cyan 2201720

č. 82 HP C4912A originálna cartridge magenta 2201721

č. 82 HP C4913A originálna cartridge yellow 2201722

17 č. 88 HP C9385A HP Offi  ceJet Pro K5400, L7580, L7680, L7780 čierna atramentová kazeta 20,5 ml cca 820 strán pri 5 % pokrytí originálna cartridge 2201525

18 č. 88 XL HP C9396A HP Offi  ceJet Pro K5400, L7580, L7680, L7780 čierna atramentová kazeta 58,9 ml 2350 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2201529

č. 88 HP C9386A HP Offi  ceJet Pro K5400, L7580, L7680, L7780 farebná atramentová kazeta 10 ml cca 620 strán pri 5 % pokrytí originálna cartridge cyan 2201526

č. 88 HP C9387A originálna cartridge magenta 2201527

č. 88 HP C9388A originálna cartridge yellow 2201528

19 č. 88 XL HP C9391A HP Offi  ceJet Pro K5400, L7580, L7680, L7780 farebné atramentové kazety 17,1 ml cca 1200 strán pri 15% pokrytí originálna cartridge cyan 22015291

č. 88 XL HP C9392A HP Offi  ceJet Pro K5400, L7580, L7680, L7780 farebné atramentové kazety 17,1 ml cca 1200 strán pri 15% pokrytí originálna cartridge cyan 22015292

č. 88 XL HP C9393A HP Offi  ceJet Pro K5400, L7580, L7680, L7780 farebné atramentové kazety 17,1 ml cca 1200 strán pri 15% pokrytí originálna cartridge cyan 22015293
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číslo typ kazety typ tlačiarne poznámka O/A obj. číslo cena

20 č. 300 XL HP CC641EE HP DESKJET F4280, D2560, D5580, PHOTOSMART C4780 čierna atramentová kazeta 12 ml cca 600 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2201653

č. 300 XL HP CC644EE HP DESKJET F4280, D2560, D5580, PHOTOSMART C4780 farebná atramentová kazeta 11 ml cca 440 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 22016531

21 č. 301 XL HP CH563EE HP DESKJET 1050, 2050 čierna atramentová kazeta cca 480 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2201503

č. 301 XL HP CH564EE HP DESKJET 1050, 2050 farebná atramentová kazeta cca 330 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2201504

22 č. 336 HP C9362EE HP Photosmart 325, 375, 8150, C3180, DJ-5740, 6540 čierna atramentová kazeta 5 ml cca 210 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2201757

alternatívna cartridge 2201758

23 č. 337 HP C9364EE HP Photosmart D5160, C4180, 8750, OJ-6310, DJ-5940 čierna atramentová kazeta 11 ml cca 400 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2201759

24 č. 338 HP C8765EE HP Photosmart 8150, 8450, OJ-6210, DeskJet 5740 čierna atramentová kazeta 11 ml cca 450 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2201741

alternatívna cartridge 22017411

25 č. 339 HP C8767EE HP Photosmart 8150, 8450, OJ-7410, DeskJet 5740 čierna atramentová kazeta 21 ml cca 800 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2201742

alternatívna cartridge 22017422

26 č. 339 HP C9504EE HP Photosmart 8150, OJ-7410, DJ-5740 čierna atramentová kazeta 2×21 ml cca 2×800 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 22017421

27 č. 342 HP C9361EE HP Photosmart 2575, C3180, C4180, DJ-5440, OJ-6310 trojfarebná atramentová kazeta 5 ml cca 175 strán pri 15% pokrytí originálna cartridge 2201755

28 č. 343 HP C8766EE HP Photosmart 325, 375, OJ-6210, DeskJet 5740 trojfarebná atramentová kazeta 7 ml cca 260 strán pri 15% pokrytí originálna cartridge 2201744

alternatívna cartridge 22017441

29 č. 343 HP CB332EE HP Photosmart 325, 375, OJ-6210, DJ 5740 trojfarebná atramentová kazeta 2×7 ml cca 2×260 strán pri 15% pokrytí originálna cartridge 22017442

30 č. 344 HP C9363EE HP Photosmart 385, 335, 8450, DJ-5940, 6840, 9800 trojfarebná atramentová kazeta 14 ml cca 580 strán pri 15% pokrytí originálna cartridge 2201746

alternatívna cartridge 22017462

31 č. 350 HP CB335EE HP Offi  cejet J5780, J5785 čierna atramentová kazeta 4,5 ml cca 200 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2201520

32 č. 351 HP CB337EE HP Offi  cejet J5780, J5785 trojfarebná atramentová kazeta 3,5 ml cca 170 strán pri 15% pokrytí originálna cartridge 2201521

33 č. 350 XL HP CB336EE HP Photosmart C4200, D5300, J5780 čierna atramentová kazeta 25 ml cca 950 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2203015

34 č. 351 XL HP CB338EE HP Photosmart C4200, D5300, J5780 farebná atramentová kazeta 14 ml cca 540 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 22015211

35 č. 363 HP C8719EE HP Photosmart 8250, 3210, 3310 čierna atramentová kazeta 17 ml cca 1120 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2201507

36 č. 363 HP C8771EE HP Photosmart 8250, 3210, 3310, C5180, C6180, C7180 farebné atramentové kazety  4 ml originálna cartridge cyan 2201515

č. 363 HP C8772EE originálna cartridge magenta 2201517

č. 363 HP C8773EE originálna cartridge yellow 2201519

č. 363 HP C8774EE originálna cartridge light cyan 2201516

č. 363 HP C8775EE originálna cartridge light magenta 2201518

37 č. 364 XL HP CB321EE HP PHOTOSMART C5380 čierna atramentová kazeta 18 ml cca 550 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2201636

38 č. 364 XL HP CB323EE HP PHOTOSMART C5380 farebné atramentové kazety cca 750 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge cyan 22016363

č. 364 XL HP CB324EE originálna cartridge magenta 22016362

č. 364 XL HP CB325EE originálna cartridge yellow 22016364

39 č. 650 CZ101AE HP DESK IA 2515 (CZ280C), HP DESKJET IA 3515 (CZ279C) čierna atramentová kazeta 6,5 ml cca 360 strán originálna cartridge 2201661

40 č. 650 CZ102AE HP DESK IA 2515 (CZ280C), HP DESKJET IA 3515 (CZ279C) farebná atramentová kazeta 200 200 strán originálna cartridge 2201662

41 č. 655 CZ109AE HP DeskJet INK ADVANTAGE 3525, 5525, 6525, 4615 e-AiO čierna atramentová kazeta cca 550 strán originálna cartridge 2201660

42 č. 655 CZ110AE HP DeskJet INK ADVANTAGE 3525, 5525, 6525, 4615 e-AiO farebná atramentová kazeta 200 600 strán originálna cartridge 22016601

43 č. 655 CZ111AE farebná atramentová kazeta 200 600 strán originálna cartridge 22016602

44 č. 655 CZ112AE farebná atramentová kazeta 200 600 strán originálna cartridge 22016603

45 č. 901 XL HP CC654AE HP OFFICEJET J4500, J4580, J4660 čierna atramentová kazeta 14 ml cca 700 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2201671

č. 901 HP CC656AE HP OFFICEJET J4500, J4580, J4660 farebná atramentová kazeta 200 9 ml cca 360 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2201672

46 č. 920 XL HP CD975AE HP OFFICEJET 6000, 6500MFP, 7500 čierna atramentová kazeta cca 1200 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2201726

47 č. 920 XL HP CD972AE HP OFFICEJET 6000, 6500MFP, 7500 farebná atramentová kazeta 200 cca 700 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge cyan 2201727

č. 920 XL HP CD973AE HP OFFICEJET 6000, 6500MFP, 7500 originálna cartridge magenta 2201728

č. 920 XL HP CD974AE HP OFFICEJET 6000, 6500MFP, 7500 originálna cartridge yellow 2201729

48 č. 932 CN057AE HP OFFICEJET 6100 E-PRINTER H611A, HP OFFICEJET 6600, 
HP OFFICEJET 6700

čierna atramentová kazeta originálna cartridge 2201712

49 č. 932 XL CN053AE čierna atramentová kazeta, zvýšená kapacita originálna cartridge 22017120

50 č. 933 XL CN054AE farebná atramentová kazeta, zvýšená kapacita originálna cartridge 22017121

51 č. 933 XL CN055AE farebná atramentová kazeta, zvýšená kapacita originálna cartridge 22017122

52 č. 933 XL CN056AE farebná atramentová kazeta, zvýšená kapacita originálna cartridge 22017123

53 č. 940 XL C4906A HP OFFICEJET PRO 8500, HP OFFICEJET PRO 8000 čierna atramentová kazeta cca 2200 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 22016961

54 č. 940 XL C4907A HP OFFICEJET PRO 8500, HP OFFICEJET PRO 8000 farebné atramentové kazety cca 1400 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge cyan 2201697

55 č. 940 XL C4908A HP OFFICEJET PRO 8500, HP OFFICEJET PRO 8000 originálna cartridge magenta 2201698

56 č. 940 XL C4909A HP OFFICEJET PRO 8500, HP OFFICEJET PRO 8000 originálna cartridge yellow 2201699

57 č. 950 XL CN045AE HP OFFICEJET PRO 8100, HP OFFICEJET PRO 8600 čierna atramentová kazeta cca 2300 strán originálna cartridge 2201710

58 č. 951 XL CN046AE HP OFFICEJET PRO 8100, HP OFFICEJET PRO 8600 farebné atramentové kazety cca 1500 strán originálna cartridge cyan 22017101

59 č. 951 XL CN047AE HP OFFICEJET PRO 8100, HP OFFICEJET PRO 8600 farebné atramentové kazety cca 1500 strán originálna cartridge magenta 22017102

60 č. 951 XL CN048AE HP OFFICEJET PRO 8100, HP OFFICEJET PRO 8600 farebné atramentové kazety cca 1500 strán originálna cartridge yellow 22017103
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Aktuálne ceny tonerov a cartridgov nájdete
na našich internetových stránkach.
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Tonery do čiernobielych laserových tlačiarní a kopírok Canon1

typ kazety farba typ tlačiarne číslo kazety kapacita tlače O/A obj. číslo cena

1 CRG703 black (čierna) CANON LBP 2900, LBP 3000, ... 7616A005 2.500 strán originálny toner 2203680

2 EP27 black (čierna) CANON MF 5650, 5750, LBP 3200, ... 8489A002 2.500 strán originálny toner 2203682

black (čierna) K12266 2.500 strán alternatívny toner 2203683

3 FX10 black (čierna) CANON FX1, L100, L120, MF 4120, 4320, 4010, 4380, ... 02638002 2.000 strán originálny toner 2203675

black (čierna) K12339 2.000 strán alternatívny toner 2203676

4 CEXV14 black (čierna) CANON IR 2016, 2018, 2022, 2030, … 0384B002 2x8.300 strán originálny toner 2204286

black (čierna) 2x8.300 strán alternatívny toner 22042861

5 CRG712 black (čierna) CANON LBP 3010, CANON LBP-3010, CANON LBP-3100 1870B002 1.500 strán originálny toner 2203677

6 CRG725 black (čierna) CANON ISENSYS LBP-6000, CANON MF 3010 3484B002 1.600 strán originálny toner 2204316

7 CEXV18 black (čierna) CANON IR 1018, 1022, 1024, … 0386B002 8.400 strán originálny toner 2204281

8 CRG719H black (čierna) CANON LBP 6300, MF 5840, 6650, … 3480B002 6.400 strán originálny toner 2204315

black (čierna) K15121 6.500 strán alternatívny toner 22031691

9 CRG719 black (čierna) CANON LBP 6300, MF 5840, 6650, … 3479B002 2.100 strán originálny toner 2204314

black (čierna) K15120 2.300 strán alternatívny toner 22031641

10 CRG728 black (čierna) CANON MF 4410, 4430, 4550, 4570, … 3500B002 2.100 strán originálny toner 2203692
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typ kazety farba typ tlačiarne číslo kazety kapacita tlače O/A obj. číslo cena

1 CRG707B black (čierna) CANON LBP 5000, 5100, 9424A004 2.500 strán originálny toner 2203684

2 CRG707C cyan (modrá) CANON LBP 5000, 5100, 9423A004 2.000 strán originálny toner 2203685

3 CRG707M magenta (červená) CANON LBP 5000, 5100, 9422A004 2.000 strán originálny toner 2203686

4 CRG707Y yellow (žltá) CANON LBP 5000, 5100, 9421A004 2.000 strán originálny toner 2203687

5 EP701 black (čierna) CANON LBP 5200, MF8180/C 9287A003AA 5.000 strán originálny toner 2203689

K11998 5.000 strán alternatívny toner 22031301

6 EP701 cyan (modrá) CANON LBP 5200, MF8180/C 9286A003AA 4.000 strán originálny toner 2203693

K11999 4.000 strán alternatívny toner 22031311

7 EP701 magenta (červená) CANON LBP 5200, MF8180/C 9285A003AA 4.000 strán originálny toner 2203690

K12000 4.000 strán alternatívny toner 22031331

8 EP701 yellow (žltá) CANON LBP 5200, MF8180/C 9284A003AA 4.000 strán originálny toner 2203691

K12001 4.000 strán alternatívny toner 22031321

9 EP701 drum CANON LBP 5200, MF8180/C 9623A003 20.000 strán originálny valec 22036881

K12173 30.000 strán alternatívny valec 22031371

10 CRG711B black (čierna) CANON LBP5360, CANON LBP5300, CANON LBP-5300 1660B002 6.000 strán originálny toner 2204305

11 CRG711C cyan (modrá) CANON LBP5360, CANON LBP5300, CANON LBP-5300 1659B002 6.000 strán originálny toner 22043051

12 CRG711M magenta (červená) CANON LBP5360, CANON LBP5300, CANON LBP-5300 1658B002 6.000 strán originálny toner 22043052

13 CRG711Y yellow (žltá) CANON LBP5360, CANON LBP5300, CANON LBP-5300 1657B002 6.000 strán originálny toner 22043053

14 CRG716B black (čierna) CANON LBP 5050, MF8050 1980B002AA 2.300 strán originálny toner 2204301

15 CRG716M magenta (červená) CANON LBP 5050, MF8050 1978B002AA  1.500 strán originálny toner 2204302

16 CRG716Y yellow (žltá) CANON LBP 5050, MF8050 1977B002AA 1.500 strán originálny toner 2204303

17 CRG716C cyan (modrá) CANON LBP 5050, MF8050 1979B002AA 1.500 strán originálny toner 2204304

18 CRG718B black (čierna) CANON LBP 7200CDN, CANON I-SENSYS MF8350CDN 2662B002 3.400 strán originálny toner 2204310

19 CRG718C cyan (modrá) CANON LBP 7200CDN, CANON I-SENSYS MF8350CDN 2661B002 2.900 strán originálny toner 2204311

20 CRG718M magenta (červená) CANON LBP 7200CDN, CANON I-SENSYS MF8350CDN 2660B002 2.900 strán originálny toner 2204312

21 CRG718Y yellow (žltá) CANON LBP 7200CDN, CANON I-SENSYS MF8350CDN 2659B002 2.900 strán originálny toner 2204313
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Spotrebný materiál do atramentových tlačiarní Canon

typ kazety typ tlačiarne poznámka O/A obj. číslo cena

1 BCI-3 B Canon BJC6000, 6100, S400, 450, C100, MP700 čierna náplň cca 500 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202405

alternatívna cartridge 2202400

2 BCI-3 C Canon BJC6000, 6100, S400, 450, C100, MP700 modrá náplň (cyan) cca 280 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202415

alternatívna cartridge 2202410

3 BCI-3 Y Canon BJC6000, 6100, S400, 450, C100, MP700 žltá náplň (yellow) cca 280 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202425

alternatívna cartridge 2202420

4 BCI-3 M Canon BJC6000, 6100, S400, 450, C100, MP700 červená náplň (magenta) cca 280 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202435

alternatívna cartridge 2202430

5 BCI-6 B Canon S800, 820, 820D, 830D, 900, 9000, i950 čierna náplň cca 360 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202440

alternatívna cartridge 2202451

6 BCI-6 C Canon S800, 820, 820D, 830D, 900, 9000, i950 modrá náplň (cyan) cca 280 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202444

alternatívna cartridge 2202452

7 BCI-6 Y Canon S800, 820, 820D, 830D, 900, 9000, i950 žltá náplň (yellow) cca 280 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202441

alternatívna cartridge 2202453

8 BCI-6 M Canon S800, 820, 820D, 830D, 900, 9000, i950 červená náplň (magenta) cca 280 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202442

alternatívna cartridge 2202454

9 BCI-6 PM Canon S800, 820, 820D, 830D, 900, 9000, i950 svetlo červená cca 280 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202443

10 BCI-6 PC Canon S800, 820, 820D, 830D, 900, 9000, i950 svetlo modrá cca 280 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202445

11 BCI-24 B Canon S200, S300, i320, i450, MPC-200, 190, iP2000 čierna náplň cca 130 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202337

alternatívna cartridge 2202335

12 BCI-24 C Canon S200, S300, i320, i450, MPC-200, 190, iP2000 trojfarebná náplň cca 130 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202338

alternatívna cartridge 2202336

13 CLI-8 Bk Canon iP4200, iP5200, iP5200R, MP500, MP800 čierna náplň cca 940 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202460

14 CLI-8 C Canon iP4200, iP5200, iP5200R, MP500, MP800 modrá náplň (cyan) cca 420 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202465
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typ kazety typ tlačiarne poznámka O/A obj. číslo cena

15 CLI-8 M Canon iP4200, iP5200, iP5200R, MP500, MP800 červená náplň (magenta) cca 420 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202470

16 CLI-8 Y Canon iP4200, iP5200, iP5200R, MP500, MP800 žltá náplň (yellow) cca 420 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202475

17 CLI-8 PC Canon MP500, MP970, IP6700... svetlo modrá cca 450 pri 5 % pokrytí originálna cartridge 2202483

18 CLI-8 PM Canon MP500, MP970, IP6700... svetlo červená cca 450 pri 5 % pokrytí originálna cartridge 2202485

19 PGI-5 Bk Canon iP4200, iP5200, iP5200R, MP500, MP800 čierna pigmentová náplň cca 360 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202480

20 PGI-520 Bk Canon iP3600, MP540, MP620, MP980, MX870 čierna náplň, 19 ml originálna cartridge 2202301

alternatívna cartridge 22023011

21 CLI-521 Bk Canon iP3600, MP540, MP620, MP980, MX870 čierna náplň cca 665 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202305

alternatívna cartridge 22023051

22 CLI-521 Y Canon iP3600, MP540, MP620, MP980, MX870 žltá náplň (yellow) cca 505 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202302

alternatívna cartridge 22023021

23 CLI-521 C Canon iP3600, MP540, MP620, MP980, MX870 modrá náplň (cyan) cca 505 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202303

alternatívna cartridge 22023031

24 CLI-521 M Canon iP3600, MP540, MP620, MP980, MX870 červená náplň (magenta) cca 505 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202304

alternatívna cartridge 22023041

25 PG-512 Bk Canon iP4200, MP240-270, MX330, MP480 čierna náplň cca 400 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202458

26 CL-513 Canon iP4200, MP240-270, MX330, MP480 trojfarebná náplň cca 350 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202457

27 PGI-525 Bk Canon PIXMA MG 5150, MG 5250, MG 6150, MG 8150, MG5150, IP4850 čierna náplň cca 340 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 22023074

28 CLI-526 Bk Canon PIXMA MG 5150, MG 5250, MG 6150, MG 8150, MG5150, IP4850 čierna náplň 9 ml originálna cartridge 2202307

29 CLI-526 Y Canon PIXMA MG 5150, MG 5250, MG 6150, MG 8150, MG5150, IP4850 žltá náplň 9 ml originálna cartridge 22023073

30 CLI-526 C Canon PIXMA MG 5150, MG 5250, MG 6150, MG 8150, MG5150, IP4850 modrá náplň 9 ml originálna cartridge 22023071

31 CLI-526 M Canon PIXMA MG 5150, MG 5250, MG 6150, MG 8150, MG5150, IP4850 červená náplň 9 ml originálna cartridge 22023072

32 CLI-526 GY Canon PIXMA MG 5150, MG 5250, MG 6150, MG 8150, MG5150, IP4850 šedá náplň 9 ml originálna cartridge 22023075

33 PG-37 Canon iP1800 čierna náplň cca 220 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202555

34 CL-38 Canon iP1800 trojfarebná náplň cca 335 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202557

35 PG-40 Canon iP1600, iP2200, MP150, MP170, MP450 čierna náplň cca 490 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202560

36 CL-41 Canon iP1600, iP2200, MP150, MP170, MP450 trojfarebná náplň cca 180 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202565

37 PG-50 Canon iP2200, MP150, MP170, MP450 čierna náplň cca 750 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202570

38 CL-51 Canon iP2200, MP150, MP170, MP450 trojfarebná náplň cca 330 strán pri 5% pokrytí originálna cartridge 2202572
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Aktuálne ceny tonerov a cartridgov nájdete
na našich internetových stránkach.
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Uvedené ceny sú bez DPH.

Spotrebný materiál pre čiernobiele laserové Tlačiarne Brother

Spotrebný materiál pre farebné laserové Tlačiarne Brother

1

2

typ kazety typ tlačiarne / faxu poznámka O/A obj. číslo cena

1 TN-2000 BROTHER DCP 7010L, FAX 8000P, 8050P, 8250P, 8650P, HL 2030, 2032, 2040, 2060, 2070N, HL 700 2.500 strán originálny toner 2205905

2 TN 2010 BROTHER HL 2130, BROTHER DCP 7055 1.000 strán originálny toner 2205921

3 TN-2120 BROTHER DCP 7030, DCP 7045N, DCP 7040, HL 2140, HL 2150N, HL 2170W, MFC 7320, MFC 7440N, 
MFC 7840W

2.600 strán originálny toner 2205916

4 TN 2220 BROTHER HL 2240 D, BROTHER HL 2250 DN, BROTHER MFC-7460 DN 2.600 strán originálny toner 2205922

5 TN-3170 BROTHER DCP 8060, 8065DN, HL 5240, 5250 DN, 5270, MFC 8460N, 8860DN 7.000 strán originálny toner 2205907

K12248 7.000 strán alternatívny toner 22059071

6 TN-3280 BROTHER HL-5380, 5350, MFC 8370, 8085DN 8.000 strán originálny toner 22059231

K15147 8.000 strán alternatívny toner 22059232

7 TN 3380 BROTHER HL-5440 D, BROTHER HL-5450 DN, BROTHER HL-5470 DW 8.000 strán originálny toner 2205910

 

8 TN-8000 BROTHER MFC 8070, 9070, 9160, 9180 2.200 strán originálny toner 2205963

typ kazety farba typ tlačiarne / faxu poznámka O/A obj. číslo cena

1 TN130BK black (čierna) BROTHER HL 4050, DCP 9040, DCP 9045, MFC 9440, MFC 9840 2.500 strán originálny toner 2205909

2 TN130M magenta (červená) BROTHER HL 4050, DCP 9040, DCP 9045, MFC 9440, MFC 9840 1.500 strán originálny toner 22059091

3 TN130Y yellow (žltá) BROTHER HL 4050, DCP 9040, DCP 9045, MFC 9440, MFC 9840 1.500 strán originálny toner 22059092

4 TN130C cyan (modrá) BROTHER HL 4050, DCP 9040, DCP 9045, MFC 9440, MFC 9840 1.500 strán originálny toner 22059093

5 TN 230BK black (čierna) BROTHER HL-3040 CN, BROTHER HL-3070 CW 2.200 strán originálny toner 2205902

6 TN 230C cyan (modrá) BROTHER HL-3040 CN, BROTHER HL-3070 CW 1.400 strán originálny toner 22059021

7 TN230M magenta (červená) BROTHER HL-3040 CN, BROTHER HL-3070 CW 1.400 strán originálny toner 22059022

8 TN 230Y yellow (žltá) BROTHER HL-3040 CN, BROTHER HL-3070 CW 1.400 strán originálny toner 22059023

9 TN325BK black (čierna) BROTHER HL 4140, 4150, DCP 9270, 9460, … 4.000 strán originálny toner 2205913

10 TN325C cyan (modrá) BROTHER HL 4140, 4150, DCP 9270, 9460, … 3.500 strán originálny toner 22059131

11 TN325M magenta (červená) BROTHER HL 4140, 4150, DCP 9270, 9460, … 3.500 strán originálny toner 22059132

  

12 TN325Y yellow (žltá) BROTHER HL 4140, 4150, DCP 9270, 9460, … 3.500 strán originálny toner 22059133
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typ kazety farba typ tlačiarne / faxu poznámka O/A obj. číslo cena

1 MLT-D1082S/ELS black (čierna) Samsung ML 1640 / 2240 1.500 strán originálny toner 2205932

2 MLT-D1042S black (čierna) Samsung ML 1660 / 1665 / 1860 / 1865W, SCX 3200 / 3205W 1.500 strán originálny toner 22059351

K15355 black (čierna) 1.500 strán alternatívny toner 22059354

3 MLT-D1052L/ELS black (čierna) Samsung ML 1915 / 1910 / 2580, SCX 4600 / 4623FW 2.500 strán originálny toner 2205935

K15353 black (čierna) 2.500 strán alternatívny toner 22059353

4 MLT-D1052S/ELS black (čierna) Samsung ML 1915 / 1910 / 2580, SCX 4600 / 4623FW 1.500 strán originálny toner 22059352

5 ML-D1630A/ELS black (čierna) Samsung ML 1630, SCX 4500 2.000 strán originálny toner 2205936

K15115 black (čierna) 2.000 strán alternatívny toner 22059361

6 MLT-D2092L/ELS black (čierna) Samsung ML 2855ND / 4824FN, SCX 4828FN 5.000 strán originálny toner 22059401

7 MLT-D2092S/ELS black (čierna) Samsung ML 2855ND / 4824FN, SCX 4828FN 2.000 strán originálny toner 22059402

8 CLT-K406S black (čierna) Samsung CLP-360, Samsung CLX-3300 1.500 strán originálny toner 2205956

9 CLT-C406S magenta (červená) Samsung CLP-360, Samsung CLX-3300 1.000 strán originálny toner 22059561

10 CLT-M406S magenta (červená) Samsung CLP-360, Samsung CLX-3300 1.000 strán originálny toner 22059562

11 CLT-Y406S yellow (žltá) Samsung CLP-360, Samsung CLX-3300 1.000 strán originálny toner 22059563

12 MLT-D101S black (čierna) Samsung ML-2160, Samsung SCX-3400 1.500 strán originálny toner 2205958

13 MLT-D103S black (čierna) Samsung ML-2955, Samsung SCX-4705 1.500 strán originálny toner 2205954

14 CLT-K4092S/ELS black (čierna) Samsung CLP 310 / 315, CLX 3170 / 3175 1.500 strán originálny toner 2205933

15 CLT-C4092S/ELS cyan (modrá) 1.000 strán originálny toner 22059331

CLT-M4092S/ELS magenta (červená) 1.000 strán originálny toner 22059332

 CLT-Y4092S/ELS yellow (žltá) 1.000 strán originálny toner 22059333

16 CLT-K4072S black (čierna) Samsung CLP 320 / 325, CLX 3180 / 3185 1.500 strán originálny toner 2205937

17 CLT-C4072S cyan (modrá) 1.000 strán originálny toner 22059371

CLT-M4072S magenta (červená) 1.000 strán originálny toner 22059372

CLT-Y4072S yellow (žltá) 1.000 strán originálny toner 22059373
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Tonery do multifunkčných zariadení Xerox

typ kazety farba typ tlačiarne, multifunkčného zariadenia kapacita tlače pri 5 % pokrytí O/A obj. číslo cena

1 106R01159 black (čierna) Phaser 3117/3122/3124/3125 Štandard Capacity 3K cartridge 3.000 strán originálny toner 2204710

2 109R00725 black (čierna) Phaser 3120, 3130, 3121 3.000 strán originálny toner 2204712

3 106R01204 yellow (žltá) Phaser 6110 Toner yellow (1k) 2.000 strán originálny toner 2204716

106R01205 magenta (červená) Phaser 6110 Toner magenta (1k) 2.000 strán originálny toner 2204717

106R01206 cyan (modrá) Phaser 6110 Toner cyan (1k) 2.000 strán originálny toner 2204718

4 106R01634 black (čierna) XEROX PHASER 6000, XEROX PHASER 6010 2.000 strán originálny toner 2204620

5 106R01631 cyan (modrá) XEROX PHASER 6000, XEROX PHASER 6010 1.000 strán originálny toner 2204621

6 106R01632 magenta (červená) XEROX PHASER 6000, XEROX PHASER 6010 1.000 strán originálny toner 2204622

7 106R01633 yellow (žltá) XEROX PHASER 6000, XEROX PHASER 6010 1.000 strán originálny toner 2204623

8 106R02180 black (čierna) XEROX PHASER 3010, 40 XEROX WORKCENTRE C3045 1.000 strán originálny toner 22047351

9 106R02182 black (čierna) XEROX PHASER 3010, 40 XEROX WORKCENTRE C3045 2.300 strán originálny toner 2204735

10 106R01378 black (čierna) Xerox Phaser 3100 MPF 2.200 strán originálny toner 2204719

11 106R01379 black (čierna) Xerox Phaser 3100 MPF 4.000 strán originálny toner 22047191

12 108R00909 black (čierna) Xerox Phaser 3140 / 3155 / 3160 2.500 strán originálny toner 2204729

13 106R01413 black (čierna) Xerox WorkCentre 5222 / 5225 / 5230 / 20.000 strán originálny toner 2204739

14 101R00434 drum (valec) Xerox WorkCentre 52xx 50.000 strán originálny valec 22047381

15 106R01487 black (čierna) Xerox WorkCentre 3210 / 3220 4.100 strán originálny toner 2204746
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Tonery do laserových tlačiarní Samsung2

Aktuálne ceny tonerov a cartridgov nájdete
na našich internetových stránkach.
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Tonery pre laserové a kopírovacie zariadenia Minolta3

typ kazety farba typ tlačiarne kapacita tlače pri 5% pokrytí O/A obj. číslo cena

1 4518512 black (čierna) MINOLTA PAGE PRO 1300W/1350W/E/1380MF/1390MF 3.000 strán originálny toner 2203305

2 4518812 black (čierna) MINOLTA PAGE PRO 1300W/1350W/E/1380MF/1390MF 6.000 strán originálny toner 2203310

K12151 black (čierna) alternatívny toner 2203312

3 A0V301H black (čierna) KONICA MINOLTA MC 1600W / 1650 / 1680 / 1690 / 1690MF 2.500 strán originálny toner 2203314

4 A0V30GH cyan (modrá) 1.500 strán originálny toner 22033141

A0V30AH magenta (červená) 1.500 strán originálny toner 22033142

A0V305H yellow (žltá) 1.500 strán originálny toner 22033143

5 A0DK152 black (čierna) KONICA MINOLTA MC 4600 / 4650 / 4690 / 4695MF 8.000 strán originálny toner 2203450

6 A0DK452 cyan (modrá) 8.000 strán originálny toner 2203453

A0DK252 yellow (žltá) 8.000 strán originálny toner 2203454

A0DK352 magenta (červená) 8.000 strán originálny toner 2203455

7 MT103B black (čierna) MINOLTA EP 1030, 1031 11.000 strán originálny toner 2204136

black (čierna) 11.000 strán alternatívny toner 2204135

8 MT104B black (čierna) MINOLTA EP 1048 / 1054 / 1085 15.000 strán originálny toner 2204230

black (čierna) 15.000 strán alternatívny toner 2204231

9 TN114 (MT106B) black (čierna) KONICA MINOLTA Di 1611 / 2011, Bizhub 162 / 210 / 211 / Di 183 / 2×11.000 strán originálny toner 2204253

black (čierna) alternatívny toner 2204254
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10 302 B black (čierna) Toner Minolta Di250, 251, 350, 351 2×413 g, 22.000 kópií originálny toner 2204250

black (čierna) alternatívny toner 2204251

11 TN 113 black (čierna) Toner Minolta Di1610, bizhub 160 1×470 g originálny toner 2204267

12 TN 118 black (čierna) KONICA MINOLTA Bizhub 215 24.000 (2×12.000) strán originálny toner 2204268

13 TN 211 black (čierna) KONICA MINOLTA Bizhub 222, Bizhub 250 17.000 strán originálny toner 2204264

14 TN 216K black (čierna) KONICA MINOLTA Bizhub C220 29.000 strán originálny toner 2204256

TN 216C cyan (modrá) KONICA MINOLTA Bizhub C220 26.000 strán originálny toner 22042562

TN 216M magenta (červená) KONICA MINOLTA Bizhub C220 26.000 strán originálny toner 22042563

TN 216Y yellow (žltá) KONICA MINOLTA Bizhub C220 26.000 strán originálny toner 22042564
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Spotrebný materiál pre laserové tlačiarne OKI4

typ kazety farba typ tlačiarne kapacita tlače pri 5% pokrytí O/A obj. číslo cena

1 43502002 black (čierna) Toner OKI 4600, n, PS, nPS 7.000 strán originálny toner 2205860

2 1101202 black (čierna) Toner OKI B4300, 4350 6.000 strán originálny toner 2205875

3 9004078 black (čierna) Toner OKI B6200, 6300 10.000 strán originálny toner 2205861

4 43324424 black (čierna) Toner OKI C5800, 5900 6.000 strán originálny toner 2205862

5 43324423 magenta (červená) Toner OKI C5800, 5900 5.000 strán originálny toner 2205863

6 43324422 cyan (modrá) Toner OKI C5800, 5900 5.000 strán originálny toner 2205864

7 43324421 yellow (žltá) Toner OKI C5800, 5900 5.000 strán originálny toner 2205865

8 43979102 black (čierna) OKI B410 / B430 / B440 / B460 / B480 3.500 strán originálny toner 2205874

9 44469803 black (čierna) OKI C310, OKI C330, OKI C510, OKI C530 3.500 strán originálny toner 2205841

10 44469706 cyan (modrá) OKI C310, OKI C330, OKI C510, OKI C530 2.000 strán originálny toner 22058411

11 44469705 magenta (červená) OKI C310, OKI C330, OKI C510, OKI C530 2.000 strán originálny toner 22058412

12 44469704 yellow (žltá) OKI C310, OKI C330, OKI C510, OKI C530 2.000 strán originálny toner 22058413

13 44469702 OKI B410D, OKI B410DN, OKI B430D 20.000 strán originálny valec 22058742

14 44574702 black (čierna) OKI B431D, OKI B431DN, OKI B411D 3.000 strán originálny toner 22058743

15 44992402 black (čierna) OKI B401, OKI MB451, OKI MB441 2.500 strán originálny toner 2205835

16 44574802 black (čierna) OKI B431, OKI MB461, OKI MB471 7.000 strán originálny toner 2205837
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Spotrebný materiál pre laserové tlačiarne Kyocera Mita1

typ kazety typ tlačiarne kapacita tlače pri 5% pokrytí O/A obj. číslo cena

1 TK-17 KYOCERA FS 1000, FS 1000+, FS 1010, FS 1050 6.000 strán originálny toner 2205976

2 TK-18 KYOCERA FS 1018MFP, FS 1020D, FS 1118MFP 7.200 strán originálny toner 22059762

3 TK-110 KYOCERA FS 1016MFP, FS 720, FS 820, FS 920 6.000 strán originálny toner 22059692

4 TK 130 KYOCERA MITA FS-1300D, FS-1350DN, FS-1028MFP 7.200 strán originálny toner 22059708

5 TK 170 KYOCERA MITA FS 1320D, KYOCERA MITA FS 1370DN 7.200 strán originálny toner 2205840

6 TK-310 KYOCERA FS 3900DN, FS 4000DN, FS 2000D 12.000 strán originálny toner 22059675

7 TK 350 KYOCERA MITA FS-3920DN, FS-3040MFP, FS-3140MFP 15.000 strán originálny toner 22059689

8 TK-410 Kyocera KM-1620, 1650, 2020, 2050 15.000 kópií originálny toner 2205969

Spotrebný materiál pre faxy Panasonic2

typ kazety typ tlačiarne / faxu poznámka O/A obj. číslo cena

1 KX-FA 52 Panasonic KX-FP 207, 218, 258, 225 fólie 2×90 strán balenie 2 originálne fólie 2203721

2 KX-FA 54 Panasonic KX-FP 148CE, 145, 143, KX-FC 231, 233, 235, 238 fólie 215×2 m 2×114 strán balenie 2 originálne fólie 2203728

balenie 2 alternatívne fólie 2203729

3 KX-FA 57 Panasonic Fax KX-FP 343CE, 363CE balenie 1originálna fólia 2203740

balenie 1 alternatívna fólia 2203745

4 KX-FA 136 Panasonic Fax KX-F 1810, KX-FP 151, 152, 245, KXFM 205, 220 fólie 219×100 m balenie 2 originálne fólie 2203775

balenie 1 alternatívna fólia 2203760
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Tonery do kopírok Ricoh4

275
Tonery do kopírok Sharp3

Aktuálne ceny tonerov a cartridgí nájdete
na našich internetových stránkach

i

typ toneru typ kopírky poznámka O/A obj. číslo cena

1 1230 D Ricoh Afi cio 2015, 2018 1×260g 9.600 kópií originálny toner 2205405

2 1270 D Ricoh Afi cio 1515, F, PS, MF 8.400 kópií originálny toner 2205281

3 1220 D Ricoh Afi cio 1015, Ricoh Afi cio 1018 9.600 strán originálny toner 2205400

4 2220 D Ricoh Afi cio 1022, Ricoh Afi cio 1027 13.200 strán originálny toner 22054061
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typ toneru typ kopírky poznámka O/A obj. číslo cena

1 AR 016T Sharp AR-5015, 5120, 5316, 5320 16.000 kópií originálny toner 2205085

2 AR 168T Sharp AR-122, 152, 153, 5012, 5415, M150, M155 6.500 strán originálny toner 2205051

3 AR 202T Sharp AR-163, 201, 206 13.000 kópií originálny toner 2205065

4 AR 020T Sharp AR 5516 16.000 strán originálny toner 2204887

5 AR 208T Sharp AR 5420, Sharp AR M201 8.000 strán originálny toner 2204917
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Farbiaca páska 186 CFarbiaca páska 176 C

Farbiaci valček IR 40 TFarbiaci valček IR 40

Farbiaca páska pre mechanické písacie strojeFarbiaca páska 188 C

Korekčná pásky do písacích stojovFarbiaca páska 51 S+U

• fóliová páska carbon

Pre kalkulačky CASIO S 101, CR 110,150, ER 800, ERC 116, FR 90, 95, 100, 
510, 1015, HR 7,8,15,16,100 ...

• čierna farba
• rozmer valčeka 13 × 8 mm (šírka × priemer)

Pre kalkulačky CASIO ERS 117, C 120, FR 50, 110, 120, 520, 2550, 2650, HR 
8B, 18, 21, 15L, 160L ...

• červená-čierna farba
• rozmer valčeka 9 × 8 mm (šírka × priemer)

• fóliová páska carbon
• pre písacie stroj Carrera delux MD

• fóliová páska carbon • nylónové pásky
• rozmer 13 mm ×10 m

obj. číslo popis cena za kus
2200300 alternatíva ARMOR 2,40 €

• nylónové pásky
• rozmer 13 mm×6 m

• dodávame po baleniach

obj. číslo popis cena za kus
2200310 alternatíva ARMOR 3,- €

1 2

3 4

5 6

7 8

obj. číslo cena za kus
2200610 3,20 €

obj. číslo cena za kus
2200620 2,80 €

obj. číslo popis cena za kus
2200640 alternatíva ARMOR 3,15 €

obj. číslo popis cena za kus
2200510 červeno-čierna 1,35 €
2200520 čierna 1,35 €

obj. číslo popis cena za kus
2200410 červeno-čierna 1,6 €
2200415 čierna 1,45 €

typ 143

typ 168

obj. číslo typ pásky balenie cena.
2200800 143 5 ks 2,40 €
2200850 168 5 ks 5,30 €
2200835 174 1 ks 4,45 €

typ 174



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Páska pre tlačiarne EPSONPáska pre tlačiarne EPSON

Páska pre tlačiarne EPSONPáska pre tlačiarne EPSON

Pre EPSON ERC 30, 34, 38, 300-TM 200 U, 
300 Série TM-U 370, 375, 200, 200 D.

• nylónová páska
• rozmer kazety 75 × 125 mm
• rozmer pásky 12,7 mm × 5 m

Páska pre tlačiarne OKIDATA

Pre OKIDATA ML 100, 120, 172, 180, 182, 183, 184, 190, 192, 
193, 194, 195, 240, 280, 320, 321, 380, 385, 390, 391, 395, 
3320, 3321, 3390, 3391, 8320.

• čierna nylónová páska
• rozmer kazety 80 × 64 mm
• rozmer pásky 8 mm × 1,9 m

Páska pre tlačiarne STAR

Pre EPSON DFX 5000, 8000, 8500.

• čierna nylónová páska
• rozmer kazety 145 × 505 mm
• rozmer pásky 13 mm × 60 m

obj. číslo popis cena za kus
2201049 ARMOR čierno-červená 3,65 €
2201050 ARMOR fialová 2,80 €
2201051 FULLMARK čierna 3,65 €

obj. číslo popis cena za kus.
2201010 alternatíva ARMOR 3,20 €
2201013 originál EPSON 8,90 €

obj. číslo cena za kus
2201032 12,20 €

Pre EPSON LQ 2550, EX 800, LQ 670, 680, 860, 860Plus,
2500, 2500Plus, 2550Plus, EX 1000, VP 3000.

• čierna nylónová páska
• rozmer kazety 100,5 × 120 mm
• rozmer pásky 12,7 mm × 13 m

obj. číslo popis cena za kus
2201015 alternatíva ARMOR 3,65 €
2201020 originál EPSON 13,80 €

obj. číslo popis cena za kus.
2200930 ARMOR fialová 4,85 €
2200940 FULLMARK čierna 4,85 €

Pre STAR SP 200.

• nylónová páska
• rozmer kazety 65 × 114 mm
• rozmer pásky 12,7 mm × 3,5 m

obj. číslo popis cena za kus.
2201450 alternatíva ARMOR 3,20 €
2201455 originál OKIDATA 11,- €

Pre EPSON LQ 200, 300, 400, 450, 500, 510, 550, 570, 800, 850, 870, LX 300, 400, 
570+, 800, 810, 850, FX 70, 80, 85, 86E, 90, 800, 850, 870, MX 70, 80, 82, 85, 90.

• čierna nylónová páska
• rozmer kazety 70 × 291 mm
• rozmer pásky 12,7 mm × 16 m
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Uvedené ceny sú bez DPH.

obj. číslo typ farba cena za kus 
1204780 Como biela 21,50 €
1204782 Como nerez 33,80 €
1204790 Imola hnedá 19,50 €
1204792 Imola biela 19,50 €

Relaxačný sedací vak v tvare kresla ALIBABA

Poštovné schránky

Sedací relaxačný vak v tvare kresla, dvojitý uzáver, vďaka ktorému je možné sypký polystyrén odoberať 
alebo dopĺňať a prispôsobiť tak vrece potrebám užívateľa.

• poťahová látka SK (eco-koža)
• rozmery 110×65×100 cm (š×v×h)
• nosnosť 120 kg

Poštové schránky vyrobené z pozinkovanej ocele.

• cylindrický zámok s 2 kľúčmi
schránka COMO
vonkajšie rozmery 320 × 250 × 85 mm
vstupný otvor na prednej aj zadnej strane
schránka IMOLA
vonkajšie rozmery 240 × 320 × 60 mm
vstupný otvor na prednej strane

obj. číslo poťahová látka cena za kus
1253980 SK3 - čierna 96,- €
1253981 SK7 - červená 96,-€
1253982 SK8 - sv. modrá 96,- €

SK3

SK7

SK8

Štýlová kancelária / 280
Kancelársky nábytok / 282
Školský nábytok / 300
Kovový nábytok / 302
Schránky na kľúče / 307
Trezory, sejfy, pokladne, testery a počítačky 

bankoviek / 308
Kancelárske stoličky / 312
Pracovné stoličky / 318 
Podložky na podlahu / 319
Kancelárske súpravy / 320
Stojany a odkladače / 326
Zásuvkové boxy / 330
Odpadkové koše / 331
Stojančeky na stôl / 334
Prospektové odkladače / 336
Podložky na stôl / 340
Lampy / 342
Hodiny / 343

Nábytok 
a kancelárske 
doplnky

Como

Imola

Hotelový sejf TRENDY

Nábytková jednoplášťová elektronická schránka vyrobená z vysoko kvalitnej ocele. Navŕtané otvory na 
zadnej strane (doporučujeme upevniť). Jednoduché ovládanie vďaka veľkej a ľahko ovládateľnej klávesnici, 
ľahko čitateľný displej. Sejf je certifikovaný v bezpečnostnej triede Z1 podľa EN 1143-1.

• korpus z ocele hrúbky 2,5 mm
• dverová strana z ocele o hrúbke 3 mm
• elektronický zámok
• napájanie zámku 4xAA batérie 1,5 V
• núdzové mechanické otváranie (2 kľúče)
• typ Trendy 3 (1 polica),
   zostávajúce typy bez políc
• farba antracit

obj. číslo  model vonkajšie rozmery vnútorné rozmery hmotnosť cena za kus 
1203290 Trendy 1 250×350×250 mm 240×345×190 mm 9,5 kg 97,- €
1203292 Trendy 3 500×350×360 mm 490×340×300 mm 22,5 kg 194,- €
1203294 Trendy LAP 250×450×365 mm 240×440×290 mm 17,5 kg 133,- €

Trendy 1



AKÁ JE VAŠA FIREMNÁ FARBA?
Keď si vyberáte nové kancelárske potreby, ste si istí, že je vaša kancelária farebne zladená?
Sedem nových farieb v rámci produktov Leitz bolo vybraných na základe najpoužívanejších 
farieb na logá spoločností. Teraz môžete Vašu kanceláriu zladiť s image vašej firmy 
a inšpirovať tak zvyšok tímu. Urobte dojem s výrobkami Leitz.

Farba

Červená

Farba

Svetlo 
červená

Farba

Modrá

Farba

Svetlo  
modrá

Farba

Svetlo 
zelená

Farba

Biela

Farba

Čierna

www.leitz.com/yourcolour

Vyberte si farbu

Odfoťte QR kód 
pre video

NOVINKA

280 Štýlová kancelária » Kancelársky nábytok » Školský nábytok » Kovový nábytok » Schránky na kľúče » Trezory, sejfy, pokladne, testery a počítačky bankoviek » Kancelárske stoličky » Pracovné stoličky 
» Podložky na podlahu » Kancelárske súpravy » Stojany a odkladače » Zásuvkové boxy » Odpadkové koše » Stojančeky na stôl » Prospektové odkladače » Podložky na stôl » Lampy » Hodiny



Dierovačka
• Patentovaný úchyt a ostrejšie dierovacie segmenty pre 

menšiu námahu pri dierovaní 
• Príložník s kontrastnou potlačou jednotlivých formátov,

rámček na jasné určenie formátu, pevná fixácia
• Pohodlné vyprázdňovanie odrezkov, dno sa iba 

čiastočne odklopí 

Zošívačka
• Patentovaná zošívacia DIT technológia (Direct Impact 

Technology) zaručí vždy perfektné a spoľahlivé zošitie
• Praktický integrovaný vyberač spiniek
• Otvorené a uzatvorené zošívanie - prestavenie pomocou 

ľahkého otočenia nákovky, možné aj zošívanie nástenkové
• Na spinky Leitz Power Performance P3, 24/6 a 26/6. 

Vrátane štartovacieho balenia

Celokovová stolová dierovačka a zošívačka Leitz NeXXt 
Vneste farby do Vašej kancelárie. Pekné, pevné a spoľahlivé celokovové dierovačky a 
zošívačky na každodenné použitie.

Pákový zoraďovač Leitz 180° 
Celoplastový zoraďovač vybavený patentovanou pákovou mechanikou Leitz 180 °, ktorá
umožňuje otáčanie páky o 180 ° a tým poskytuje viac priestoru pri zakladaní, možnosť
zakladať na obe strany mechaniky a celkovo šetrí čas pri práci so zoraďovačom.
• Unikátna páková mechanika s otvorením o 180 °, ktorá umožňuje o 50% širšie otvorenie 

a o 20% rýchlejšiu prácu so zoraďovačom 
• Z vonkajšej strany: PP fólia / z vnútornej strany: polaminovaný papier PE pre väčšiu odolnosť 
• Chrbtový úchyt a uzatvárací mechanizmus (Rado zámky) pre ľahšiu manipuláciu so 

zoraďovačom 
• Chrbtové vrecko s vymeniteľným štítkom 

ZÁRUKA
5 ROKOV

DP

Vyberte si výrobok

P3

ZÁRUKA
10 ROKOV

30
      

      

Široký - šírka chrbta 80 mm
• Kapacita: 600 listov A4 (80 g/m2) 

Úzky - šírka chrbta 50 mm
• Kapacita: 350 listov A4 (80 g/m2)

      

       

Odkladač Leitz Standard Plus 
Veľmi pevný odkladač prémiovej kvality.

• Pre uloženie dokumentov formátu A4 na výšku
• Najpevnejší odkladač vo svojej triede, navrhnuté s dôrazom na stabilitu a odolnosť
• Kolmé alebo predsadené stohovanie na seba pre lepšiu organizáciu
• Výrez pre ľahký prístup k uloženým dokumentom
• Rozmery (ŠxVxH): 255 x 70 x 357 mm

        

Stojan na časopisy Leitz Plus
Veľmi pevný stojan na časopisy prémiovej kvality.
• Navrhnuté s dôrazom na stabilitu a odolnosť 
• Flexibilné umiestnenie stojana - vertikálne alebo horizontálne 
• S rozlišovačom a štítkom na popis obsahu zásuvky, jeho umiestnenie je možné meniť podľa

aktuálnej polohy stojana 
• Vyššia predná časť chrbta pre stabilné zachytenie vloženého dokumentu
• Rozmery (ŠxVxH): 78 x 300 x 278 mm

       30

30

ZÁRUKA
 

DP

DP

10 ROKOV

■ červená ■ sv. červená ■ sv. modrá ■ modrá ■ sv. zelená biela ■ čierna cena za kus
1300351 1300350 1300352 1300353 1300354 1300355 1300356 9,60 €

■ červená ■ sv. červená ■ sv. modrá ■ modrá ■ sv. zelená biela ■ čierna cena za kus
1300161 1300160 1300162 1300163 1300164 1300165 1300166 14,40 €

■ červená ■ sv. červená ■ sv. modrá ■ modrá ■ sv. zelená biela ■ čierna cena za kus
0500830 0500825 0500850 0500855 0500870 0500810 0500890 4,75 €

■ červená ■ sv. červená ■ sv. modrá ■ modrá ■ sv. zelená biela ■ čierna cena za kus
0502730 0502725 0502750 0502755 0502770 0502710 0502790 4,75 €

■ červená ■ sv. červená ■ sv. modrá ■ modrá ■ sv. zelená biela ■ čierna cena za kus
12000261 12000260 12000262 12000264 12000263 12000266 12000265 4,05 €

■ červená ■ sv. červená ■ sv. modrá ■ modrá ■ sv. zelená biela ■ čierna cena za kus
1201016 1201018 1201015 1201017 1201014 1201013 1201019 4,05 €
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Kancelársky nábytok  OFFICE

Variabilná nábytková rada zložená zo stolových a 
skriňových prvkov doplnená o rokovacie a 
konferenčné stoly.

str. 286 – 289

Stolová rada NEXWEL

Modelová rada, ktorá výborne kombinuje kvalitu, 
funkčnosť a v neposlednom rade aj cenu.

str. 294 - 295

Skriňová rada NEXWEL

Modelová rada, ktorá výborne kombinuje kvalitu, 
funkčnosť a v neposlednom rade aj cenu.
Pre doplnenie stolových rád NEXWEL a PROXY.

str. 296 – 297

Stolová rada PROXY

Moderná stolová rada, ktorá kombinuje dekor 
dreva a kovu. Široká variabilita a atraktívny 
vzhľad.

str. 292 – 293

Kancelársky nábytok OFFICE PLUS

Originálny nábytok v modernom dizajne
s dôrazom na kvalitu a životnosť.

str. 284 – 285



Uvedené ceny sú bez DPH.

Ceny nábytku sú bez dopravného a montáže. V prípade
záujmu kontaktujte svojho obchodného zástupcu, ktorý pre
Vás vypracuje individuálnu ponuku.

Služby spojené s dodávkami kancelárskeho nábytku

Grafické návrhy 

Podľa požiadavky zákazníka spracujeme individuálne
návrhy rozmiestnenie nábytku v kancelárii v trojrozmernom
farebnom prevedení. Grafické návrhy realizujeme
ZADARMO! V prípade záujmu o vytvorenie grafických
návrhov nám zašlite svoju písomnú požiadavku s uvedením
potrebných údajov: Vaša kontaktná adresa, popis a
charakter miestnosti s predstavou o konkrétnom vybavení,
plánik miestnosti s rozmermi a rozmiestnením okien,
dverí, kúrenia či iných pevných inštalácií, počet pracovných
miest (pre jednoduché zakreslenie využite rozmerovú sieť
na strane 291). Tieto údaje zasielajte na e-mailovú adresu
svojho obchodného zástupcu.
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Kancelársky nábytok „OFFICE PLUS“

1. Stôl so zásuvkami
• 160×80×73,5 cm (š×h×v)
• zásuvky je možné podľa potreby namontovať pod stolom vľavo aj vpravo

obj. číslo odtieň cena za kus
1250001 biela 425,- €
1250002 sivá 425,- €

2. Stôl so zásuvkami
• 180×80×73,5 cm (š×h×v)
• zásuvky je možné podľa potreby namontovať pod stolom vľavo aj vpravo

obj. číslo odtieň cena za kus
1250003 biela 436,- €
1250004 sivá 436,- €

3. Stôl so zásuvkami
• 200×80×73,5 cm (š×h×v)
• zásuvky je možné podľa potreby namontovať pod stolom vľavo aj vpravo

obj. číslo odtieň cena za kus
1250005 biela 449,- €
1250006 sivá 449,- €

4. Stôl
• 160×80×73,5 cm (š×h×v)

obj. číslo odtieň cena za kus
1250007 biela 202,- €
1250008 sivá 202,- €

5. Stôl
• 180×80×73,5 cm (š×h×v)

obj. číslo odtieň cena za kus
1250009 biela 219,- €
1250010 sivá 219,- €

6. Stôl
• 200×80×73,5 cm (š×h×v)

obj. číslo odtieň cena za kus
1250011 biela 229,- €
1250012 sivá 229,- €

7. Skriňa
• 80×40×73,5 cm (š×h×v)

obj. číslo odtieň cena za kus
1250013 biela 169,- €
1250014 sivá  169,- €

8. Skriňa
• 160×40×73,5 cm (š×h×v)

obj. číslo odtieň cena za kus
1250015 biela 285,- €
1250016 sivá 285,- €

9. Skriňa
• 180×40×73,5 cm (š×h×v)

obj. číslo odtieň cena za kus
1250017 biela 309,- €
1250018 sivá 309,- €

• zásuvky je možné podľa potreby namontovať pod stolom vľavo aj vpravo

obj. čísloobj. číslo odtieň cena za kus obj. čísloobj. číslo odtieň cena za kus
1250003 biela 436,- €
1250004 sivá 436,- €

obj. čísloobj. číslo odtieň cena za kus
1250005 biela 449,- €
1250006 sivá 449,- €

obj. číslo odtieň cena za kus obj. čísloobj. číslo odtieň cena za kus obj. čísloobj. číslo odtieň cena za kus
biela

obj. čísloobj. číslo odtieň cena za kus obj. čísloobj. číslo odtieň cena za kus obj. čísloobj. číslo odtieň cena za kus
1250017 biela 309,- €

■ originálny moderný design
■ dôraz na kvalitu a životnosť
■ lamino o hrúbke 25 mm s odolnou ABS hranou 2 mm
■ dodávané v zmontovanom stave (skrine, kontajner)
■ v hornej zásuvke je vložený odkladač na ceruzky
■ všetko štandardne s rektifikačnými nožičkami
■ textilné paravány - pre optické aj akustické oddelenie pracovísk

doživotná záruka na zásuvkybiela sivá



Uvedené ceny sú bez DPH.
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10. Stolový paraván

obj. číslo rozmer / farba cena za kus
1250800 160 cm / D4 modrá 190,- €
1250801 160 cm / D3 červená 190,- €
1250802 160 cm / D6 zelená 190,- €
1250803 160 cm / D5 sivá 190,- €
1250804 180 cm / D4 modrá 205,- €
1250805 180 cm / D3 červená 205,- €
1250806 180 cm / D6 zelená 205,- €
1250807 180 cm / D5 sivá 205,- €
1250808 200 cm / D4 modrá 231,- €
1250809 200 cm / D3 červená 231,- €
1250810 200 cm / D6 zelená 231,- €
1250811 200 cm / D5 sivá 231,- €

Ukážky zostáv

Skrine s posuvnými dverami je možné postaviť na seba

stoly
■ pracovná doska z lamina 25 mm s odolnou 2 mm ABS hranou
■ stabilná kovová konštrukcia s  dvomi kovovými spojnicami
■ zásuvky v hĺbke 55 cm, kovové bočnice, čiastočný výsuv
■ centrálny zámok pri zásuvkách

skrine
■ zosilnené prevedenie dna, pôdy aj police (lamino 25 mm, s ABS 2 mm)
■ pohľadový chrbát - možnosť umiestnenia v priestore
■ rektifi kačné nôžky 17 mm
■ posuvné dvere - vhodné aj do menších kancelárií
■ možnosť umiestnenia skriniek na seba

paravány
■ hliníkový profi l rámu
■ sendvičová čalúnená konštrukcia
■ horná hrana 38 cm nad stolom
■ možnosť využiť aj ako nástenku (špendlíky 6 mm)

&
Špendlíky nájdete na str. 39.Špendlíky nájdete na str. 39.

i
Látky paravánu sú farebne zhodné 
s látkami stoličiek Antares, ktoré 
nájdete na str. 315/ 8.

Látky paravánu sú farebne zhodné 
s látkami stoličiek Antares, ktoré 

látky paravánu
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Kancelársky nábytok „OFFICE“

Kancelársky nábytok "OFFICE" je systém zložený zo stolových a
skriňových prvkoch, ktoré svojou variabilitou a vzájomnou
kombináciou umožňujú tvorbu najrôznejších funkčných celkov pri
vybavovaní najmä kancelárskych priestorov.

• kvalitná melaminovaná drevotrieska s vysokou odolnosťou voči poškriabaniu
• laminované aj kovové podnože stolov
• moderné kovové podnože s rektifikáciou a skrytým vedením káblov
• variabilné usporiadanie
• stolové dosky s hrúbkou 25 mm
• hrany sú vybavené vysoko odolnými hranami ABS
• nábytok je dodávaný v zmontovanom stave
• záruka 4 roky

Pracovné stoly: 
Pre zväčšenie pracovnej plochy možno stoly doplniť prídavnými doskami (J, L, E) a tiež doplnkovými
skrinkami (policová, roletová, kontajner - 5 zásuviek). Obdĺžnikové pracovné stoly sa dajú spojiť do
rohových kombinácií pomocou prídavnej dosky D. Stolové dosky sú v hrúbke 25 mm. Hrany sú z
vysoko odolného materiálu ABS 2 mm. U "Ergo" stolov je štandardnou súčasťou priechodka na káble,
u obdĺžnikových stolov na želanie. 

Skrine:
Skrine sú vyrobené z lamina s hrúbkou 18 mm, chrbát skríň z MDF s hrúbkou 3 mm. Súčasťou skríň je
praktický sokel s výškou 50 mm. Rektifikačné pätky nie sú je súčasťou skrine a musia sa objednať
samostatne. Hrany sú chránené odolným materiálom ABS s hrúbkou 2 mm alebo 0,5 mm. Police sú
výškovo prestaviteľné. Na dverách sú použité kvalitné kovové samozatváracie pánty. Na prianie je
možné dvere skríň vybaviť zámkami.

Kontajnery:
Kontajnery môžu byť stacionárne (prístavné ku stolom) alebo mobilné na kolieskach. Zásuvky sú
kovové s kvalitnými kovovými výsuvmi. Na prianie je možné dodať s centrálnym zámkom blokovacím
naraz všetky zásuvky. Vrch a dno kontajnera s hrúbkou 25 mm, ostatné 18 mm.

Farebné prevedenie lamina:
Kancelársku radu „OFFICE“ dodávame štandardne v dekore buk alebo breza. 

Úchytky a kovové prvky:
Celokovové čierne (pre dekor buk) alebo šedé (pre dekor breza).

Montáž:
Nábytok je dodávaný v zmontovanom stave (s výnimkou stolov - individuálne možno na
vyžiadanie zmontovať aj stoly), zabalený vlnitou lepenkou a fóliou. Ak sa rozhodnete využiť náš
montážny servis, prečítajte si pozorne informácie o našich službách spojených s dodávkami nábytku.

Kancelársky set EXPRESS

Cenovo zvýhodnený kompaktný set kancelárskeho nábytku,
úspora 30% oproti jednotlivým položkám.

Dodanie do 5 pracovných dní od podania objednávky.

• platí len pre prevedenie buk
• čierne úchyty BETA
• rektifikácia len pri stoloch

Súčasťou setu sú tieto prvky:
1. Pracovný stôl s lamino podnožou - 160×73,5×80 cm (š×v×h)
2. Stolová doska typ D 90° - 80×80 cm (š×h)
3. Pracovný stôl s lamino podnožou – 120×73,5×80 cm (š×v×h)
4. Kontajner mobilný 4 zásuvky – 43×60×58 cm (š×v×h)
5. Skriňa policová / dvere – 84×183×42 cm (š×v×h)
6. Skriňa policová – 84×112×42 cm (š×v×h)
7. Skriňa policová dvere / nika – 84×112×42 (š×v×h)
8. Skriňa policová s dverami – 84×78×42 cm (š×v×h)

obj. číslo cena 
1260206 930,- €

Na objednávku je možné dodať v týchto dekoroch (rovnaká cena
ako pri dekore buk a breza):

dub sivá

calvados prírodnýcalvados červenýgrafit čerešňa Romana buk čokoládový čerešňabiela

buk breza



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Kancelársky nábytok „OFFICE“

1. Stôl pracovný s lamino podnožou-120
• 120×73,5×80 cm (š×v×h)

5. Stôl ERGO s lamino podnožou-160 ľavý
• 160×73,5×80/120 cm (š×v×h)

6. Stôl ERGO s lamino podnožou-160 pravý
• 160×73,5×80/120 cm (š×v×h)

7. Stôl ERGO s kovovou podnožou-160 ľavý
• 160×73,5×80/120 cm (š×v×h)

8. Stôl ERGO s kovovou podnožou-160 pravý
• 160×73,5×80/120 cm (š×v×h)

9. Stôl ERGO s lamino podnožou-180 ľavý
• 180×73,5×80/120 cm (š×v×h)

10. Stôl ERGO s lamino podnožou-180 pravý
• 180×73,5×80/120 cm (š×v×h)

11. Stôl ERGO s kovovou podnožou-180 ľavý
• 180×73,5×80/120 cm (š×v×h)

12. Stôl ERGO s kovovou podnožou-180 pravý
• 180×73,5×80/120 cm (š×v×h)

13. Prídavná roletková skriňa ku stolu - ľavá
• 84×73,5×42 cm (š×v×h)

14. Prídavná roletková skriňa ku stolu - pravá
• 84×73,5×42 cm (š×v×h)

20. Stôl prídavný kruh – typ J
• Ø160 cm / výseč 80×80 cm

21. Stôl prídavný kruh – typ L
• Ø100 cm / rovná strana 80 cm

15. Kontajner ku stolu – 5 zásuviek 
• 43×73,5×42 cm (š×v×h)

16. Kontajner mobilný – 3 zás.+ tužkovnica
• 43×54×58 cm (š×v×h)

17. Kontajner mobilný – 4 zásuvky 
• 43×60×58 cm (š×v×h) 

2. Stôl pracovný s kovovou podnožou-120
• 120×73,5×80 cm (š×v×h)

3. Stôl pracovný s lamino podnožou-160
• 160×73,5×80 cm (š×v×h)

4. Stôl pracovný s kovovou podnožou-160
• 160×73,5×80 cm (š×v×h)

obj. číslo odtieň cena za kus
1250060 buk 111,- €
1250061 breza 111,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250130 buk 204,- €
1250131 breza 204,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250020 buk 170,- €
1250021 breza 170,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250132 buk 204,- €
1250133 breza 204,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250080 buk 138,- €
1250081 breza 138,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250110 buk 291,- €
1250111 breza 291,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250760 buk 204,- €
1250761 breza 204,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250040 buk 197,- €
1250041 breza 197,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250112 buk 291,- €
1250113 breza 291,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250770 buk 197,- €
1250771 breza 197,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250320 buk 254,- €
1250321 breza 254,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250330 buk 127,- €
1250331 breza 127,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250120 buk 184,- €
1250121 breza 184,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250122 buk 184,- €
1250123 breza 184,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250100 buk 270,- €
1250101 breza 270,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250102 buk 270,- €
1250103 breza 270,- €

• 84×73,5×42 cm (š×v×h)

obj. číslo odtieň cena za kus
1250740 buk 233,- €
1250741 breza 233,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250750 buk 233,- €
1250751 breza 233,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250785 buk 191,- €
1250786 breza 191,- €

18. Stolová doska – typ D 90°
• 80×80 cm (š×h)

19. Stôl prídavný polkruh – typ E
• 160×80 cm (š×h)

obj. číslo odtieň cena za kus
1250310 buk 49,80 €
1250311 breza 49,80 €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250354 buk 89,- €
1250355 breza 89,- €
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obj. číslo rozmer š×v×h (cm) / odtieň cena za kus 
1251000 120×73,5×80 / buk 165,- €
1251010 140×73,5×80 / buk 177,- €
1251020 160×73,5×80 / buk 188,- €

Rokovacie a konferenčné stoly „OFFICE“ 

1. Rokovací stôl
Kancelárske stoly "OFFICE" pre vytvorenie rokovacích miest. Možné využitie aj
v stravovacích prevádzkach (napr. jedálne). 
• kvalitná melaminovaná drevotrieska s vysokou odolnosťou voči poškriabaniu
• kovové rektifikované podnože FTU v striebornej (matnej) farbe
• stolové dosky s hrúbkou 25 mm
• ABS hrany 2 mm
• stoly sú dodávané v demonte
• štandardne dodávané v dekore buk
• záruka 4 roky

dub calvados prírodnýcalvados červenýsivá breza čerešňa

dub calvados prírodnýcalvados červenýsivá breza čerešňa

Na objednanie je možno dodať v týchto dekoroch (rovnaká cena ako pri dekore buk):
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Podložky na podlahu » Kancelárske súpravy » Stojany a odkladače » Zásuvkové boxy » Odpadkové koše » Stojančeky na stôl » Prospektové odkladače » Podložky na stôl » Lampy » Hodiny

grafit čerešňa Romana buk čokoládový

grafit čerešňa Romana buk čokoládový

biela

biela

2. Konferenčný stôl prestaviteľný 
Netradične tvarované stoly pre vytvorenie rady neobvyklých rokovacích miest.

• kvalitná melaminovaná drevotrieska s vysokou odolnosťou voči poškriabaniu 
• kovové rektifikované podnože v striebornej (matnej) farbe 
• stolové dosky s hrúbkou 25 mm 
• ABS hrany 2 mm 
• stoly sú dodávané v demonte 
• štandardne dodávané v dekore buk 
• záruka 4 roky

obj. číslo rozmer š×v×h (cm) / prevedenie / odtieň cena za kus 
1251030 160×73,5×80 / obĺžnik / buk 188,- €
1251040 160/80×73,5×80 / trapéz / buk 191,- €

Na objednanie je možno dodať v týchto dekoroch (rovnaká cena ako pri dekore buk):



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Kancelársky nábytok „OFFICE“

3. Skriňa vysoká šatňová 
• 84×183×42 cm (š×v×h)

2. Skriňa vysoká policová s dverami 
• 84×183×42 cm (š×v×h)

1. Skriňa vysoká policová otvorená
• 84×183×42 cm (š×v×h)

4. Skriňa vysoká policová / dvere
• 84×183×42 cm (š×v×h)

7. Skriňa stredná policová otvorená
• 84×148×42 cm (š×v×h)

8. Skriňa stredná policová s dverami
• 84×148×42 cm (š×v×h)

9. Skriňa stredná policová / dvere
• 84×148×42 cm (š×v×h)

5. Skriňa vysoká dvere / nika / dvere
• 84×183×42 cm (š×v×h) 

6. Skriňa vysoká policová sklo / dvere
• 84×183×42 cm (š×v×h) 

obj. číslo odtieň cena za kus
1250500 buk 221,- €
1250501 breza 221,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250520 buk 249,- €
1250521 breza 249,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250510 buk 156,- €
1250511 breza 156,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250525 buk 213,- €
1250526 breza 213,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250550 buk 131,- €
1250551 breza 131,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250560 buk 216,- €
1250561 breza 216,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250570 buk 184,- €
1250571 breza 184,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250530 buk 259,- €
1250531 breza 259,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250540 buk 274,- €
1250541 breza 274,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250610 buk 116,- €
1250611 breza 116,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250620 buk 165,- €
1250621 breza 165,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250710 buk 110,-€
1250711 breza 110,-€

10. Skrinka nízka policová otvorená
• 84×112×42 cm (š×v×h)

12. Skrinka nízka policová dvere / nika
• 84×112×42 cm (š×v×h)

13. Skrinka ku stolu policová
• 84×73,5×42 cm (š×v×h)

obj. číslo odtieň cena za kus
1250600 buk 169,- €
1250601 breza 169,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1250580 buk 93,-€
1250581 breza 93,-€

obj. číslo cena za bal.
1250590 11,80 €

11. Skrinka nízka policová s dverami
• 84×112×42 cm (š×v×h)

14. Vešiaková stena
• 60×175 cm (š×v)

15. Rektifikačné nožičky ku skriniam
• sokel je vždy súčasťou skrinky
• sada 4 ks
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nábytku
furniture
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V l a b o  O f f i c e

delta | elite | metal plus | metal | select

Navrhnite si svoju kanceláriu

Rozmerová sieť

Na rozmerovú sieť zakreslite tvar svojej 
kancelárie, a to v mierke 1:50 (strana 291). Pre 
zjednodušenie sú po stranách rozmerovej siete 
uvedené reálne miery v centimetroch.

Zakreslite všetky dôležité detaily svojej 
miestnosti vrátane dverí a okien, okenných 
parapetov, kúrenia a trubiek, elektrických 
zásuviek, líšt a vypínačov.

Do rozmerovej siete zakreslite nábytkové prvky 
z nášho katalógu, ktoré Vám spracujeme do 3D 
návrhu. V prípade, že nenájdete nábytok podľa 
svojej predstavy v katalógu, sme schopní Vám 
ponúknuť širšiu ponuku týchto výrobcov:

katalógy VLABO
U svojho obchodného zástupcu si vyžiadajte kompletný katalóg celého sortimentu

kancelárskeho nábytku, doplnkov VLABO OFFICE a školského nábytku VLABO SCHOOL.



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Stolová rada PROXY

Štýlová kancelária » Kancelársky nábytok » Školský nábytok » Kovový nábytok » Schránky na kľúče » Trezory, sejfy, pokladne, testery a počítačky bankoviek » Kancelárske stoličky » Pracovné stoličky » 
Podložky na podlahu » Kancelárske súpravy » Stojany a odkladače » Zásuvkové boxy » Odpadkové koše » Stojančeky na stôl » Prospektové odkladače » Podložky na stôl » Lampy » Hodiny

Moderná stolová rada, ktorá kombinuje dekor dreva a kovu. Široká variabilita a atraktívny vzhľad.

• moderný a funkčný vzhľad 
• nohy v kombinácii kovu a lamina 
• káblové úchyty 
• stolové dosky 25 mm 
• hrany ABS 2 mm 
• záruka 5 rokov 
• dodávané v demonte

Pracovné dosky:
Pracovné dosky stolov sú tvarované tak, aby ste mohli maximálne využiť plochu dosky a nájsť optimálnu pozíciu 
pre monitor svojho počítača. Pre zabezpečenie čo najvyššieho komfortu sú v ponuke aj rohové pracovné stoly s 
ergonomicky tvarovanými doskami. Pracovná doska stola má hrúbku 25 mm a je vybavená 2 mm ABS hranou, 
ktorá stoly pomáha chrániť pred poškodením. O káble od PC či stolové lampy sa postará praktická priechodka, ktorá 
káble jednoducho zvedie pod dosku stola, kde si s nimi poradia skonštruované držiaky. Konštrukcia stolov spĺňa 
vysoké nároky na kvalitu a ergonómiu (STN EN 527-1) a odpovedajú tak normám STN EN 527-2, STN EN 527-3, STN 
910001 A STN 910100.

Podnože:
Kombinácia kovu a laminovanej drevotriesky dodávajú stolom nevšedný dizajnový vzhľad. Pevnosť podnože 
zaisťuje 18 mm hrubá priečka, ktorá prepája nohy stola. Tie sú vyrobené v kombinácii kovového profilu a 25 mm 
hrubé dosky, olepené 2 mm hranou ABS. Nohy sú osadené systémom rektifikácie, ktorý v prípade nerovnej podlahy 
umožňuje výškové dorovnanie stolov až o 1,5 cm. Kovové nohy dodávame štandardne v šedom laku.

Kontajner:
Základným materiálom korpusov je laminovaná drevotriesková doska s hrúbkou 18 mm, vrchná doska má hrúbku 
25 mm. Kvalitnou ochranou proti poškodeniu je tiež 2 mm ABS hrana na hornom i spodnom dieli korpusu a čelách 
zásuviek. Zásuvky sú plastové, súčasťou vrchnej zásuvky je samostatný organizér (tzv. tužkovník) a priestorové 
deliace priečky. Bezpečnosť kontajnerov zabezpečuje centrálne uzamykanie všetkých zásuviek a integrovaný 
bezpečnostný systém  STOP-CONTROL. To znamená, že otvorením jednej zásuvky sú ostatné automaticky 
blokované proti otvoreniu.

Montáž:
Rad Proxy sa montuje veľmi ľahko. Jednotlivé prvky je možné do zostavy zložiť jednoduchým spojovacím 
systémom, ktorý je súčasťou daného prvku. Ku každému prvku je priložený prehľadný návod na montáž.

Detail rektifikácie
Rektifikácia slúži na dorovnanie nerovnosti 
podlahy až o 1,5 cm.

Detail káblovej priechodky
Káblová priechodka zvedie diskrétne káble zo 
stola pod pracovnú dosku.

Detail káblových úchytov
Káblové úchytky zabezpečujú praktické 
vedenie káblov pod pracovnou doskou.

buk / buk calvados / calvados čerešňa / čerešňa
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Uvedené ceny sú bez DPH.

Stolové prvky PROXY

1. Stôl pracovný PS 800
• 80×75,5×80 cm (š×v×h)

4. Stôl pracovný PS 1600
• 160×75,5×80 cm (š×v×h) 

7. Ergo stôl PE 2005 L - ľavý
• 160×75,5×120 cm (š×v×h)
• boky 80 / 60 cm

16. Kontajner K 25 C – 5 zásuviek
• 40×75,5×60 cm (š×v×h)
• centrálny zámok
• plastový organizér (tužkovník)
• deliace prepážky
• prídavný kontejner ku stolu

13. Rokovací stôl PJ 1200 
• 120×75,5×80 cm (š×v×h)

2. Stôl pracovný PS 1200
• 120×75,5×80 cm (š×v×h)

5. Ergo stôl PEV 60 L - ľavý
• 160×75,5×120 cm (š×v×h)
• boky 60 / 60 cm

8. Ergo stôl PE 2005 P - pravý
• 160×75,5×120 cm (š×v×h)
• boky 80 / 60 cm

11. Stôl prídavný polkruh PP 80 
• 80×75,5×40 cm (š×v×h)

17. Kontajner K 24 C – 4 zásuvky
• 40×60×60 cm (š×v×h)
• centrálny zámok 
• plastový organizér (tužkovník)
• deliace prepážky

14. Rokovací stôl PJ 1600
• 160×75,5×80 cm (š×v×h)

3. Stôl pracovný PS 1400
• 140×75,5×80 cm (š×v×h)

6. Ergo stôl PEV 60 P - pravý
• 160×75,5×120 cm (š×v×h)
• boky 60 / 60 cm

9. Stôl prídavný polkruh PP 160 
• 160×75,5×60 cm (š×v×h)

12. Stôl prídavný polkruh PP 60 
• 60×75,5×40 cm (š×v×h)

18. Sokel pod kontejner SK 20 na dorovnanie výšky stola
• 39×20×52,5 cm (š×v×h)

15. Rokovací stôl PJ 200
• 200×75,5×100 cm (š×v×h)

obj. číslo odtieň cena za kus
1259700 buk 121,- €
1259701 čerešňa 121,- €
1259702 calvados 121,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259715 buk 166,- €
1259716 čerešňa 166,- €
1259717 calvados 166,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259760 buk 142,- €
1259761 čerešňa 142,- €
1259762 calvados 142,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259705 buk 142,- €
1259706 čerešňa 142,- €
1259707 calvados 142,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259765 buk 166,- €
1259766 čerešňa 166,- €
1259767 calvados 166,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259710 buk 156,- €
1259711 čerešňa 156,- €
1259712 calvados 156,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259770 buk 265,- €
1259771 čerešňa 265,- €
1259772 calvados 265,- €

• 160×75,5×120 cm (š×v×h)

obj. číslo odtieň cena za kus
1259720 buk 238,- €
1259721 čerešňa 238,- €
1259722 calvados 238,- €

• 160×75,5×120 cm (š×v×h)

obj. číslo odtieň cena za kus
1259725 buk 238,- €
1259726 čerešňa 238,- €
1259727 calvados 238,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259730 buk 238,- €
1259731 čerešňa 238,- €
1259732 calvados 238,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259735 buk 238,- €
1259736 čerešňa 238,- €
1259737 calvados 238,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259740 buk 88,- €
1259741 čerešňa 88,- €
1259742 calvados 88,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259775 buk 240,- €
1259776 čerešňa 240,- €
1259777 calvados 240,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259750 buk 42,40 €
1259751 čerešňa 42,40 €
1259752 calvados 42,40 €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259780 buk 201,- €
1259781 čerešňa 201,- €
1259782 calvados 201,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259755 buk 41,60 €
1259756 čerešňa 41,60 €
1259757 calvados 41,60 €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259785 buk 15,10 €
1259786 čerešňa 15,10 €
1259787 calvados 15,10 €

cena za kus

Štýlová kancelária » Kancelársky nábytok » Školský nábytok » Kovový nábytok » Schránky na kľúče » Trezory, sejfy, pokladne, testery a počítačky bankoviek » Kancelárske stoličky » Pracovné stoličky » 
Podložky na podlahu » Kancelárske súpravy » Stojany a odkladače » Zásuvkové boxy » Odpadkové koše » Stojančeky na stôl » Prospektové odkladače » Podložky na stôl » Lampy » Hodiny

• prídavný kontejner ku stolu

cena za kus

10. Stôl prídavný polkruh PP 120  
• 120×75,5×40 cm (š×v×h)

obj. číslo odtieň cena za kus
1259745 buk 74,- €
1259746 čerešňa 74,- €
1259747 calvados 74,- €
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Stolová rada NEXWEL 
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Modelová rada, ktorá výborne kombinuje kvalitu, funkčnosť a v neposlednej rade aj cenu.

 RÝCHLE DODANIE DO 5 PRAC. DNÍ

• doraz na cenu a funkčnosť
• laminové podnože
• stolové dosky 25 mm
• stoly ponúkame v hĺbke 80 a 60 cm
• hrany ABS 2 mm
• záruka 2 roky
• dodávané v demonte

Pracovné dosky:
Pracovné dosky stolov majú hrúbku 25 mm a sú vybavené 2 mm hranou ABS, ktorá je vysoko odolná voči 
mechanickému aj dynamickému namáhaniu. Nohy stolov z laminovaných drevotrieskových dosák majú hrúbku 18 
mm a sú vybavené na vnútornej a vonkajšej strane hranou ABS. 

Podnože: 
Sú výškovo nastaviteľné (tzv. rektifikácia), čo umožňuje dorovnať v prípade nerovnosti podlahy Stôl až o 1,5 cm. 

Kontajner:
Korpusy kontajnerov sú vyrobené z laminovaných drevotrieskových dosák hrúbky 18 mm. Vrchná doska je 
robustnejšia - má 25 mm. Na osemnásťmilimetrové čelá zásuviek sú prilepené hrany ABS. Zásuvky sú plastové a 
ich konštrukcia je veľmi pevná. Ak usadíte kontajner na sokel, dorovnáte výšku kontajnera s výškou stola. Dodávané 
bez centrálneho zámku!

Montáž:
Rad NEXWEL sa montuje veľmi ľahko. Jednotlivé prvky je možné do zostavy zložiť jednoduchým spojovacím 
systémom, ktorý je súčasťou daného prvku. Ku každému prvku je priložený prehľadný návod na montáž.

V prípade použitia prídavných stolových prvkov sú kovové nohy vo farbe RAL 7037.

buk / buk calvados / calvados čerešňa / čerešňa

1. Jedálenské stoly
Jedálenské stoly HOBIS svojím prevedením korešpondujú s 
kancelárskym nábytkom. To umožňuje ich využitie v kancelárskych 
kuchynských kútoch, firemných jedálenských priestoroch a pod. Stoly 
dodávame vo veľkostiach 80×80 cm a 120×80 cm.

obj. číslo odtieň cena za kus
1251070 buk 90,- €
1251071 čerešňa 90,- €
1251072 calvados 90,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1251075 buk 113,- €
1251076 čerešňa 113,- €
1251077 calvados 113,- €

Rozmer stola 80×80 cm Rozmer stola 120×80 cm
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Uvedené ceny sú bez DPH.

Stolové prvky NEXWEL

2. Stôl pracovný NS 800
• 80×75,5×80 cm (š×v×h)

5. Stôl pracovný NS 1400
• 140×75,5×80 cm (š×v×h) 

8. Ergo stôl NSE 60 P - pravý
• 160×75,5×120 cm (š×v×h)
• boky 60 / 60 cm

11. Ergo stôl so skrinkou NSE 60 D L - ľavý
• 160×75,5×200 cm (š×v×h)
• boky 60 / 60 cm

14. Stôl prídavný polkruh NS 160
• 160×75,5×60 cm (š×v×h)

3. Stôl pracovný NS 1200
• 120×75,5×80 cm (š×v×h)

6. Stôl pracovný NS 1600
• 160×75,5×80 cm (š×v×h)

9. Ergo stôl NSE 60 L - ľavý
• 160×75,5×120 cm (š×v×h)
• boky 60 / 60 cm

12. Skrinka policová otvorená NSP 04
• 80×75,5×60 cm (š×v×h)
• prídavná skrinka ku stolom s hĺbkou 60 cm

15. Kontajner NSK 23-3 zásuvky
• 40×60×60 cm (š×v×h)
• bez centrálneho zámku

4. Stôl pracovný NSE 1200
• 120×75,5×60 cm (š×v×h)

7. Stôl pracovný NS 1800
• 180×75,5×80 cm (š×v×h)

10. Ergo stôl so skrinkou NSE 60 D P - pravý
• 160×75,5×200 cm (š×v×h)
• boky 60 / 60 cm

13. Stôl prídavný polkruh NS 120
• 120×75,5×40 cm (š×v×h)

16. Sokel pod kontejner NSS 20 na dorovnanie výšky stola
• 39×20×52,5 cm (š×v×h)

obj. číslo odtieň cena za kus
1259500 buk 73,- €
1259501 čerešňa 73,- €
1259502 calvados 73,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259515 buk 106,- €
1259516 čerešňa 106,- €
1259517 calvados 106,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259560 buk 72,- €
1259561 čerešňa 72,- €
1259562 calvados 72,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259505 buk 89,- €
1259506 čerešňa 89,- €
1259507 calvados 89,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259565 buk 142,- €
1259566 čerešňa 142,- €
1259567 calvados 142,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259510 buk 79,- €
1259511 čerešňa 79,- €
1259512 calvados 79,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259570 buk 12,- €
1259571 čerešňa 12,- €
1259572 calvados 12,- €

6. Stôl pracovný NS 1600
• 160×75,5×80 cm (š×v×h)

calvados 89,- €

9. Ergo stôl NSE 60 L - ľavý
• 160×75,5×120 cm (š×v×h)
• boky 60 / 60 cm

12. Skrinka policová otvorená NSP 04
• 80×75,5×60 cm (š×v×h)
• prídavná skrinka ku stolom s hĺbkou 60 cm

obj. číslo odtieň cena za kus
1259520 buk 114,- €
1259521 čerešňa 114,- €
1259522 calvados 114,- €

7. Stôl pracovný NS 1800
• 180×75,5×80 cm (š×v×h)

13. Stôl prídavný polkruh NS 120
• 120×75,5×40 cm (š×v×h)

10. Ergo stôl so skrinkou NSE 60 D P - pravý
• 160×75,5×200 cm (š×v×h)
• boky 60 / 60 cm

obj. číslo odtieň cena za kus
1259525 buk 121,- €
1259526 čerešňa 121,- €
1259527 calvados 121,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259530 buk 150,- €
1259531 čerešňa 150,- €
1259532 calvados 150,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259535 buk 150,- €
1259536 čerešňa 150,- €
1259537 calvados 150,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259540 buk 214,- €
1259541 čerešňa 214,- €
1259542 calvados 214,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259545 buk 214,- €
1259546 čerešňa 214,- €
1259547 calvados 214,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259550 buk 76,- €
1259551 čerešňa 76,- €
1259552 calvados 76,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259555 buk 65,- €
1259556 čerešňa 65,- €
1259557 calvados 65,- €

Štýlová kancelária » Kancelársky nábytok » Školský nábytok » Kovový nábytok » Schránky na kľúče » Trezory, sejfy, pokladne, testery a počítačky bankoviek » Kancelárske stoličky » Pracovné stoličky » 
Podložky na podlahu » Kancelárske súpravy » Stojany a odkladače » Zásuvkové boxy » Odpadkové koše » Stojančeky na stôl » Prospektové odkladače » Podložky na stôl » Lampy » Hodiny
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Skriňová rada NEXWEL 
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Modelová rada, ktorá výborne kombinuje kvalitu, funkčnosť a v neposlednom rade aj cenu. 
Pre doplnenie stolových rád NEXWEL a PROXY.

  RÝCHLE DODANIE DO 5 PRAC. DNÍ

• dôraz na cenu a funkčnosť 
• pohľadové chrbty skríň 
• polohovateľné police 
• spodné skrinky musia byť vždy umiestnené na rektifikačných nohách 
• lamino s hrúbkou 18 mm 
• hrany ABS 2 mm 
• záruka 2 roky 
• dodávané v demonte

Skriňové prvky:
Korpusy skríň (vrch, dno a boky) sú vyrobené z laminovaných drevotrieskových dosák hrúbky 18 mm s pohľadovými chrbtami 
z 3 mm dosiek HDF. Skrine je teda možné stavať v priestore, kde môžu veľmi dobre esteticky pôsobiť ako deliaca stena. 
Polohovateľné police sú z laminovaných drevotrieskových dosák hrúbky 18 mm. Dvere chráni 2 mm hrana ABS a sú osadené 
kvalitným kovaním. Okrem plných dverí môžete mať tiež skrine s presklenými dverami. Skrine NEXWEL stojace na zemi musia 
byť vždy umiestnené na rektifikačných nohách. Tieto rektifikácie nie sú súčasťou skríň a musia sa samostatne objednať.

Montáž:
Rad NEXWEL sa montuje veľmi ľahko. Jednotlivé prvky je možné do zostavy zložiť jednoduchým spojovacím systémom, ktorý 
je súčasťou daného prvku. Ku každému prvku je priložený prehľadný návod na montáž.

buk / buk calvados / calvados čerešňa / čerešňa
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Uvedené ceny sú bez DPH.Uvedené ceny sú bez DPH.

Skriňové prvky NEXWEL                                                                                                                                        

1. Skriňa policová otvorená NS 5 80
• 80×185×40 cm (š×v×h)

4. Skriňa policová otvorená NS 3 80
• 80×111×40 cm (š×v×h)

5. Skriňa policová dvojdverová NS 3 80 01
• 80×111×42 cm ( š×v×h)

6. Skriňa policová dvojdverová s nikou NS 3 80 02
• 80×111×42 cm (š×v×h)

7. Skriňa policová dvojdverová presklená NS 3 80 04
• 80×111×42 cm (š×v×h)

8. Skriňa policová otvorená NS 2 80
• 80×74×40 cm (š×v×h)

9. Skriňa policová dvojdverová NS 2 80 01
• 80×74×42 cm (š×v×h)

10. Skriňa policová dvojdverová presklená NS 2 80 02
• 80×74×42 cm (š×v×h)

11. Skriňa policová otvorená NS 3 40
• 40×111×40 cm (š×v×h)

12. Skriňa policová jednodverová NS 3 40 01
• 40×111×42 cm (š×v×h)

13. Skriňa policová otvorená NS 2 40
• 40×74×40 cm (š×v×h)

14. Skriňa policová jednodverová NS 2 40 01
• 40×74×42 cm (š×v×h)

15. Rektifikačné nožičky pre skriňu R 
400 800 30
• 4,7×2,7-4,7 cm (Ø×v)

2. Skriňa policová dvojdverová NS 5 80 00
• 80×185×42 cm (š×v×h)

3. Skriňa šatňová dvojdverová NS 5 80 01
• 80×185×42 cm (š×v×h)   

obj. číslo odtieň cena za kus
1259600 buk 109,- €
1259601 čerešňa 109,- €
1259602 calvados 109,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259605 buk 175,- €
1259606 čerešňa 175,- €
1259607 calvados 175,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259610 buk 161,- €
1259611 čerešňa 161,- €
1259612 calvados 161,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259615 buk 81,- €
1259616 čerešňa 81,- €
1259617 calvados 81,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259655 buk 85,- €
1259656 čerešňa 85,- €
1259657 calvados 85,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259620 buk 118,- €
1259621 čerešňa 118,- €
1259622 calvados 118,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259660 buk 51,- €
1259661 čerešňa 51,- €
1259662 calvados 51,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259625 buk 116,- €
1259626 čerešňa 116,- €
1259627 calvados 116,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259665 buk 71,- €
1259666 čerešňa 71,- €
1259667 calvados 71,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259630 buk 144,- €
1259631 čerešňa 144,- €
1259632 calvados 144,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259635 buk 63,- €
1259636 čerešňa 63,- €
1259637 calvados 63,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259640 buk 98,- €
1259641 čerešňa 98,- €
1259642 calvados 98,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259645 buk 113,- €
1259646 čerešňa 113,- €
1259647 calvados 113,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259650 buk 61,- €
1259651 čerešňa 61,- €
1259652 calvados 61,- €

obj. číslo počet cena za bal.
1259420 4 ks 7,30 €
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obj. číslo cena za kus
1259150 27,60 €

obj. číslo cena za kus
1259170 22,80 €

obj. číslo cena za kus
1259160 60,- €

Kancelársky nábytok – doplnky ku stolom

1. Stolová nástavba NA 1200
• 120×30×24 cm (š×v×h)

4. Stolový paraván PAH 1200 H
• 115×40 cm (š×v)
• uchytenie na hranu stola

7. Recepčná nástavba NA REC 1000
• 130 (100)×69×30 cm (š×v×h)
• len pre stoly s hĺbkou 80 cm

10. Prídavná roletková skriňa ku stolu SPR 80 60 L – ľavá 
• 80×75,5×60 cm (š×v×h)
• k ergo stolom s hĺbkou 60 cm

16.  Výsuv pod klávesnicu VHS
• pre všetky typy stolov
• 56×8×33 cm (š×v×h)

13. Prídavná skriňa ku stolu SPK 80 60 P - pravá
• 80×75,5×60 cm (š×v×h)
• k ergo stolom s hĺbkou 60 cm

2. Stolová nástavba NA 1400
• 140×30×24 cm (š×v×h)

5. Stolový paraván PAH 1400 H
• 135×40 cm (š×v)
• uchytenie na hranu stola

8. Recepčná nástavba NA REC 1200
• 150 (120)×69×30 cm (š×v×h)
• len pre stoly s hĺbkou 80 cm

11. Prídavná roletková skriňa ku stolu SPR 80 60 P – pravá
• 80×75,5×60 cm (š×v×h)
• k ergo stolom s hĺbkou 60 cm

14. Výsuvná skriňa SPV 3 P – pravá
• 40×117,7×80 cm (š×v×h)
• spodné 2 police sú určené na zoraďovače

3. Stolová nástavba NA 1600
• 160×30×24 cm (š×v×h)

6. Stolový paraván PAH 1600 H
• 155×40 cm (š×v)
• uchytenie na hranu stola

9. Konferenčný stôl mobilný 
• 90×75,5 cm (Ø×v)

12. Prídavná skriňa ku stolu SPK 80 60 L – ľavá 
• 80×75,5×60 cm (š×v×h)
• k ergo stolom s hĺbkou 60 cm

15. Výsuvná skriňa SPV 3 L – ľavá
• 40×117,7×80 cm (š×v×h)
• spodné 2 police sú určené na zoraďovače

obj. číslo odtieň cena za kus
1259060 buk 35,90 €
1259061 čerešňa 35,90 €
1259062 calvados 35,90 €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259075 buk 34,30 €
1259076 čerešňa 34,30 €
1259077 calvados 34,30 €

obj. číslo odtieň cena za kus
1258560 buk 270,- €
1258561 čerešňa 270,- €
1258562 calvados 270,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259065 buk 40,- €
1259066 čerešňa 40,- €
1259067 calvados 40,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1258565 buk 316,- €
1258566 čerešňa 316,- €
1258567 calvados 316,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259070 buk 44,10 €
1259071 čerešňa 44,10 €
1259072 calvados 44,10 €

obj. číslo odtieň cena za kus
1258570 buk 316,- €
1258571 čerešňa 316,- €
1258572 calvados 316,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259080 buk 39,20 €
1259081 čerešňa 39,20 €
1259082 calvados 39,20 €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259085 buk 42,40 €
1259086 čerešňa 42,40 €
1259087 calvados 42,40 €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259090 buk 89,- €
1259091 čerešňa 89,- €
1259092 calvados 89,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259095 buk 100,- €
1259096 čerešňa 100,- €
1259097 calvados 100,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1258540 buk 235,- €
1258541 čerešňa 235,- €
1258542 calvados 235,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1258545 buk 232,- €
1258546 čerešňa 232,- €
1258547 calvados 232,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1258550 buk 232,- €
1258551 čerešňa 232,- €
1258552 calvados 232,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1258555 buk 270,- €
1258556 čerešňa 270,- €
1258557 calvados 270,- €
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17. Vozík PC MOBIL 
• mobilný stojan pre PC, čierny rám
• 26×33×36 cm (š×v×h)

18. Držiak PC HOLDER
• pre všetky typy stolov



Uvedené ceny sú bez DPH.

obj. číslo odtieň cena za kus 
1254050 buk 44,70 €
1254060 čerešňa 44,70 €
1254070 calvados 44,70 €

Kancelársky nábytok – doplnky ku skriniam

21. Rektifikačné nožičky R 400 800 30
• 4,7×2,7-4,7 cm (Ø×v)

obj. číslo odtieň cena za kus
1259030 buk 34,30 €
1259031 čerešňa 34,30 €
1259032 calvados 34,30 €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259045 buk 47,80 €
1259046 čerešňa 47,80 €
1259047 calvados 47,80 €

obj. číslo odtieň cena za kus
1254090 chróm 40,80 €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259040 buk 202,- €
1259041 čerešňa 202,- €
1259042 calvados 202,- €

obj. číslo odtieň cena za kus
1259035 buk 48,60 €
1259036 čerešňa 48,60 €
1259037 calvados 48,60 €

obj. číslo odtieň cena za kus 
1259050 buk 38,40 €
1259051 čerešňa 38,40 €
1259052 calvados 38,40 €

obj. číslo prevedenie cena za kus 
1254000 bez roštu 142,- €
1254010 s roštom 191,- €

obj. číslo počet cena za bal.
1259420 4 ks 7,30 €
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19. Závesná polica HPS 80
• 80×30×30 cm (š×v×h)

20. Závesná polica HPS 120
• 120×30×30 cm (š×v×h)

22. Skriňa závesná žalúziová SR 7
• 140×55×36 cm (š×v×h)

23. Triediaca prepážka SVNT
• 76,2×33×29 cm (š×v×h)
• určené do skriňových políc

24. Vešiaková stena OS 40
• 40×185×12 cm (š×v×h)

25. Vešiak ELIX
Kovový vešiak s čiernymi plastovými doplnkami.
Stredová tyč chrómovaná.

• priemer podstavca 45 cm
• výška 174 cm

26. Vešiak CHRIS
Kovový vešiak s čiernou 
mramorovou základovou doskou, 
ktorá zaisťuje dobrú stabilitu. Rám 
v striebornom laku, drevené 
doplnky v troch odtieňoch.

• výška 190 cm

27. Stojanový vešiak jednostranný
Oceľový stojanový vešiak so 6 háčikmi. Spolu s vešiakom dodávame 
jednotné balenie koliesok a klzákov, takže záleží na Vás, pre akú variantu 
sa rozhodnete. Stojanový vešiak tiež ponúkame s odkladacím roštom 
vo veľkosti 32,5×104 cm (š×h).

• čierny lak
• rozmery vešiaka

180×46×112 cm (v×h×š)
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Školský nábytok

1. Učiteľská katedra Junior

Učiteľská katedra s dvomi zásuvkami. Konštrukcia je z oválneho profilu 50 x 30 mm. Rozmer 
dosky 1300 x 600 mm, výška stola 760 mm. Pracovná doska buk. Spodná hrana konštrukcie je 
osadená plastovými klzákmi pre zabránenie poškodeniu podlahy.

obj. číslo poťahová látka cena za kus
1253641 C06 - modrá 52,- €
1253644 C11 - čierna 52,- €
1253642 C13 - sivá 52,- €
1253643 C29 - vínová 52,- €

C 06

C 11

C 13

C 29

2. Pracovná stolička PANTHER

Pracovná čalúnená stolička, vysoké operadlo, plynový piest, nastavenie operadla 
vo vodorovnom a zvislom smere, nastaviteľný uhol medzi sedákom a operadlom. 
Štandardne dodávame bez podrúčok, podrúčky možné doobjednať zvlášť.

• poťahová látka Cagliari
• nosnosť 120 kg

obj. číslo voliteľné podrúčky cena za bal.
1253630 BR03 čierne / 2 ks 22,40 €

Veľkosť podľa normy 0 1 2 3 4 5 6 7

Výška pracovnej plochy stola ( v cm) 40 46 53 59 64 71 76 82

Výška sedáku stoličky ( v cm) 21 26 31 35 38 43 46 51

Výška postavy ( v cm) 80 - 95 93 - 116 108 - 121 118 - 142 133 - 159 146 - 176,5 159 - 188 174 - 207

obj. číslo farba rámu cena za kus
1259820    červená RAL 3002 122,- €
1259821    modrá RAL 5002 122,- €
1259822    oranžová RAL 1007 122,- €
1259823    zelená RAL 6029 122,- €

Túto škálu ponúkame v katalógu na str. 301.
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3. Študentský stôl jednomiestny Junior I

Študentský stôl jednomiestny, výškovo nastaviteľný podľa EN 1729-1:2007, výška 
pracovnej dosky 59 - 82 cm. Doska je vyrobená z obojstranne laminovanej DTD 
hrúbky 18 mm. Hrany dosky sú chránené čiernou plastovou hranou so zaoblenými 
rohmi. Stôl je vybavený drôteným odkladacím košom a jedným háčikom na zavesenie 
školskej tašky.

• dekor buk (stolová doska)
• 59 - 82 x 70 x 50 cm (v x š x h)

4. Študentský stôl dvojmiestny Junior II

Študentský stôl dvojmiestny, výškovo nastaviteľný podľa EN 1729-1:2007, výška 
pracovnej dosky 59 - 82 cm. Doska je vyrobená z obojstranne laminovanej DTD 
hrúbky 18 mm. Hrany dosky sú chránené čiernou plastovou hranou so zaoblenými 
rohmi. Stôl je vybavený drôteným odkladacím košom a na každej strane háčikom na 
zavesenie školskej tašky.

• dekor buk (stolová doska)
• 59 - 82 x 130 x 50 cm (v x š x h)

5. Študentská stolička Junior veľ.. 3-4

Študentská stolička stohovateľná, výškovo nastaviteľná, výška sedadla 35 - 38 cm. 
Konštrukcia je z oválneho profilu 35 x 15 mm (horná časť) a oválneho profilu 38 x 20 
mm (spodná časť). Sedák a operadlo stoličky je z lakovanej prírodnej preglejky s 
hrúbkou 8 mm. Spodná hrana konštrukcie je osadená plastovými klzákmi pre 
zabránenie poškodeniu dosky pri ukladaní stoličky na stôl.

• dekor buk (sedák, operadlo)
• 74 x 39 x 39 cm (v x š x h)

6. Študentská stolička Junior veľ.. 5-6

Žiacka stolička stohovateľná, výškovo nastaviteľná, výška sedadla 43 - 46 cm. 
Konštrukcia je z oválneho profilu 35 x 15 mm (horná časť) a oválneho profilu 38 x 20 
mm (spodná časť). Sedák a operadlo stoličky je z lakovanej prírodnej preglejky veľ. 8 
mm. Spodná hrana konštrukcie je osadená plastovými klzákmi pre zabránenie 
poškodeniu dosky pri ukladaní stoličky na stôl.

• dekor buk (sedák, operadlo)
• 87 x 42 x 44 cm (v x š x h)

Uvedené ceny sú bez DPH.

obj. číslo farba rámu cena za kus
1259800    červená RAL 3002 78,- €
1259801    modrá RAL 5002 78,- €
1259802    oranžová RAL 1007 78,- €
1259803    zelená RAL 6029 78,- €

obj. číslo farba rámu cena za kus
1259805    červená RAL 3002 89,- €
1259806    modrá RAL 5002 89,- €
1259807    oranžová RAL 1007 89,- €
1259808    zelená RAL 6029 89,- €

obj. číslo farba rámu cena za kus
1259815    červená RAL 3002 44,50 €
1259816    modrá RAL 5002 44,50 €
1259817    oranžová RAL 1007 44,50 €
1259818    zelená RAL 6029 44,50 €

obj. číslo farba rámu cena za kus
1259810    červená RAL 3002 44,50 €
1259811    modrá RAL 5002 44,50 €
1259812    oranžová RAL 1007 44,50 €
1259813    zelená RAL 6029 44,50 €

• dekor buk (sedák, operadlo)
• 74 x 39 x 39 cm (v x š x h)

farba rámu cena za kus

• dekor buk (sedák, operadlo)

farba rámu cena za kus



obj. číslo farba cena za kus 
1204779 pozink 40,60 €

obj. číslo farba cena za kus 
1204750 biela 32,20 €

obj. číslo farba cena za kus 
1204760 biela 73,- €
1204765 pozink 63,- €

Policový regál FAVORIT Policový regál N78003 4

Policový regál PRAKTIK2
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obj. číslo farba cena za kus 
1204770 biela 114,- €
1204775 modrá 114,- €

Policový regál HERKULES1

Celokovový univerzálny regál, ktorý sa montuje pomocou priložených skrutiek. Podmienkou 
stability regálu je ukotvenie regálového stĺpca v dvoch miestach v hornej časti regálu k pevnej 
stene. Široké využitie v domácnostiach (garáž, pivnica, pracovňa) alebo firmách a úradoch 
(archívy, sklady kancelárskych potrieb, sklady drobného materiálu).

• 6× celokovová polica
• nosnosť police 150 kg
• rozmer regála 2000×1000×400 mm (v×š×h)

Univerzálny kombinovaný regál montovaný bez skrutiek. Podmienkou stability regálu je 
ukotvenie v dvoch miestach v hornej časti k pevnej stene. Široké využitie v domácnostiach 
(garáž, pivnica, dielňa), firmách (archívy, sklady, predajne) alebo na úradoch (archívy, 
sklady kancelárskych potrieb).

• 5× polica zo surovej drevotriesky 
• nosnosť police 260 kg
• rozmer regála 1800×900×450 mm (v×š×h)

Univerzálny kombinovaný regál montovaný bez skrutiek. Podmienkou stability regálu 
je ukotvenie v dvoch miestach v hornej časti k pevnej stene. Široké využitie 
v domácnostiach (garáž, pivnica, ateliér) alebo firmách (kuchynky, sklady, menšie 
skladovacie priestory s nižšími nárokmi na hmotnosť uložených predmetov).

• 4× police zo surovej drevotriesky
• nosnosť police 100 kg
• rozmer regála 1500×700×350 mm (v×š×h)

Celokovový regál, ktorého montáž sa vykonáva pomocou skrutiek (súčasť dodávky), Podmienkou 
stability regálu je ukotvenie do pevnej steny. Využitie v domácnostiach aj vo firmách na 
archiváciu drobného materiálu.

• 4× celokovový police
• nosnosť police 50 kg
• rozmer 1500×750×300 mm (v×š×h)



Uvedené ceny sú bez DPH.
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obj. číslo farba cena za kus 
9209520 strieborná 40,40 €
9209525 biela 40,40 €

obj. číslo položka cena
1254750 2 poschodový modul 214,- €
1254760 prídavné poschodie 59,- Kč
1254770 pojazdové kolieska 4 ks 26,90 €

7
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obj. číslo typ výška plošinky pracovná výška hmotnosť cena za kus
9209270 2 stupne 47 cm 225 cm 5 kg 52,- €
9209275 3 stupne 69 cm 250 cm 7,1 kg 69,- €

8

Posuvné stúpadlo, vyrobené z recyklovateľného polypropylénu. Ľahko posuvné, 
vďaka pojazdovým kolieskam, ktoré sa pri zaťažení nad 5 kg zasunú. 

• výška 430 mm 
• spodný priemer 440 mm 
• horný priemer 290 mm 
• nosnosť 150 kg 
• hmotnosť  3,7 kg

obj. číslo farba cena za kus
9209500 čierna 48,60 €
9209510 sivá 48,60 €

Štýlová kancelária » Kancelársky nábytok » Školský nábytok » Kovový nábytok » Schránky na kľúče » Trezory, sejfy, pokladne, testery a počítačky bankoviek » Kancelárske stoličky » Pracovné stoličky » 
Podložky na podlahu » Kancelárske súpravy » Stojany a odkladače » Zásuvkové boxy » Odpadkové koše » Stojančeky na stôl » Prospektové odkladače » Podložky na stôl » Lampy » Hodiny

hmotnosť cena za kus
52,- €
69,- €

Schodíky SAFETY Plus

Vysoko kvalitné, oceľové, stabilné a bezpečné schodíky s robustnou konštrukciou. Nášľapné stupne s protisklzovou úpravou - čierna 
profi lovaná guma. Protisklzové koncovky na nohách. Odkladacia profi lovaná oporná polička s úchytkami a magnetmi.

• nosnosť 150 kg
• farba biely lak

Skladacie schodíky Hailo mini

Vysoko kvalitné, oceľové, stabilné a bezpečnostné 
schodíky. Nášľapné stupne s protisklzovou úpravou.

• 2-stupňové
• poistka proti samovoľnému zloženiu
• nosnosť 150 kg
• výška horného schodíka 44 cm
• hmotnosť 3,6 kg

Otočné regály na zoraďovače

Praktické otočné regále na uloženie zoraďovačov. Stabilný oceľový kríž nesúci jednotlivé poschodia je vybavený ložiskami pre ľahké otáčanie regálu, nastaviteľné 
skrutky zjednodušujú vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. U dvoj a trojposchodového regálu sa dajú namiesto nastaviteľných skrutiek použiť kolieska k 
občasnému prevážaniu regálu po miestnosti. V prípade viacposchodového regálu sa použitie koliesok z dôvodu stability neodporúča. Základný modul obsahuje 
dve poschodia, doplnením ďalších prídavných poschodí sa dá dodatočne regál zvyšovať až na 6 poschodí. Montážny materiál s návodom je vždy pribalený 
v každom prídavnom poschodí. Nosnosť jedného poschodia je 60 kg a kapacita až 24 zoraďovačov. Poschodia regálu sú z laminovanej šedej 
drevotriesky s plastovou hranou zabraňujúcou samovoľnému vysunutiu zoraďovača mimo regál. 

• rozmery - 2 poschodový modul: 81×89 cm (ø×výška)
 - prídavné poschosie: 81×37 cm (ø×výška)

Posuvné stúpadlo
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4

obj. číslo cena za kus 
1250990 224,- €

obj. číslo cena za kus 
1250998 404,- €

obj. číslo cena za kus 
1250995 176,- €

obj. číslo farebné kombinácie cena za kus
1250960 buk / sivá 312,- €
1250961 čerešňa / sivá 312,- €
1250962 calvados / sivá 312,- €

i

calvados / calvados

čerešňa / čerešňa

buk / buk
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Dvojdverová kovová skriňa do kancelárie, skladu alebo dielne.

• robustný zváraný korpus skrine
• cylindrický rozvorový zámok - trojbodový
• povrchová úprava lakom
• farba svetlo sivá
• dodávame vrátane nastaviteľných políc (4 police v čiernej farbe)
• možnosť priobjednať police naviac
• váha 63 kg
• rozmer 1950×914×400 mm (v×š×h)

Univerzálna spisová skriňa – veľká

Dvojdverová kovová skriňa do kancelárie, skladu alebo dielne.

• robustný zváraný korpus skrine
• cylindrický rozvorový zámok - trojbodový
• povrchová úprava lakom
• farba svetlo sivá
• dodávame vrátane nastaviteľnej police (1 polica v čiernej farbe)
• možnosť priobjednať ďalšie police
• váha 34 kg
• rozmer 1000×914×400 mm (v×š×h)

Univerzálna spisová skriňa – malá

Univerzálna spisová skriňa – roletková

Kovová skriňa s horizontálnou roletou do kancelárie, skladu alebo dielne.

• robustný zváraný korpus skrine
• cylindrický zámok
• korpus - povrchová úprava lakom (svetlo sivá)
• rolety - plast (svetlo sivá)
• dodávame vrátane nastaviteľných políc (4 police v čiernej farbe)
• možnosť priobjednať ďalšie police
• váha 73,5 kg
• rozmer 1980×1000×430 mm (v×š×h)

Kombinovaná 4-zásuvková kartotéka pre prehľadné ukladanie a triedenie 
dokumentov formátu A4.

• centrálne zamykanie všetkých zásuviek
• nosnosť jednej zásuvky 40 kg
• vnútorný rozmer zásuvky 245×325×530 mm (v×š×h)
• plný 100% výsuv zásuviek
• ľahký a tichý chod
• zábrany proti vypadnutiu zásuviek
• korpus - povrchová úprava lakom (svetlo sivá)
• čelá zásuviek - lamino

Kombinovaná kartotéka

Vhodné pre závesné dosky, ktoré nájdete 
na str. 192 a 193. 



Uvedené ceny sú bez DPH.
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obj. číslo prevedenie rozmery (v×š×h) cena za kus 
1250970 2 zásuvky 711×413×622 mm 137,- €
1250971 3 zásuvky 1016×413×622 mm 161,- €
1250972 4 zásuvky 1321×413×622 mm 191,- €
1250973 deliaca priečka 413 mm 3,65 €

5

6 7

obj. číslo farba cena za kus 
1250980 sivá / sivá 161,- €
1250982 sivá / modrá 161,- €

obj. číslo cena za kus 
1250985 194,- €

i
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Kartotéky IPCCA 12, 13, 14

Kovová zásuvková kartotéka pre prehľadné ukladanie a triedenie dokumentov formátu A4.

• korpus kartotéky je zvarený
• centrálne zamykanie zásuviek
• nosnosť jednej zásuvky 40 kg
• 100% výsuvnosť zásuviek
• zariadenie proti preváženiu (nejde naraz vysunúť viac zásuviek)
• zásuvku možno doplniť deliacimi priečkami - v prípade ukladania dokumentov bez použitia závesných dosiek
• vnútorné rozmery zásuvky 267×324×540 mm (v×š×h)
• farba svetlo sivá

Vhodné pre závesné dosky, ktoré nájdete 
na str. 192 a 193. 

Šatňová skriňa 2

Dvojdverová kovová šatňová skriňa na sokli.

• zváraný korpus skrine
• šírka bunky 300 mm
• cylindrický zámok
• vnútorné vybavenie skrine: polica a tyč s háčikmi
• na dverách vetracie otvory
• rozmer 1800×600×500 mm (v×š×h)
• korpus skrine svetlo sivý
• dvere skrine svetlo sivé alebo modré

Štvordverová kovová šatňová skriňa na sokli.

• šírka bunky 300 mm
• cylindrický zámok
• vnútorné vybavenie skrine: tyč s háčikmi
• na dverách vetracie otvory
• farba svetlo sivá
• rozmer 1850×600×500 mm (v×š×h)

Šatňová skriňa 4
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obj. číslo prevedenie cena za kus 
1250940 javor / sivý kov 243,- €
1250942 čerešňa / sivý kov 243,- €

obj. číslo prevedenie cena za kus 
1254020 javor / sivý kov 244,- €
1254025 čerešňa / sivý kov 244,- €

obj. číslo prevedenie cena za kus 
1250950 javor / sivý kov 272,- €
1250952 čerešňa / sivý kov 272,- €

javor

javor

1

3

2

4

čerešňa

obj. číslo prevedenie cena za kus 
1250955 sivá / sivá 392,- €
1250956 sivá / modrá 392,- €
1250957 sivá / čierna 392,- €

i
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Šatňová skriňa 2-dverová lamino

Šatňová skriňa v kombinácii oceľový plech a laminovaná drevotrieska. Nadčasový dizajn a
vysoká kvalita spracovania zaručujú dlhú životnosť po stránke mechanickej aj estetickej.
Skrinky nájdu uplatnenie predovšetkým v šatniach rôznych zariadení (firmy, školy, športové
zariadenia, bazény a pod.).

• cylindrický zámok
• vetracie otvory na kovovej konštrukcii
• vybavenie - 4x polica, 2x tyč
• otváranie dverí pod uhlom 180⁰
• korpus skrine -sivý kov
• boky a dvere - laminovaná drevotrieska (javor, čerešňa)
• šírka bunky 300 mm
• rozmer 1970×600×500 mm (v×š×h)
• hmotnosť 62 kg

Šatňová skriňa v kombinácii oceľový plech a laminovaná drevotrieska. Nadčasový dizajn a
vysoká kvalita spracovania zaručujú dlhú životnosť po stránke mechanickej aj estetickej.
Skrinky nájdu uplatnenie predovšetkým v šatniach rôznych zariadení (firmy, školy, športové
zariadenia, bazény a pod.).

• boky, doska lavičky a dvere - laminovaná drevotrieska (javor, čerešňa)
• cylindrický zámok
• vetracie otvory na kovovej konštrukcii
• vybavenie - 2x polica, 2x tyč
• otváranie dverí pod uhlom 180⁰
• korpus skrine - sivý kov
• šírka bunky 300 mm
• rozmer 1970×600×780 mm (v×š×h)
• rozmery aj s lavičkou
• hmotnosť 58 kg

Šatňová skriňa 2-dverová lamino s lavičkou 

Úsporné šatňové skrinky OCTAGON

Kovové šatňové skrinky,, Octagon "sú navrhnuté s ohľadom na úsporu miesta v 
priestoroch šatní a sociálneho zázemia. Ide o riešenie trojuholníkových oddielov do 
polkruhu. Jednotlivé polkruhy je možné umiestniť ku stenám. Zložením dvoch skríň ku 
sebe umožňuje tvoriť úsporné riešenie kruhového tvaru.

• cylindrický zámok 
• vetracie otvory 
• vybavenie : 8 × police, 4 × tyč 
• otváranie dverí pod uhlom 180 ° 
• korpus skrine - sivý lak RAL 7035 
• 4 bunky 
• rozmer 1970 × 1000 × 500 mm (v × š × h) 
• hmotnosť 93 kg

Zložením dvoch skríň možno 
utvoriť kruhový tvar.

Šatňová lavica s vešiakmi

Lavica je vyrobená z robustných oceľových profilov, sedacia plocha je osadená
laminovanou doskou s 2 mm ABS hranou, nohy majú plastové podložky. Lavica je
vhodná na vybavenie šatní pre výrobu, telocvične, školy prípadne športové kluby.

• rozmery 1800×1500×430 mm (v×š×h)
• počet háčikov 10
• hmotnosť 34 kg 
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obj. číslo  kapacita schránky cena za kus 
1204400 18 kľúčeniek 61,- €
1204410 36 kľúčeniek 73,- €
1204420  54 kľúčeniek 89,- €

Schránky na kľúče / Menovky na kľúče5

Skrinka na kľúče S

Tento jedinečný plastový prívesok na kľúče umožňuje 
dokonalý prehľad o kľúčoch v skrinke vďaka tomu, že 
kľúče sú na plocho uložené za ním a popisovacie štítky sú 
tak kedykoľvek čitateľné. Pre vloženie popisovacieho 
štítku dá klip ľahko otvoriť bez zloženia závesného krúžku. 
Šablóny pre výrobu štítkov je možné stiahnuť zadarmo na 
www.durable.de.

• dodávame po baleniach 6 ks

9

obj. číslo  farba cena za bal. 
1204500 žltá 3,65 €
1204501 červená 3,65 €
1204502  modrá 3,65 €
1204503 čierna 3,65 €

i
V rovnakom dizajne nájdete taktiež
lekárničku v katalógu Hygieny na strane 114. 

obj. číslo  model vonkajšie rozmery vnútorné rozmery hmotnosť cena za kus 
1203130 48 kľúčov 450×300×90 mm 440×290×50 mm 9,1 kg 102,- €
1203132 100 kľúčov 550×350×130 mm 540×340×75 mm 13,7 kg 148,- €

obj. číslo  model vonkajšie rozmery hmotnosť cena za kus 
1204520 200 kľúčov 550×380×140 mm 9,5 kg 98,- €
1204525 300 kľúčov 550×350×205 mm 13,5 kg 163,- €

Štýlová kancelária » Kancelársky nábytok » Školský nábytok » Kovový nábytok » Schránky na kľúče » Trezory, sejfy, pokladne, testery a počítačky bankoviek » Kancelárske stoličky » Pracovné stoličky » 
Podložky na podlahu » Kancelárske súpravy » Stojany a odkladače » Zásuvkové boxy » Odpadkové koše » Stojančeky na stôl » Prospektové odkladače » Podložky na stôl » Lampy » Hodiny

obj. čísloobj. číslo
1204500
1204501

V rovnakom dizajne nájdete taktiež

6

obj. číslo  kapacita schránky vonkajšie rozmery cena za kus 
1204550 20 kľúčeniek 205×165×85 mm 16,30 €
1204560 48 kľúčeniek 250×185×85 mm 21,80 €
1204570  93 kľúčeniek 300×245×85 mm 31,80 €

Menovky na kľúče STANDARD

obj. číslo cena za bal. 
8500600 4,85 €

8

Elegantný rad moderných hliníkových schránok na kľúče 
poskytuje ľahký prístup ku kľúčom. Sú vybavené kvalitným 
zámkom s dvoma kľúčmi, slúžia na uloženie kľúčov s inovatívnymi 
kľúčenkami KEY CLIP, ktoré umožňujú stálu viditeľnosť popisu, 
pretože kľúč je ukrytý za kľúčenkou. Vzdialenosť jednotlivých 
vodorovných líšt s háčikmi je možné meniť, prehľadný zoznam na 
nalepenie na zadnú stranu dvierok je možné vytvoriť s pomocou 
bezplatného softvéru na www.durable.de. Skrinku možno ľahko 
naskrutkovať priamo na stenu, pretože súčasťou balenia je 
montážna sada.

• výška schránky 28 cm
• 6 ks kľúčeniek v cene

Skrinky na kľúče COMSAFE 

Skrinky vyrobené z vysoko kvalitného oceľového plechu, určené pre upevnenie na stenu. 
Fixné umiestnenie jednotlivých háčikov.  
• uzamykateľné (cylindrický zámok), 2 kľúče
• farba svetlo sivá

Skrinka na kľúče KEYTRONIC

Jednoplášťová elektronická skrinka na kľúče. Jednoduchá obsluha prostredníctvom veľkej a
ľahko ovládateľnej klávesnice. Súčasťou každej skrinky sú farebné menovky.

• korpus z 2 mm ocele
• dverová strana zo 4 mm ocele
• bočný otvor na vhadzovanie kľúčov
• 4 otvory na zadnej strane pre zavesenie
• elektronický zámok
• napájanie zámku 4xAA batérie 1,5V
• núdzová mechanika otvárania (2 kľúče)
• farba šedá

Štandardné plastové kľúčenky.

• rozmer 50×20 mm 
• rôzne farby 
• balenie 25 ks

Skrinky vyrobené z vysoko kvalitného oceľového plechu, určené na upevnenie na stenu. 
Fixné umiestnenie jednotlivých háčikov. Všetky modely sú vybavené menovkami.

• uzamykateľné (cylindrický zámok), 2 kľúče
• farba svetlo sivá
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Nábytkový sejf CLEVER 

Dvojplášťový nábytkový trezor s bezpečnostným zámkom triedy A 
(pancierovaný - chránený proti odvŕtaniu) a protipožiarnou izoláciou. Tesne 
uzatváracia a dookola prebiehajúca protipožiarna drážka zabraňuje 
preniknutiu ohňa a splodín spaľovania. Bezpečnostná trieda 1 podľa normy EN 
1143-1.

• vonkajší plášť z 6 mm hrubej ocele
• vnútorný plášť z 2 mm hrubej ocele
• 2 otvory v podlahe a zadnej strane pre upevnenie
  k zemi (montážny materiál je súčasťou)
• 2 kľúče

Nábytkový trezor TOSCANA

Ohňovzdorný sejf SYDNEY

obj. číslo  model vonkajšie rozmery vnútorné rozmery hmotnosť cena za kus 
1203284 Sydney40 320×445×450 mm 212×340×293 mm 38 kg 255,- €
1203286 Sydney55 515×445×450 mm 408×340×293 mm 51 kg 378,- €

obj. číslo  model vonkajšie rozmery vnútorné rozmery hmotnosť cena za kus 
1203250 B4 330×450×380 mm 255×375×300 mm 38 kg 191,- €
1203260 B6 660×490×410 mm 575×375×295 mm 67 kg 302,- €

2 3

1

1. trieda, EN 1143-1

Z3, EN 1143 a ČSN 91 6012

Z2, EN 15659

Z1, EN 1143-1

TOSCANA

CLEVER

SYDNEY

SATURN, 
SPEEDY,
TRENDY

i
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typ Sydney 55

typ B6

typ T65

  k zemi (montážny materiál je súčasťou)

typ T65

• dverová strana z 12 mm hrubej ocele a protipožiarnou drážkou
• typ T 40 a T 65 (1 polica), typ T 85 (2 police)
• trojstranný zamykací mechanizmus
• farba antracit

obj. číslo  model vonkajšie rozmery vnútorné rozmery hmotnosť cena za kus 
1203270 T 40 300×420×390 mm 225×345×295 mm 38 kg 295,- €
1203272 T 65 660×490×410 mm 589×420×311 mm 75 kg 592,- €
1203274 T 85 860×490×410 mm 749×420×311 mm 93 kg 635,- €

Pomocník pri výbere sejfu a trezora

Univerzálny dvojplášťový nábytkový sejf s bezpečnostným zámkom tr. 
A (pancierovaný - chránený proti odvŕtaniu). Pevná konštrukcia chráni pred 
malým požiarom a ľahkým útokom mechanickým náradím. Sejf je certifikovaný 
v bezpečnostnej triede Z3 podľa EN 1143-1. 

• vonkajší plášť z 3 mm hrubej ocele
• vnútorný plášť z 2 mm hrubej ocele
• dverová strana zo 6 mm hrubej ocele 
  a s protipožiarnou drážkou
• 2 kľúče
• typ B4 (1 police),
  typ B6 (2 police)
• farba antracit

Dvojplášťový ohňovzdorný sejf s elektronickým zámkom. Tento sejf je testovaný a 
certifikovaný podľa normy EN 15659 s požiarnou odolnosťou LFS 60 P - pri extrémnej 
teplote chráni vaše dokumenty a cennosti po dobu 60 minút. Vnútorná schránka pre 
skladovanie drobných predmetov. Otvor v spodnej časti pre upevnenie sejfu 
(montážny materiál je súčasťou dodávky).

• napájanie zámku 4 × AA batérie 1,5 V 
• typ Sydney 55 (1 polica)    
  typ Sydney 40 (bez police) 
• 1 užívateľský kód 
• elektronické núdzové otváranie (master kód) 
• farba sivý grafit (RAL 7026)
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7 Prenosná EURO - pokladňa

obj. číslo cena za kus
1204100 24,40 €
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Nábytkový sejf SATURN

obj. číslo  model vonkajšie rozmery vnútorné rozmery hmotnosť cena za kus
1203000 LE-17 170×310×280 mm 155×300×210 mm 11 kg 61,- €
1203010 LE-30 315×450×360 mm 290×440×295 mm 25 kg 122,- €
1203020 LE-65 665×450×360 mm 640×440×290 mm 42 kg 198,- €

4 5 Nábytkový sejf SPEEDY

obj. číslo  model vonkajšie rozmery vnútorné rozmery hmotnosť cena za kus 
1203030 Speedy 1 250×350×250 mm 240×345×185 mm 9,5 kg 86,- €
1203040 Speedy 2 300×435×400 mm 290×430×340 mm 25 kg 150,- €

typ Speedy 1

typ LE-30

Uvedené ceny sú bez DPH.

6 Kovové pokladnice

obj. číslo  farba / rozmery cena za kus 
1204010 čierna / 80×120×155 mm 12,70 €
1204020 čierna / 85×160×205 mm 15,10 €
1204030  čierna / 90×200×255 mm 17,10 €
1204040 čierna / 90×235×330 mm 22,80 €

Nábytková schránka na cennosti vyrobená z kvalitnej ocele. Navŕtané otvory na zadnej 
strane (odporúčame upevniť). Sejf je certifikovaný v bezpečnostnej triede Z1 v zmysle 
EN 1143-1. 

• telo z ocele hrubej 3 mm
• dverná strana zo 4 mm hrubej ocele
• jednostranný uzatvárací mechanizmus
• trezorový zámok s obojstranným kľúčom
• 2 uzamykacie čapy v priemere 18 mm
• typ LE-17 (bez police),
  typ LE-30 a LE-65 (1 police)
• farba antracit

Jednoplášťový nábytkový sejf na cennosti vyrobený z kvalitnej ocele. Stabilné pevné 
kovanie, navŕtané otvory pre upevnenie sejfu na zadnej strane (odporúčame upevniť). 
Moderný elektronický zámok, pohodlná obsluha pomocou veľkej a jednoducho 
ovládateľnej klávesnice. Sejf je certifikovaný v bezpečnostnej triede Z1 podľa normy 
EN 1143-1.

• korpus z ocele v hrúbke 2,5 mm
• dverová strana z ocele v hrúbke 3 mm
• elektronický zámok (100 mil. kombinácii)
• napájanie zámku 4×A4 batérie 1,5V
• núdzové mechanické otváranie (2 kľúče)
• farba antracit

Príručná pokladnička z kvalitného oceľového plechu. 

• cylindrický zámok, 2 kľúče
• mincovník na Euro - mince
• spodná časť obsahuje priehradky na Euro - bankovky
• rukoväť pre jednoduché prenášanie
• vnútorné rozmery 90×300×240 mm
• hmotnosť 2,6 kg

Uzamykateľné pokladnice vyrobené z oceľového plechu na bezpečné uloženie bankoviek, mincí a 
iných cenností. Obsahujú priehradky pre mince a dva kľúče. Ponúkané v 4 veľkostiach.
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Triedička a počítačka mincí počíta a triedi rýchlosťou 220 ks mincí za minútu. 

• kapacita zásobníka je 300 - 500 mincí.
• celková hodnota a množstva podľa nominálu
• autostop pri zaplnení priehradky na mince
• rýchle a ľahké použitie
• špeciálne tenké zásobníky len na EUR verzii

Počítačka bankoviek SAFESCAN 2250 LCD

Triedička a počítačka CZK mincí / EUR mincí SAFESCAN 12002

1

obj. číslo cena za kus 
1204130 358,- €

obj. číslo typ cena za kus 
1204132 CZK 244,- €
1204134 EUR 244,- €

Počítačka bankoviek s veľmi ľahkou obsluhou.

• počíta až 1 000 bankoviek za minútu 
• LCD displej na zobrazenie napočítaných kusov bankoviek 
• možnosť 3 bodovej kontroly ochranných prvkov bankoviek 
• kontrola ochranných UV prvkov (ultrafialové žiarenie) 
• kontrola ochranných IR prvkov 5 (infračervené žiarenie) 
• kontrola magnetických MG prvkov 
• možnosť nastavenia citlivosti snímačov a prispôsobenie 
  prístroja podmienkam bankoviek 
• funkcia autom. začatia a zastavenie počítania 
• použiteľná pre všetky meny 
• alarm pri detekovaní podozrivej bankovky 
  a prerušenie počítania 
• funkcia odpočítavanie do zväzku 10,20,50 
  alebo 100 bankoviek 
• funkcia pridávania bankoviek
• v balení: Safescaw 2250, manuál, 
  čistiaca a servisná sada, napájacie káble 
  (EUR / UK / Švajčiarsko) 
• kryt proti prachu
• počítanie straveniek

Trojbodová automatická detekcia falzifi kátu

Kapacita zásobníka 300 - 500 mincí Autostop pri zaplnení priehradky na mince
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5

• fixka určená pre základnú identifikáciu pravosti bankoviek
• možnosť kontroly pravosti všetkých typov (mien) bankoviek
• jednoduché, rýchle a mobilné riešenie
• pokiaľ označenie fixkou na bankovke zmizne, je pravá
• v prípade, že označenie na bankovke zmení farbu, jedná sa o falzifikát

Detektor falzifikátov SAFESCAN 30

Tester bankoviek MOBILE CONTROL 3 4

• detektor falzifikátov bankoviek a kreditných kariet
• možnosť kontroly všetkých typov bankoviek (mien)
• možnosť kontroly kreditných kariet a dokumentov obsahujúcich ochranné UV prvky

Detektor falzifikátov SAFESCAN 45

obj. číslo cena za kus 
1204110 102,- €

obj. číslo cena za kus 
1204136 34,70 €

obj. číslo cena za kus 
1204138 2,80 €
obj. čísloobj. číslo cena za kus 
1204138 2,80 €

Uvedené ceny sú bez DPH.

Aby ste vyhrali konkurenčnú vojnu, mali by ste mať dokonalý prehľad
o tom, koho máte na bojovom poli. 

Chcete vedieť, koho máte na bojisku? 
Zvoľte adekvátne prostriedky.

Docházkové systémy Safescan výrazne znižujú náklady na evidenciu docházky... Prvú vojnu máte vyhratú!

Safescan-TA-965_Layout 1  29.5.13  12:52  Page 1

Prítomnosť Vašich ľudí na pracovisku

úplne spoľahlivo ustráži dochádzkový 

systém Safescan TA-965. Vďaka WiFi

pripojeniu môžete sledovať dochádzku

v reálnom čase. Zamestnanci sa registrujú

odtlačkom prsta, RFID kartou alebo

čipom a taktiež kombináciou oboch

spôsobov. Systém má kapacitu 200 000

záznamov až do 3000 užívateľov,

ktoré sa nestratia, ani keď vypadne prúd.

Dáta sa dajú ukladať do CSV alebo

PDF formátov a pomocou USB

alebo TCP/IP exportovať do PC.

Ďalšie výrobky rady SAFESCAN nájdete na str. 229.

Mobile Control je mobilný, plnoautomatický prístroj na kontrolu bankoviek. Testuje 
vždy dve meny a záleží na type konkrétneho modelu. Vždy je to Euro + ďalšia mena 
(britská libra alebo švajčiarsky frank). Pokladník iba musí vložiť bankovku do prístroja 
a ten preverí  jej pravosť. Dá sa použiť aj ako počítačka bankoviek (nepočíta 
nominálnu hodnotu).



obj. číslo poťah cena za kus
1253881 NET – modrá 285,- €
1253889 NET – vínová 285,- €
1253885 NET - čierna 285,- €
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SATURN

MERENS SP OKLAHOMA PDH

2

3 4

NET - modrá

NET - vínová

NET - čierna

obj. číslo poťah cena za kus
1253780 čierna látka / čierna sieť 204,- €
1253781 sivá látka / sivá sieť 204,- €

BI 201

BI 203

BI 202

BI 204

obj. číslo poťahová látka cena za kus
1253860 BI 201 - čierna 324,- €
1253861 BI 202 - červená 324,- €
1253862 BI 203 - zelená 324,- €
1253863 BI 204 - modrá 324,- €
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KM 11 - čierna

ERGOHUMAN1

obj. číslo poťahová látka cena za kus
1253940 KM 11 - čierna 508,- €

Exkluzívna kancelárska stolička s priedušným sedákom, operadlom a opierkou 
hlavy určená pre náročnejšie kancelárske prostredie. Synchrónny mechanizmus 
s nastavením sily protiváhy - ovládanie bovdenom, niekoľkonásobná aretácia, 
nastavenie hĺbky sedáku, výškové nastavenie operadla, nastavenie uhlu a výšky 
podrúčiek a opierky hlavy, bedrová pružná opierka s permanentným prítlakom. 
Alumíniový kríž s kolieskami s priemerom 65 mm - pre všetky typy podláh. 

• poťahová látka (sieťovina) Ergohuman
• nosnosť 130 kg

Manažérske kreslo s podrúčkami a vysokým komfortom nastavenia všetkých 
dôležitých častí do ideálnej polohy. Synchrónny mechanizmus s 5-timi 
polohami blokácie, výškové nastavenie sedáku, nastavenie sily protiváhy 
podľa telesnej hmotnosti, nastavenie tuhosti operadla v blokovanej polohe, 
výškové a hĺbkové nastavenie bedrovej opierky, výškové, hĺbkové a uhlové 
nastavenie hlavovej opierky,výškovo nastaviteľné podrúčky s hornou 
mäkčenou podložkou, možnosť úpravy vzdialenosti podrúčiek od sedáku.

• poťah priedušná textília NET
• nosnosť 130 kg

Kancelárska stolička spájajúca dynamický dizajn, skvelé spracovanie a 
mnoho funkcií podporojúcich zdravé a komfortné sedenie. Stabilita a 
ergonómia je zaistená synchrónnym mechanizmom, ktorým meníte 
polohu sedadla a operadla zároveň. Náklon sedáku môžete nastaviť 
samostatne. Komfortným nastavením sily protiváhy podľa svojej 
hmotnosti zabezpečíte operadlo proti nečakanému kolísaniu. 
Ergonomická výškovo nastaviteľná bedrová opierka podporuje zdravý 
spôsob sedenia. Pre väčšie pohodlie si môžete prispôsobiť výšku aj uhol 
hlavovej opierky. Podľa potreby si nastavíte výšku aj uhol podrúčiek, ktoré 
sú súčasťou stoličky. Kolieska s mäkčeným povrchom umožňujú použitie 
na tvrdej podlahe aj koberci.

• poťahové látky: sedák – textília BI, operadlo – čierna samonosná 
sieťovina
• nosnosť stoličky 120 kg   

Pracovná kancelárska stolička s priedušným operadlom a opierkou hlavy, synchrónny 
mechanizmus s nastavením sily protiváhy a niekoľkonásobnou aretáciou, bedrová 
regulovateľná opierka. Zvisle a vodorovne nastaviteľné podrúčky s mäkkou dotykovou 
plochou sú súčasťou stoličky. Alumíniová leštená báza. Pogumované kolieska pre 
všetky typy povrchov.

• poťahové látky:  sedák – čierna nebo šedá látka
 operadlo – čierna nebo šedá sieť 
• nosnosť 130 kg



Uvedené ceny sú bez DPH.
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obj. číslo poťahová látka cena za kus
1253820 C06 - modrá 186,- €
1253821 C13 - sivá 186,- €
1253822 C29 - vínová 186,- €

obj. číslo cena za kus
1253800 265,- €

C 06

C 13

C 29

Kancelárske kreslo s vysokým operadlom, dotykové časti z pravej kože, hojdací 
mechanizmus s aretáciou v základnej polohe a nastaviteľnou silou protiváhy, plynový 
piest pre nastavenie výšky sedadla, plastová báza.

• čierna syntetická koža, dotykové části z pravej kože
• nosnosť 120 kg

obj. číslo báza (kríž s kolieskami) cena za kus
1253930 plastová - čierna 92,- €

5

7

6DENVER

STANDARD 4000

ORGA 69006
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báza (kríž s kolieskami) cena za kus

Kancelárske kreslo s vysokým operadlom, päťpolohový hojdací mechanizmus s 
nastavením sily protiváhy, alumíniová leštená báza (kríž), kolieska s gumovou 
obručou. Čalúnené podrúčky sú súčasťou kresla.

• poťah čierna koža (dotykové časti)
• nosnosť 130 kg

Kancelárske kreslo s vysokým operadlom, látkový poťah v kombinácii dvoch farieb, základný hojdací mechanizmus 
s aretáciou v základnej polohe a nastaviteľnou silou protiváhy, čalúnené plastové podrúčky, plynový piest 
na nastavenie výšky sedáku, celoplastová báza (kríž).

• poťah látkový Cagliari (kombinácia tmavo šedej a doplnkovej farby)
• nosnosť 120 kg
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FLUTE 1380 SYN

WONDER

obj. číslo cena za kus
1253796 76,- €

obj. číslo voliteľné podrúčky cena za bal.
1253661 BR29 čierna / 2ks 17,90 €

obj. číslo poťahová látka cena za kus
1253815 BN3 – tm. modrá 107,- €
1253816 BN4 – sv. modrá 107,- €
1253817 BN5 – sivá 107,- €
1253818 BN6 - antracit 107,- €

BN3

BN5

BN4

BN6
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1

Kancelárska stolička s elegantným tvarom operadla a vysoko funkčnou čierno-bielou 
sieťovinou.

• podhlavník
• synchrónna mechanika
• päťnásobná aretácia
• nastavenie sily protiváhy
• mechanizmus pre nastavenie hĺbky sedáku
• alumíniový leštený kríž
• výškovo a vodorovne nastaviteľné podrúčky
• poťahová látka Urban (sedák)
• nosnosť 130 kg 

MARILYN 1970 SYN

obj. číslo farba cena za kus
1253894 YN009 - čierna 296,- €

Kancelárska stolička s elegantným tvarom operadla a vysoko funkčnou čierno-bielou 
sieťovinou.

• podhlavník
• synchrónna mechanika
• päťnásobná aretácia
• nastavenie sily protiváhy
• mechanizmus pre nastavenie hĺbky sedáku
• alumíniový leštený kríž
• výškovo a vodorovne nastaviteľné podrúčky
• poťahová látka Urban (sedák)
• nosnosť 130 kg 

48

3 GALA 1580 SYN ALU

obj. číslo voliteľné podrúčky cena za bal.
1253670 AR08 C - chróm / 2 ks 36,30 €

obj. číslo poťahová látka cena za kus
1253830 YN009 – čierna 177,- €
1253831 YN083 – šedomodrá 177,- €
1253832 YN208 – modrá 177,- €
1253833 YN076 - tehlovo červená 177,- €

YN009

YN208

YN083

YN076

Kancelárska stolička s vysokým operadlom, hojdací mechanizmus s aretáciou v 
základnej polohe a nastavením sily protiváhy, plynový piest pre nastavenie výšky 
sedadla. Operadlo z čiernej sieťoviny v kombinácii s látkou, sedadlo je čalúnené v 
kombinácii dvoch látok. Chrómová báza a masívne odklápacie plastové podrúčky, 
ktoré sú v cene stoličky. Odklopenie podrúčiek sa vykonáva tlakom 
smerom dozadu.

• nosnosť 120 kg

Kancelárska stolička s vysokým ergonomicky tvarovaným sedákom a 
operadlom, synchrónny mechanizmus ZEP, nastavenie sily protiváhy, 
moderná plastová báza, výškové nastavenie operadla mechanizmom 
up-down, voliteľné podrúčky BR29 (nie sú súčasťou stoličky).

• poťahová látka BONDAI
• nosnosť 120 kg

Kancelárska stolička so synchrónnym mechanizmom ZEP a nastavením sily protiváhy, 
výškové nastavenie operadla mechanizmom up-down, alumíniová leštená báza (kríž), 
čalúnenie z kvalitnej peny. Štandardne dodávame bez podrúčiek, voliteľné podrúčky 
AR08 C (PU).
Za príplatok je možné stoličku doplniť o:
-  LAS – vzduchový nafukovací bedrový vankúš
-  SL – mechanizmus na nastavenie 

hĺbky sedáku podľa vzrastu postavy
-  PDH podhlavník (výškovo a uhlovo nastaviteľný)

• TL - mechanizmus s náklonom sedadla
• PDM
• poťahová látka Urban (ohňovzdorný poťah)
• nosnosť 130 kg



Uvedené ceny sú bez DPH.

CALYPSO5 CALYPSO XL SP16

obj. číslo poťah operadla cena za kus
1253681 13A11 - červená 118,- €
1253682 14A11 - modrá 118,- €
1253683 12A11 - strieborná 118,- €
1253684 1211 - antracit 118,- €

obj. číslo poťah operadla cena za kus
1253690 13A11 - červená 130,- €
1253691 14A11 - modrá 130,- €
1253692 12A11 - strieborná 130,- €
1253693 1211 - antracit 130,- €

13A11 - červená

14A11 - modrá

12A11 - strieborná

1211 - antracit

13A11 - červená

14A11 - modrá

12A11 - strieborná

1211 - antracit
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PANTHER ASYN C8

obj. číslo voliteľné podrúčky cena za bal.
1253695 BR25 čierne / 2 ks 11,80 €

obj. číslo poťahová látka cena za kus
1253671 D2 - čierna 73,- €
1253672 D3 - červená 73,- €
1253673 D4 - modrá 73,- €
1253674 D5 - sivá 73,- €

D 2

D 3

D 4

D 5

12A11 - strieborná

PANTHER7

obj. číslo voliteľné podrúčky cena za bal.
1253630 BR03 čierne / 2 ks 22,40 €

obj. číslo poťahová látka cena za kus
1253641 C06 - modrá 52,- €
1253644 C11 - čierna 52,- €
1253642 C13 - sivá 52,- €
1253643 C29 - vínová 52,- €

C 06

C 11

C 13

C 29

Moderná kancelárska stolička so stredne vysokou priedušnou opierkou, 
synchrónny mechanizmus so 4 polohami zablokovania, nastavenie sily 
protiváhy podľa telesnej hmotnosti, výškovo nastaviteľný anatomicky 
tvarovaný sedák. Výškovo nastaviteľné podrúčky sú súčasťou stoličky.
Kolieska s mäkčeným povrchom pre všetky typy podláh. 

• poťahové látky:  sedák - čierna textília NET, operadlo - samonosná sieťovina v       
  4 odtieňoch
• nosnosť 120 kg

Moderná kancelárska stolička s o 5 cm vyššou priedušnou 
opierkou ako pri stoličke Calypso, synchrónny mechanizmus so 
4 polohami blokácie, nastavenie sily protiváhy podľa telesnej 
hmotnosti. Výškovo nastaviteľná opierka hlavy s možnosťou 
nastavenia uhlu náklonu. Kolieska s mäkčeným povrchom pre 
všetky typy podláh.

• poťahové látky: sedák – čierna textília NET, operadlo 
                                       – samonosná sieťovina v 4 odtieňoch

• nosnosť 120 kg

Pracovná čalúnená stolička s ergonomicky tvarovanou vysokou opierkou. 
Plynový piest, nastavenie opierky vo vodorovnom a zvislom smere, 
nastaviteľný uhol medzi opierkou a sedákom. Štandardne dodávame bez 
podrúčiek, podrúčky je možnosť doobjednať zvlášť.

• poťahová látka Cagliari
• nosnosť 120 kg

Kancelárska pracovná stolička s vysokou opierkou, asynchrónny mechanizmus - nezávislé
nastavenie uhla sedáku a opierky, nastavenie výšky opierky, plynový piest k nastaveniu 
výšky sedáku, oceľová chrómová báza. Štandardne dodávame bez podrúčiek, voliteľné 
podrúčky  BR 25 čierne. 

• poťahová látka DORA (D) 
• nosnosť 130 kg
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NET - modrá

NET - vínová

NET - čierna

 TRITON

Konferenčná stolička moderného dizajnu, čierny oceľový rám s čiernymi 
plastovými podrúčkami, priedušné operadlo čalúnené samonosnou sieťovinou 
vždy vo farbe sedáku. Stohovateľná (max. 5 kusov).

• poťahové látky: sedák – textília DK v troch odtieňoch
                           operadlo – sieťovina vo farbe sedáku
• nosnosť 120 kg

3

MERENS MEETING

TRITON BLACK

2

4

obj. číslo poťah (sedák) cena za kus
1253585 NET - modrá 65,- €
1253586 NET - vínová 65,- €
1253587 NET - čierna 65,- €

obj. číslo poťah (sedák) cena za kus
1253560 DK 90 - modrá 65,- €
1253561 DK 13 - červená 65,- €
1253562 DK 15 - antracit 65,- €

obj. číslo poťahová látka cena za kus
1253590 BI 201 - čierna 154,- €
1253591 BI 202 - červená 154,- €
1253592 BI 203 - zelená 154,- €
1253593 BI 204 - modrá 154,- €

DK 90

DK 15

DK 13

BI 201

BI 203

BI 202

BI 204

Konferenčná stolička moderného dizajnu, sivý oceľový rám s čiernymi 
plastovými podrúčkami, priedušné operadlo čalúnené samonosnou 
sieťovinou. Stohovateľná (max. 5 kusov).

• poťahové látky: sedák – textília NET v troch odtieňoch
                            operadlo – čierna sieťovina 
• nosnosť 120 kg
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1 MARILYN 1975 / S

Konferenčná stolička s elegantným tvarom operadla a vysoko funkčnou čierno-bielou 
sieťovinou. 
• chrómovaný oceľový rám
• poťahová látka Urban (sedák)
• nosnosť 120 kg

obj. číslo  farba cena za kus 
1253605 YN009 - čierna 163,- €

&
Možnosť kombinovať 
so stoličkou na 
str. 314 / obr. 1.

Možnosť kombinovať 
so stoličkou na 
str. 314 / obr. 1.

&
Možnosť kombinovať 
so stoličkou na 
str. 312 / obr. 2.

&
Možnosť kombinovať 
so stoličkou na 
str.. 312 / obr. 3.

Možnosť kombinovať 

Možnosť kombinovať 
so stoličkou na 
str. 312 / obr. 2.

Dizajn a pevný oceľový rám ližinového typu sú hlavnými prednosťami tejto 
konferenčnej stoličky. 

• čierny lakovaný rám
• poťahové látky: sedák – textília BI v štyroch odtieňoch
                               operadlo – čierna sieťovina
• nosnosť 120 kg

• chrómovaný oceľový rám
• poťahová látka Urban (sedák)
• nosnosť 120 kg

&
Možnosť kombinovať 
so stoličkou na 
str. 314 / obr. 1.



Uvedené ceny sú bez DPH.
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5

7

6

8

 TAURUS TN 

TAURUS PN LAYER

TAURUS TC

TAURUS PN LAYER viacmiestna lavica

obj. číslo poťahová látka cena za kus
1253511 C06 - modrá 24,90 €
1253514 C11 - čierna 24,90 €
1253512 C13 - sivá 24,90 €
1253513 C29 - vínová 24,90 €

obj. číslo poťahová látka cena za kus
1253500 C06 - modrá 34,30 €
1253501 C11 - čierna 34,30 €
1253502 C13 - sivá 34,30 €
1253503 C29 - vínová 34,30 €

farba plastov 2 sedáky 3 sedáky 4 sedáky
P25 - červená 1253840 1253845 1253850
P27 - modrá 1253841 1253846 1253851

P29 - antracit 1253842 1253847 1253852
cena za kus 141,- € 179,- € 226,- €

obj. číslo farba plastov cena za kus
1253517 P25 - červená 26,70 €
1253518 P27 - modrá 26,70 €
1253516 P29 - antracit 26,70 €

C 06

C 11

C 13

C 29

C 06

C 11

C 13

C 29

P 25

P 27

P 29

P 25

P 27

P 29

Konferenčná čalúnená stolička, čierny lakovaný oceľový rám oválneho profilu. Sedák je
so spodným plastovým krytom. Stolička je stohovateľná (max. 5 kusov na seba).  
• poťahová látka Cagliari 
• nosnosť 120 kg

Konferenčná čalúnená stolička, čierny lakovaný oceľový rám oválneho profilu. Sedák je
so spodným plastovým krytom. Stolička je stohovateľná (max. 5 kusov na seba). 

• poťahová látka Cagliari 
• nosnosť 120 kg

Konferenčná stolička, lakovaný čierny oceľový rám (profil ovál), plastový sedák a opierka. 
Možnosť využitia stoličky aj v miestach so zvýšenými nárokmi na hygienu (napr. jedálne). 
Stohovateľná (max. 10 ks).

• plastový sedák a opierka v 3 odtieňoch
• nosnosť 120 kg

Viacmiestna lavica, lakovaný čierny oceľový rám (profil ovál), plastový sedák a
opierka. Možné využitie napr. v komerčných a zdravotníckych zariadeniach.

• plastový sedák a opierka v 3 odtieňoch
• rozmery
– 2 miestna, 83,5×104×62 cm (v×š×h)
– 3 miestna, 83,5×155×62 cm (v×š×h)
– 4 miestna, 83,5×209×62 cm (v×š×h)
• nosnosť 120 kg / 1 miesto
• hmotnosť 13,2 kg – 2 miesta, 16 kg – 3 miesta, 20 kg – 4 miesta



obj. číslo poťah cena za kus
1253905 A112 - sv. modrá 112,- €
1253906 A117 - čierna 112,- €

Pokladňová stolička 1040 ERGO

Pracovné stoličky 1290 PU MEK

Antistatická stolička 1040 ERGO ANTISTATIC (ESD) 2

3

1

A112 - sv. modrá

A117 - čierna

obj. číslo voliteľné podrúčky cena za bal.
1253701 BR 04/55 / 2 ks 26,50 €

obj. číslo položka cena za kus
1253700 antistatická stolička 105,- €

obj. číslo typ cena za kus
1253912 4000 na kolieskach 88,- €
1253914 4009 na kolieskach 88,- €
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Pracovná otočná stolička, výškovo nastaviteľná a konštruovaná tak, aby odvádzala 
statickú elektrinu z pracoviska s prítomnosťou elektronických komponentov a 
prchavých chemikálií. Všetky súčasti stoličky, vrátane špeciálnej látky a koliesok, sú 
vodivé. Vykonaný atest CATAS 13/95, protokol 35904/1, meraný odpor: 0,1 M Ω. 
Štandardne dodávané bez podrúčiek.

• štandardný odtieň poťahu je tmavo sivý (antracit)
• nosnosť 100 kg

Pracovná otočná stolička konštruovaná pre pokladne alebo pracoviská s vyššou 
pracovnou doskou. Extra dlhý plynový piest, klzáky, nastaviteľný uhol medzi 
sedadlom a operadlom. Oporný chrómovaný kruh (EXTEND - výškovo 
nastaviteľný) na nohy je súčasťou tejto stoličky).

• poťahová látka Amicra (A)
• nosnosť 100 kg

Polyuretánová otočná stolička na kolieskach (typ 4000) alebo klzákoch (typ 4009). Nastaviteľný uhol medzi operadlom a sedákom. Nastaviteľná výška operadla a hĺbka sedáku, plynový piest.

• čierna farba
• nosnosť 100 kg



Uvedené ceny sú bez DPH.

Univerzálna ochranná podložka na podlahu

obj. číslo cena za kus
1253915 363,- €

4

5

LEI 1824

obj. číslo cena za kus
1253965 32,20 €

• rozmer 98×120 cm
• hrúbka 2 mm

Technické údaje poťahových látoki

i

i
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Pracovná stolička určená pre 24 hodinovú, nepretržitú prevádzku. Extra vysoké 
operadlo, ergonomické tvarovanie sedáku a operadla, čalúnenie zo studenej 
peny. Synchrónny mechanizmus ZEP s nastavením sily protiváhy. Hliníková 
leštená báza, pogumované kolieska pre všetky typy podláh. Zakomponované 
výškovo nastaviteľné podrúčky sú súčasťou stoličky.

• poťahová látka Xtreme (X)
• kombinácia šedo-modrá – dotyková časť / čierna - boky
• nosnosť 130 kg

Poťahová látka AMICRA (skratka A)
100% polyester, gramáž 320 g/m2, oteruodolnosť 60.000 cyklov

Poťahová látka CAGLIARI (skratka C)
100% recyklovaný akryl, gramáž 270 g/m2, oteruodolnosť 20.000 cyklov 

Poťahová látka DORA (skratka D)
100% polyester, gramáž 270 g/m2, oteruodolnosť 30.000 cyklov

Poťahová látka URBAN (skratka YN)
100% recyklovaný polyester, gramáž 320 g/m2, oteruodolnosť 100.000 cyklov, ohňovzdorný poťah

Poťahová látka BONDAI (skratka BN)
100% polyester, gramáž 250 g/m2, oteruodolnosť 100.000 cyklov

Poťahová látka DK
100% polyester, oteruodolnosť 30.000 cyklov 

Poťahová látka NET (skratka N)
60% polyester, 40% Polyester / Eleastomer, oteruodolnosť 40.000 cyklov

Poťahová látka (sieťovina) ERGOHUMAN (skratka KM)
100% polyester, gramáž 570 g/m2, oteruodolnosť 100.000 cyklov

Poťahová látka BI
100% polyester, oteruodolnosť 30.000 cyklov

Poťahová látka X-treme ( X)
100% xtreme FR, gramáž 310 g/m2, oteruodolnosť 100.000 cyklov

Poťahová látka antistatic
98% polyester FR TREVIRA CS, 2% karbón, gramáž 450 g/m2, oteruodolnosť 55.000 cyklov

Čistenie poťahov
Údržba čalúnenia sa vykonáva v prípade látkového poťahu šampónovaním, v prípade kože alebo 
koženky zotretím nečistôt vlhkou handrou s mydlovou vodou.

Doba používania stoličiek
Všetky katalógové stoličky sú určené na osemhodinovú prevádzku s výnimkou stoličiek 
ERGOHUMAN (12-hodinová prevádzka) a LEI 1824 (24-hodinová prevádzka).

Univerzálna ochranná podložka na podlahu

• vhodná pre všetky typy podlahových krytín (na tvrdé podlahy aj koberce) 

• chráni podlahovú krytinu pred poškodením, poškriabaním a znečistením 

• vyrobené z PET - transparentný, vysoko odolný materiál 

• protišmyková vrstva zo spodnej strane podložky 

• odolnosť proti tlaku všetkých typov koliesok 

• bezpečné oblé hrany 

• certifikát zdravotnej nezávadnosti
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obj. číslo farba cena za kus
1200530 transparentná sivá 4,15 €
1200532 transparentná modrá 4,15 €
1200534 perleťovo čierna 4,15 €

obj. číslo farba cena za kus
1200520 transparentná sivá 9,80 €
1200522 transparentná modrá 9,80 €
1200524 perleťovo čierna 9,80 €

obj. číslo farba cena za kus
1200510 transparentná sivá 8,50 €
1200512 transparentná modrá 8,50 €
1200514 perleťovo čierna 8,50 €

Stolový organizér a stojanček na ceruzky ALLURA

Kancelársky odkladač ALLURA

Odpadkový kôš ALLURA

Transparentný odkladač pre najrôznejšie kancelárske drobnosti vybavený praktickým 
kelímkom na ceruzky, ktorý je možné objednať aj samostatne.

• organizér 255×180 mm (š×h), kelímok 90×135 mm (Ø×v)

Stolový organizér ALLURA Kelímok na ceruzky ALLURA

Elegantný odkladač pre uloženie písomností do formátu A4 +. Možnosť 
kolmého aj predsadeného stohovania.

• netradičné umiestnenie štítku pre popis medzi dve plastové vrstvy
• rozmery 255×70×385 mm (š×v×h)

Integrované držadlo pre pohodlné uchopenie, možnosť prepojenia košov za sebou 
alebo vedľa seba. 

3
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obj. číslo farba cena za kus
1200500 transparentná sivá 7,90 €
1200502 transparentná modrá 7,90 €
1200504 perleťovo čierna 7,90 €

obj. číslo farba cena za kus
1200540 transparentná sivá 6,20 €
1200542 transparentná modrá 6,20 €
1200544 perleťovo čierna 6,20 €

Stojan na časopisy ALLURA

Praktický a elegantný stojan pre uloženie časopisov, katalógov alebo prospektov. 

• netradičné umiestnenie štítku pre popis medzi dve plastové vrstvy
• chrbtový otvor pre ľahkú manipuláciu
• pre dokumenty A4 +
• rozmery 75×312×258 mm (š×v×h)

2

kelímkom na ceruzky, ktorý je možné objednať aj samostatne.

• organizér 255×180 mm (š×h), kelímok 90×135 mm (Ø×v)

VYJADRITE ŠTÝL
S RADOU LEITZ ALLURA 

Zariaďte si svoje pracovné prostredie štýlovo.

Ďalšie výrobky rady ALLURA
nájdete na str. 17, 21 a 330.

18 l
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Stojanček na ceruzky EUROPOST VIVIDA

Kancelárske boxy EUROPOST VIVIDA

Odpadkový kôš EUROPOST VIVIDA

Stojan na písacie potreby vo sviežich farbách Esselte VIVIDA. Vhodný pre prehľadné 
odkladanie ceruziek a pier. Stojan je rozdelený na 2 priehradky. 

Moderný odkladač pre uloženie dokumentov formátu A4 na pracovnom stole s 
unikátnym embosovaným povrchom a vo sviežich farbách rady Esselte VIVIDA. 
Možnosť stohovania kolmo aj predsadene v 3 pozíciách pre lepšiu organizáciu. 
Kompaktný s univerzálnym nástavcom 1200505 (252 × 70 × 241 mm š × v × 
h) pre zvýšenie kapacity odkladača o 60 mm.

• rozmery 254×61×350 mm (š×v×h)
• 10 ks v balení

Koš na odpadky v dizajne ucelenej rady Esselte VIVIDA. 

• integrovaný úchyt pre ľahký prenos a vysypávanie koša
• praktický okraj koša pre bezpečné zachytenie vrecka do koša 
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obj. číslo farba cena za kus
12000184 biela 2,40 €
12000187 čierna 2,40 €
12000192 modrá 2,40 €
12000182 červená 2,40 €
12000190 zelená 2,40 €
12000191 žltá 2,40 €

Stojan na časopisy EUROPOST VIVIDA

Moderný stojan na časopisy pre uloženie dokumentov formátu A4 na pracovnom 
stole s unikátnym embosovaným povrchom a vo sviežich farbách rady Esselte 
VIVIDA. Znížená výška stojana pre okamžitú identifikáciu uložených dokumentov.

• integrovaný úchyt pre ľahké vytiahnutie z police
• rozmery 72×256×260 mm (š×v×h)
• 10 ks v balení

6

Zásuvkový box EUROPOST VIVIDA Zásobník na závesné dosky EUROPOST VIVIDA

Moderný box s uzavretými zásuvkami pre prehľadnú archiváciu dokumentov formátu 
A4, zložiek a rôznych predmetov. V dizajne a sviežich farbách rady Esselte VIVIDA. 

• 4 zásuvky so zarážkami proti nechcenému vypadnutiu zásuvky
• možnosť popisu obsahu každej zásuvky
• gumové nožičky pre lepšiu stabilitu a ochranu nábytku 

Mobilný kufor na závesné dosky v dizajne ucelenej rady Esselte Europost VIVIDA. 

• dodávaný s 5 závesnými doskami Esselte Pendaflex s rozlišovačmi
• kapacita: 15 závesných dosiek A4
• bezpečné veko chráni dokumenty pred vypadnutím a prachom
• ergonomické držadlo pre jednoduchý prenos

9 10

obj. číslo farba cena za kus
1201090 biela 2,65 €
1201099 čierna 2,65 €
1201100 modrá 2,65 €
1201101 červená 2,65 €
1201102 zelená 2,65 €
1201103 žltá 2,65 €

obj. číslo farba cena za kus
1205100 biela 3,95 €
1205101 čierna 3,95 €
1205102 modrá 3,95 €
1205103 červená 3,95 €
1205104 zelená 3,95 €
1205105 žltá 3,95 €

obj. číslo farba cena za kus
12000390 biela 27,70 €
12000391 červená 27,70 €
12000392 modrá 27,70 €
12000393 čierna 27,70 €

obj. číslo farba cena za kus
0603970 červená 27,70 €
0603971 modrá 27,70 €
0603972 čierna 27,70 €

Uvedené ceny sú bez DPH.

obj. číslo farba cena za kus
1200550 biela 2,80 €
1200552 červená 2,80 €
1200554 modrá 2,80 €
1200556 čierna 2,80 €

  Ďalšie výrobky rady VIVIDA
nájdete na str. 138, 139, 145, 

149 a 154.

• gumové nožičky pre lepšiu stabilitu a ochranu nábytku 

cena za kus
27,70 €
27,70 €
27,70 €

14 l



Vizitkár VISIFIX® DESK VEGAS Rotačný vizitkár VISIFIX® FLIP

Rotačný vizitkár v kombinácii kvalitného plastu a exkluzívneho dizajnu. Obsahuje 200 
priehľadných obojstranne využiteľných púzdier pre 400 vizitiek a 25-dielny abecedný register 
A-Z. Možnosť výmeny alebo doplnenia o ďalšie púzdra. Vizitky možno veľmi ľahko vložiť a 
vybrať.

• rozmery 215×120×185 mm (š×v×h)

1 2

obj. číslo položka / farba cena
1100660  vizitkár / strieborná-modrá 31,40 €
1100670 vizitkár / čierna-strieborná 31,40 €
1100730 púzdra na vizitky / 40 ks 7,70 €
1100740 poznámkové karty / 100 ks 7,60 €

obj. číslo položka / farba cena
1100710  vizitkár / strieborná - modrá 39,60 €
1100720  vizitkár / čierna - strieborná 39,60 €
1100730  púzdra na vizitky / 40 ks 7,70 €
1100740 poznámkové karty / 100 ks 7,60 €
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Stolný vizitkár v kombinácii kvalitného plastu a exkluzívneho dizajnu. Obsahuje 100 
priehľadných obojstranne využiteľných púzdier pre 200 vizitiek a 25 dielny abecedný 
register AZ. Vizitky možno ľahko vložiť a vybrať.

• rozmery 130×100×245 mm (š×v×h)



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Podložka na stôl VEGAS

Písacia podložka na stôl s drážkou pre písacie potreby, čiastočne priehľadná fólia ochráni Vaše písomnosti, ktoré chcete mať stále na očiach. Protišmyková a umývateľná.

• rozmer 690×510 mm (š×v)

7
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3 Stojanček na ceruzky VEGAS

Stojanček na písacie potreby a kancelárske drobnosti. Atraktívny 
dizajn, 5 priehradiek, gumová podložka.

obj. číslo farba cena za kus
1200460 modrá / strieborná 10,- €
1200461 čierna / sivá 10,- €

4 Box na kancelárske sponky VEGAS

Elegantný zásobník pre uloženie kancelárskych sponiek. Vstavaný magnet 
drží sponky na svojom mieste, dodávané vrátane 100 ks spôn 32 mm.

obj. číslo farba cena za kus
1400996 modrá / strieborná 9,60 €
1400995 čierna / sivá 9,60 €

5 6Box na poznámkový bloček VEGAS Stolový odvíjač pásky VEGAS

Účelný a elegantný box na poznámkové bločky z kvalitného odolného plastu. Stabilný 
a nekĺzavý vďaka pogumovaným nožičkám. Dodávané vrátane poznámkového bločku 
(500 listov - 90 × 90 mm  ). V stojane je umiestnený praktický otvor na ceruzku.

Stolový odvíjač s gumovou podložkou pre lepiacu pásku do šírky 19 mm, zúbkovaná kovová 
planžeta pre ľahké odtrhnutie. Dodávané vrátane popisovateľnej pásky 19 mm×33 m.

obj. číslo farba cena za kus
1200465 modrá / strieborná 9,80 €
1200466 čierna / sivá 9,80 €
3900580 náplň 500 lístkov 0,78 €

obj. číslo farba cena za kus
6200180 modrá / strieborná 11,90 €
6200181 čierna / sivá 11,90 €
6207500 náhradná páska 2,80 €

obj. číslo farba cena za kus
0901150 modrá / strieborná 19,- €
0901152 čierna / sivá 19,- €

• rozmer 690×510 mm (š×v)
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Odkladač na vizitky

Zásobník na poznámkové lístky a vizitky

Odkladač na ceruzky

Zásobník na poznámkové lístky

Plochý odkladač na písacie potreby a ďalšie drobnosti. 
Vhodný na stôl aj do zásuvky.

• rozmery 315×175×20 mm (š×h×v)

Zásobník na uloženie poznámkových lístkov.
Dodávané bez náplne.

• rozmery 105×105×75 mm (š×h×v)

5

7

Malý, jednoduchý stojan na stôl pre uloženie vizitiek, poznámok 
či odkazov, ktoré potrebujete mať stále na očiach.

• rozmery 102×85×60 mm (š×h×v)

Kombinovaný zásobník na poznámkové lístky a vizitky.

• rozmery 95×160×50 mm (š×h×v)

6

8

Stojan malý valcový

Drôtený stojan na drobné kancelárske potreby.

• rozmery priemer 80 mm, výška 67 mm

2

obj. číslo farba cena za kus
1200300 čierna 1,45 €
1200301 strieborná 1,45 €

obj. číslo farba cena za kus
1200345 čierna 3,20 €
1200346 strieborná 3,20 €

obj. číslo položka cena za kus
1200322 zásobník čierny 3,65 €
1200321 zásobník strieborný 3,65 €
3900580 náplň do zásobníka 0,78 €

Drôtený stojan valcový na písacie potreby, nožnice atď.

• rozmery priemer 80 mm, výška 90 mm

Stojan veľký valcový1

obj. číslo farba cena za kus
1200310 čierna 1,60 €
1200311 strieborná 1,60 €

obj. číslo farba cena za kus
1200330 čierna 4,05 €
1200331 strieborná 4,05 €

Odkladač na spisy 

Elegantný kovový stojanček na ukladanie korešpondencie, bločkov, CD, diskiet atď.

• rozmery 172×82×135 mm (š×h×v)

4Stojan na spony 

Drôtený stojan pre uloženie kancelárskych sponiek, gumičiek alebo iných drobností.

• rozmery priemer 80 mm, výška 34 mm

3

obj. číslo farba cena za kus
1200305 čierna 1,40 €
1200306 strieborná 1,40 €

obj. číslo farba cena za kus
1200355 čierna 1,85 €
1200356 strieborná 1,85 €

obj. číslo farba cena za kus
1200325 čierna 2,80 €
1200326 strieborná 2,80 €
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» Kancelárske súpravy » Stojany a odkladače » Zásuvkové boxy » Odpadkové koše » Stojančeky na stôl » Prospektové odkladače » Podložky na stôl » Lampy » Hodiny



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Otočný stojanček9

Odpadkový kôš14

obj. číslo farba cena za kus
1200380 čierna 7,30 €
1200381 strieborná 7,30 €

obj. číslo farba cena za kus
1200395 čierna 12,20 €
1200396 strieborná 12,20 €

Odkladač na spisy trojdielny 

Stolový vizitkár 

12

10

obj. číslo farba cena za kus
1200360 čierna 13,90 €
1200361 strieborná 13,90 €

obj. číslo farba cena za kus
1200390 čierna 6,70 €
1200391 strieborná 6,70 €

obj. číslo farba cena za kus
1205200 čierna 10,80 €
1205210 strieborná 10,80 €

Stojan na katalógy13

Stojan na CD kovový

obj. číslo farba cena za kus
2206205 čierna 5,60 €
2206206 strieborná 5,60 €

11
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Otočný stolný organizér so 7-mimi priehradkami na kancelárske potreby napr. perá,
sponky, nožničky a pod.

• rozmery 170×90 mm (š×v)

Elegantná kovová kartotéka na vizitky. Obsahuje 50 popisovateľných kartičiek na
adresy, 100 obalov na vizitky a 12 abecedných indexov pre jednoduché vyhľadávanie.

• rozmery 130×120×60 mm

Kovový stojan pre uloženie až 20 CD nosičov v krabičke. Možnosť použitia nielen 
vodorovne, ale aj vo zvislej polohe napr. do rohu. 

• rozmery 320×120×120 mm

Stabilný a pevný rám s tromi zásuvkami na ukladanie a triedenie písomností do formátu A4.

• rozmery 295×350×267 mm (š×h×v)

Kovový stojan na časopisy a prospekty s možnosťou pripevnenia na stenu.

• rozmery 72×250×315 mm (š×h×v)

Pevný kovový kôš na odpadky, vzhľadovo je zladený s ostatnými výrobkami 
z drôteného programu.

• rozmery 295×350 mm (Ø×v)



www.leitz.com

FROM TO DO... TO DONEFROM TO DO... TO DONE

LEITZ PLUS
PRE NOVÝ POHĽAD NA KANCELÁRIU

www.esseltesro.sk

Hľadáte štýlové odkladače, ktoré si hravo poradia s rôznymi
objemnými dokumentmi? Potom práve pre vás je určený rad 
Leitz PLUS. Jeho prednosťou je nielen pevnosť, ale aj možnosť 
variabilného stohovania odkladačov rôznej kapacity a formátov. 
Zmeňte váš pohľad na organizáciu pracovného stola!

Vyberte si z troch veľkostí odkladačov! Vytvorte si 
variabilnú odkladaciu stenu podľa vašich potrieb.

Standard Jumbo Slim



Uvedené ceny sú bez DPH.

Vytvorte si vlastný odkladací systém

 

Tri rôzne výšky odkladačov zvyšujú variabilitu a flexibilitu zostavenie
odkladacieho systému.

Odkladač Leitz 
Slim Plus (obr. 2)

Vysúvací 
odkladač Leitz 
Plus (obr. 1)

Odkladač Leitz 
Jumbo Plus 
(obr. 6)

Odkladač Leitz 
Standard Plus 
(obr. 4)

Odkladače sú určené aj pre najnáročnejších užívateľov. 
Možno ich stohovať v stojanoch, ktoré je možné vertikálne 
rozšíriť pomocou dodatočných modulov zaisťujúcich 
absolútnu flexibilitu. Výška každého odkladača je priamo 
úmerná, takže nech zvolíte akúkoľvek kombináciu, všetky 
stohy môžu stáť v rovnakej výške, máte tak ľahký prístup k 
dokumentom.

3. Kancelárske boxy LEITZ PLUS na šírku

Atraktívne kancelárske boxy v dizajne rady doplnkov LEITZ PLUS pre 
ukladanie dokumentov na šírku.

• rozmery 363 × 70 × 273 mm (š × v × h)
• patentovaný systém PRESS & CLICK, ktorý udrží odkladače pevne pri sebe
• pre dokumenty A4 (napr. závesné dosky)
• 5 ks v balení

5. Kancelárske boxy LEITZ JUMBO PLUS na šírku

Atraktívne kancelárske boxy v dizajne rady doplnkov LEITZ PLUS pre ukladanie dokumentov na šírku. Zvýšená 
kapacita odkladania na 97 mm. Možno kombinovať s kancelárskymi boxmi LEITZ PLUS na šírku.

• patentovaný systém PRESS & CLICK, ktorý udrží odkladače pevne pri sebe
• rozmery 363 × 103 × 273 mm (š × v × h)
• pre dokumenty A4 (napr. závesné dosky)
• 4 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
12000285    modrá 11,60 €
12000286     čierna 11,60 €

obj. číslo farba cena za kus
12000230 modrá 5,70 €
12000231 čierna 5,70 €

obj. číslo farba cena za kus
12000244 modrá 8,- €
12000245 čierna 8,- €

• rozmery 363 × 103 × 273 mm (š × v × h)

• patentovaný systém PRESS & CLICK, ktorý udrží odkladače pevne pri sebe

5. Kancelárske boxy LEITZ JUMBO PLUS na šírku

cena za kus
11,60 €
11,60 €

obj. číslo farba cena za kus
12000264 modrá 4,05 €
12000265 čierna 4,05 €

obj. číslo farba cena za kus
12000272 modrá 7,20 €
12000273 čierna 7,20 €

4. Kancelárske boxy LEITZ PLUS

Atraktívne kancelárske boxy v dizajne rady plastových doplnkov LEITZ PLUS. Vyrobené z pevného plastu. Možnosť 
samostatného použitia alebo jeho kolmého či predsadeného stohovania. Kapacita odkladania až 60 mm. 
Kompatibilné s univerzálnym nástavcom 1200505 (252 × 70 × 241 mm š × v × h) pre zvýšenie kapacity odkladača 
o 60 mm. Možnosť kombinovať s boxmi 
LEITZ SLIM PLUS a LEITZ JUMBO PLUS.

• rozmery 255×70×357 mm (š×v×h)
• pre dokumenty A4
• balenie 10 ks

6. Kancelárske boxy LEITZ JUMBO PLUS

Atraktívne kancelárske boxy v dizajne rady plastových doplnkov LEITZ PLUS. Vyrobené z pevného plastu. Možnosť 
stohovania aj v kombinácii so štandardným boxom LEITZ PLUS a LEITZ SLIM PLUS. Zvýšená kapacita odkladania na 
95 mm. Kompatibilné s univerzálnym nástavcom 1200505 (252 × 70 × 241 mm š × v × h)
pre zvýšenie kapacity odkladača o 60 mm. 

• rozmery 255×103×357 mm (š×v×h)
• pre dokumenty A4
• 4 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
12000255 modrá 2,75 €
12000256 čierna 2,75 €

cena za kus
4,05 €
4,05 €

Atraktívne kancelárske boxy v dizajne rady plastových doplnkov LEITZ PLUS. Vyrobené z pevného plastu. Možnosť 
samostatného použitia alebo jeho kolmého či predsadeného stohovania. Kapacita odkladania až 60 mm. 
Kompatibilné s univerzálnym nástavcom 1200505 (252 × 70 × 241 mm š × v × h) pre zvýšenie kapacity odkladača 
o 60 mm. Možnosť kombinovať s boxmi 
LEITZ SLIM PLUS a LEITZ JUMBO PLUS.

• rozmery 255×70×357 mm (š×v×h)

6. Kancelárske boxy LEITZ JUMBO PLUS

Uvedené ceny sú bez DPH.

cena za kus
7,20 €
7,20 €

6. Kancelárske boxy LEITZ JUMBO PLUS

Atraktívne kancelárske boxy v dizajne rady plastových doplnkov LEITZ PLUS. Vyrobené z pevného plastu. Možnosť 
stohovania aj v kombinácii so štandardným boxom LEITZ PLUS a LEITZ SLIM PLUS. Zvýšená kapacita odkladania na 
95 mm. Kompatibilné s univerzálnym nástavcom 1200505 (252 × 70 × 241 mm š × v × h)
pre zvýšenie kapacity odkladača o 60 mm. 

• rozmery 255×103×357 mm (š×v×h)

6. Kancelárske boxy LEITZ JUMBO PLUS

Vytvorte a vytlačte si štítok na 
www.esselte.com/easyprint

Ďalšie výrobky tejto rady
nájdete na str. 194 a 328.
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Ďalšie farby CORPORATE IDENTITY
nájdete na str. 280.

Odkladač s unikátnymi vlastnosťami, ktorý zvyšuje 
kapacitu odkladania bez použitia ďalšieho miesta. Je 
možné ho použiť ako základňu pre ostatné odkladače 
Leitz Plus (Slim, Standard, Jumbo) alebo ako samostatný 
modul.

• úplne uzatvárateľný (napr. na kľúče, CD, mobil…)
• rozlišovač a štítok pre popis
• pre dokumenty A4+
• rozmery 255×70×376 mm (š×v×h)

1. Vysúvací odkladač LEITZ PLUS 2. Kancelárske boxy LEITZ SLIM PLUS

Atraktívne kancelárske boxy v dizajnovej rade plastových doplnkov LEITZ PLUS. Vyrobené
z kvalitného plastu. Kompatibilné so štandardným odkladačom a odkladačom Jumbo.
Stohovaním na seba vytvoríte rôznorodú odkladaciu stenu. Kompatibilné s univerzálnym nástavcom 1200505 
(252 × 70 × 241 mm š × v × h) pre zvýšenie kapacity odkladača o 60 mm

• rozmery 255×357×35 mm (š×v×h)
• znížená kapacita odkladania na 37 mm
• pre dokumenty A4
• 10 ks v balení
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Rada LEITZ WOW1

obj. číslo farba cena za kus
12000300 metalická ružová 4,85 €
12000301 metalická modrá 4,85 €
12000302 metalická oranžová 4,85 €
12000303 metalická zelená 4,85 €
12000304 perleťovo biela 4,85 €

Stojan na časopisy, katalógy, prospekty
do formátu A4 v dizajne rady plastových
doplnkov LEITZ WOW. 

• chrbtový otvor pre lepšiu manipuláciu
• šírka chrbta 6 cm
• 6 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
1201040 metalická ružová 5,- €
1201041 metalická modrá 5,- €
1201042 metalická oranžová 5,- €
1201043 metalická zelená 5,- €
1201044 perleťovo biela 5,- €

Ďalšie výrobky rady WOW 
nájdete na str. 18, 20, 26, 27 a 134.

obj. číslo         farba cena za kus
12000250 číra 5,20 €
12000251 dymovo sivá 5,20 €

2 Kancelárske boxy LEITZ PLUS s rozlišovačmi

Atraktívne kancelárske boxy v dizajne rady LEITZ PLUS. Kapacita odkladania 
až 60 mm, súčasťou výrobku sú 2 plastové rozlišovače a 2 papierové štítky pre 
popis odkladačov. Možnosť kolmého či predsadeného stohovania. 
Kompatibilné s univerzálnym nástavcom 1200505 (252 × 70 × 241 mm š × 
v × h) pre zvýšenie kapacity odkladača o 60 mm.

• rozmer 255×70×357 mm (š×v×h)
• pre dokumenty A4
• 10 ks v balení

až 60 mm, súčasťou výrobku sú 2 plastové rozlišovače a 2 papierové štítky pre 
popis odkladačov. Možnosť kolmého či predsadeného stohovania. 
Kompatibilné s univerzálnym nástavcom 1200505 (252 × 70 × 241 mm š × 

357 mm (š h)
• pre dokumenty A4
• 10 ks v balení

Stojan na časopisy LEITZ PLUS WOWOdkladače LEITZ PLUS WOW

Stojan na časopisy LEITZ Plus

obj. číslo farba cena za kus
1201017 modrá 4,05 €
1201019 čierna 4,05 €

3

  Ďalšie výrobky rady LEITZ PLUS 
nájdete na str. 194 a 327.

Odkladač SORTY JUMBO4

obj. číslo farba cena za kus
12000031 modrá 18,20 €
12000032 sivá 18,20 €
12000033 čierna 18,20 €

obj. čísloobj. číslo farba cena za kus
obj. číslo farba cena za kus
1201001    modrá 19,10 €
1201002     čierna 19,10 €

5 Stojan na časopisy LEITZ Jumbo Plus

Stojan na časopisy so zvýšenou kapacitou ukladania 205 mm v dizajne rady plastových 
doplnkov LEITZ PLUS. Univerzálne použitie - možnosť vertikálneho aj horizontálneho 
umiestnenia. Pomocou rozdeľovačov možno rozdeliť stojan na 3 časti. Vyššia predná 
časť pre zachytenie vloženého dokumentu. Dodávaný s plastovým štítkom pre popis.

• rozmery 213×321×250 mm (š×v×h)
• pre dokumenty A4
• 3 ks v balení

Odkladače LEITZ PLUS WOW Stojan na časopisy LEITZ PLUS WOW

Možnosť umiestnenia 
stojanu aj do 

vodorovnej polohy.

Štítok pre popis.

• 6 ks v balení

Ďalšie farby CORPORATE IDENTITY
nájdete na str. 280.

Štítok pre popis.

Kolekcia odkladačov rady LEITZ PLUS v metalických farbách. 
Vyrobené z kvalitného plastu. Je možné ich použiť samostatne 
alebo stohovaním kolmo alebo predsadene. Kapacita
odkladania 60 mm. Kompatibilný s univerzálnym nástavcom 
1200505 (252×70×241 mm š×v×h) pre zvýšenie kapacity
odkladača o 60 mm.

• rozmery 255×70×357 mm (š×v×h)
• pre dokumenty A4
• 5 ks v balení

Stojan na časopisy, katalógy, prospekty do formátu A4 v dizajnovej rade plastových 
doplnkov LEITZ PLUS - str. 106, 108 a 250. Univerzálne použitie - možnosť 
vertikálneho alebo horizontálneho umiestnenia. Dokumenty je možné 
ukladať na výšku alebo na šírku. Dodávame s plastovým rozlišovačom 
a popisovateľným štítkom.

• rozmery 78×300×278 mm (š×v×h)
• 6 ks v balení

Na ukladanie dokumentov až do formátu A3 na šírku. Priehľadný rozdeľovač,
dodávaný s odkladačom, umožňuje vytvoriť 2 priehradky formátu A4. Ľahko
snímateľný priehľadný rozlišovač s popisovateľným papierovým štítkom. Ideálny 
pre použitie v copyshopoch, recepciách, veľkých kanceláriách, a pod.

• rozmery 472×110×355 mm (š×v×h)
• 6 ks v balení
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Kancelárske boxy EUROPOST priehľadné8

Odkladače klasického tvaru pre dokumenty A4 v transparentnom 
prevedení. Veľmi dobre stabilný, možnosť stohovania kolmo aj predsadene. 
Kompatibilné s univerzálnym nástavcom 1200505 (252 × 70 × 241 mm š 
× v × h) pre zvýšenie kapacity odkladača o 60 mm.

• rozmer 254×61×350 mm (š×v×h)
• 10 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
12000180 číra 2,40 €
12000181 dymová 2,40 €
12000186 zelená 2,40 €
12000188 modrá 2,40 €
12000189 červená 2,40 €

Rada EUROPOST VIVIDA6

Moderný odkladač pre uloženie dokumentov formátu A4 na 
pracovnom stole s unikátnym embosovaným povrchom a vo 
sviežich farbách rady Esselte VIVIDA. Možnosť stohovania 
kolmo aj predsadene v 3 pozíciách pre lepšiu organizáciu. 
Kompaktný s univerzálnym nástavcom 1200505 (252x70x241 
mm šxvxh) pre zvýšenie kapacity odkladača o 60 mm.

• rozmer 254×61×350 mm ( š×v×h)
• 10 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
12000184 biela 2,40 €
12000187 čierna 2,40 €
12000192 modrá 2,40 €
12000182 červená 2,40 €
12000190 zelená 2,40 €
12000191 žltá 2,40 €

obj. číslo farba cena za kus
12000140 transp. číra 1,70 €
12000142 transp. dymová 1,70 €
12000144 čierna 1,70 €
12000146 modrá 1,70 €

Kancelárske boxy CENTRA10

Plastové zásuvky pre uloženie dokumentov do formátu A4. Možnosť stohovania 
kolmo aj predsadene.

• rozmery 250×60×350 mm (š×h×v)
• balenie 10 ks

  Ďalšie výrobky rady VIVIDA
nájdete na str. 138, 139, 145, 

149 a 154.

Kompatibilné s univerzálnym nástavcom 1200505 (252 × 70 × 241 mm š 
× v × h) pre zvýšenie kapacity odkladača o 60 mm.

• rozmer 254×61×350 mm (š×v×h)
• 10 ks v balení

obj. čísloobj. číslo farba cena za kus
12000180 číra 2,40 €
12000181 dymovádymová 2,40 €

zelená

farba cena za kus   Ďalšie výrobky rady VIVIDA

obj. číslo farba cena za kus
12000148 červená 1,70 €
12000150 biela 1,70 €
12000152 sivá 1,70 €

Kancelárske boxy EUROPOST VIVIDAStojan na časopisy EUROPOST VIVIDA

Moderný stojan na časopisy pre uloženie dokumentov 
formátu A4 na pracovnom stole s unikátnym embosovaným 
povrchom a vo sviežich farbách rady Esselte VIVIDA. Znížená 
výška stojana pre okamžitú identifikáciu uložených 
dokumentov.

• integrovaný úchyt pre ľahké 
   vytiahnutie z police
• rozmery 72×256×260 mm (š×v×h)
• 10 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
1201090 biela 2,65 €
1201099 čierna 2,65 €
1201100 modrá 2,65 €
1201101 červená 2,65 €
1201102 zelená 2,65 €
1201103 žltá 2,65 €

Stojan na časopisy EUROPOST VIVIDA Kancelárske boxy EUROPOST VIVIDA

7 Stojan na časopisy EUROPOST priehľadný

Stojan na časopisy formátu A4 v transparentnom prevedení, ktorý svojím dizajnom 
aj farbami ladí s odkladačmi Europost. Znížená výška stojana pre okamžitú 
identifikáciu uložených dokumentov. Nízky okraj pre pohodlný prístup k 
dokumentom.

• integrovaný úchyt pre ľahké vytiahnutie z police
• rozmery 72×256×260 mm (š×v×h)
• 10 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
1201094 číra 2,65 €
1201095 dymová 2,65 €
1201093 červená 2,65 €
1201092 modrá 2,65 €
1201091 zelená 2,65 €

9 Stojan na časopisy PVC VIVIDA

Plastový skladací stojan na katalógy, časopisy a iné materiály do formátu A4. Vyrobené z 
pevného kartónu, potiahnutý PVC fóliou. Súčasťou je chrbtové vrecko a papierový štítok.

• šírka chrbta 70 mm
• 10 ks v balení

obj. číslo farba cena za kus
1201020 biela 3,45 €
1201028 žltá 3,45 €
1201022 červená 3,45 €
1201023 modrá 3,45 €
1201024 zelená 3,45 €
1201025 čierna 3,45 €

  Ďalšie výrobky rady VIVIDA
nájdete na str. 138, 139, 145, 

149 a 154.
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Zásuvkový box LEITZ – 10 zásuviek

Zásuvkové boxy LEITZ WOW

Nový moderný zásuvkový box v dvojfarebnom prevedení, Wow farba vždy v kombinácii s bielou lesklou farbou. Rôzna veľkosť zásuviek umožňuje efektívnejšie ukladanie, určené nielen pre dokumenty, ale tiež napríklad 
pre kľúče, nožnice, zošívačku či dierovač, nabíjačku, kalkulačku, pravítko a všetko ostatné, čo chcete upratať. Drobné predmety je možné uložiť do zásuvkového organizéra (je súčasťou balenia). Popisovanie jednotlivých 
zásuviek priamo na plastový rozlišovač na prednej strane zásuvky pomocou bieleho popisovača (je súčasťou balenia).

• variant so 4 zásuvkami ( 2 veľké a 2 malé)
• variant s 5 zásuvkami ( 1 veľká a 4 malé)

1

Zásuvkový box LEITZ – 5 zásuviek

Plastový kancelársky box obsahujúci 5 otvorených zásuviek pre rýchly prehľad 
uložených dokumentov a kancelárskych potrieb. Zásuvky sú vybavené plastovými 
rozlišovačmi s vymeniteľnými popisovacím štítkami.

• rozmery 285×290×355 mm (š×v×h)

Plastový kancelársky box obsahujúci 10 otvorených zásuviek
pre prehľadné uloženie Vašich dokumentov a kancelárskych
potrieb. Zásuvky sú vybavené plastovými rozlišovačmi
s vymeniteľnými popisovacím štítkami.

• rozmery 285×290×355 mm (š×v×h)

obj. číslo farba cena za kus
12000360 sivá / modrá 82,- €
12000362 sivá / čierna 82,- €

obj. číslo farba cena za kus
12000350 sivá / modrá 113,- €
12000352 sivá / čierna 113,- €
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Zásuvkové boxy ALLURA

Všestranný zásuvkový box v štýlovom dizajne dopĺňa rad kancelárskych doplnkov ALLURA. Dodávame vo variante so štyrmi alebo šiestimi zásuvkami pre ukladanie dokumentov a zložiek veľkosti 
A4 +, boxy sú vhodné aj pre ukladanie rôznych kancelárskych drobností.
Uzatvorené zásuvky s ľahkým posuvom a poistkou proti vypadnutiu sú vybavené otvorom na prst pre ľahké otváranie. Na prednej strane každej zásuvky je pripevnený farebný zaklapávací držiak 
popisného štítku na označenie obsahu. Boxy ALLURA sú vybavené protišmykovými gumovými podložkami a umožňujú stohovanie až 3 ks do výšky.

• rozmery 282×255×350 mm (š×v×h)

2

obj. číslo  box so 6 zásuvkami cena za kus
12000295 sivý / tm. sivý 52,- €
12000296 sivý / modrý 52,- €
12000297 perleťovo čierna 52,- €

obj. číslo  box so 4 zásuvkami cena za kus
12000290 sivý / tm. sivý 52,- €
12000291 sivý / modrý 52,- €
12000292 perleťovo čierna 52,- €

obj. číslo farba typ cena za kus
12000370 metalická ružová 4 zásuvky 59,- €
12000371 metalická modrá 4 zásuvky 59,- €
12000372 metalická oranžová 4 zásuvky 59,- €
12000373 metalická zelená 4 zásuvky 59,- €
12000374 perleťovo biela 4 zásuvky 59,- €

obj. číslo farba typ cena za kus
12000375 metalická ružová 5 zásuviek 65,- €
12000376 metalická modrá 5 zásuviek 65,- €
12000377 metalická oranžová 5 zásuviek 65,- €
12000378 metalická zelená 5 zásuviek 65,- €
12000379 perleťovo biela 5 zásuviek 65,- €

obj. číslo položka cena za kus
12000380 zásuvkový organizér 3,95 €
12000381 rozlišovače na popis 1,90 €

Ďalšie výrobky rady WOW 
nájdete na str. 18, 20, 26, 27, a 134.

Ďalšie výrobky rady ALLURA
nájdete na str. 17, 21 a 320.

obj. čísloobj. číslo
12000370
12000371
12000372 metalická oranžová
12000373
12000374

Ďalšie výrobky rady WOW 
nájdete na str. 18, 20, 26, 27, a 134.
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7 Odpadkový kôš HERLITZ Transparent

Odpadkový kôš CHEMOPLAST plný

Odpadkový kôš LEITZ WOW

Atraktívny dizajn, pastelové farby.

Ľahký plastový kancelársky kôš na odpadky. Rozšírený okraj
pre pohodlné prenášanie, povrch v kombinácii lesklého a matného plastu.

Vysoko kvalitný odpadkový kôš vo výrazných a štýlových farbách. Perfektne dopĺňa 
ostatné produkty z rady Leitz WOW. Moderný dizajn ako skvelý doplnok do kancelárie či 
domov. 

• hladký vnútrajšok koša pre ľahké čistenie
• praktický okraj koša pre bezpečné zachytenie vrecka do koša
• integrovaný úchyt pre jednoduchý prenos a vysýpanie

obj. číslo farba cena za kus
1205060 transparentná žltá 2,80 €
1205061 transparentná oranžová 2,80 €
1205062 transparentná červená 2,80 €
1205063 transparentná zelená 2,80 €

obj. číslo farba cena za kus
1205013 čierna 2,60 €
1205015 hnedá 2,60 €
1205012 sivá 2,60 €
1205011 modrá 2,60 €

Odpadkový kôš ALLURA

Integrované držadlo pre pohodlné uchopenie, možnosť prepojenia košov za sebou 
alebo vedľa seba. Použitým materiálom a dizajnom dopĺňa kancelársku rad výrobkov 
ALLURA.

5

obj. číslo farba cena za kus
1200540 transparentná sivá 6,20 €
1200542 transparentná modrá 6,20 €
1200544 perleťovo čierna 6,20 €
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9 Odpadkový kôš CHEMOPLAST dierovaný

Odpadkový kôš so zvislým mriežkovaním vyrobený z lesklého plastu.

obj. číslo farba cena za kus
1205004 čierna 2,10 €
1205002 hnedá 2,10 €
1205003 sivá 2,10 €
1205007 modrá 2,10 €

obj. číslo farba cena za kus
1200580 metalická ružová 5,60 €
1200581 metalická modrá 5,60 €
1200582 metalická oranžová 5,60 €
1200583 metalická zelená 5,60 €
1200584 perleťovo biela 5,60 €

8 Odpadkový kôš EUROPOST VIVIDA

Koš na odpadky v dizajne ucelenej rady Esselte VIVIDA. 

• integrovaný úchyt pre ľahký prenos a vysypávanie koša 
• praktický okraj koša pre bezpečné zachytenie sáčku do koša 

obj. číslo farba cena za kus
1205100 biela 3,95 €
1205101 čierna 3,95 €
1205102 modrá 3,95 €
1205103 červená 3,95 €
1205104 zelená 3,95 €
1205105 žltá 3,95 €

cena za kus   Ďalšie výrobky rady VIVIDA
nájdete na str. 138, 139, 145, 

149 a 154.

Ďalšie výrobky rady ALLURA
nájdete na str. 17, 21 a 320.

Ďalšie výrobky rady WOW 
nájdete na str. 18, 20, 26, 27 a 134.

18 l

15 l

13 l

14 l

11 l
13 l



Červený bod je naša 
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2 3 Odpadkový kôš nášľapný T1.13

Odpadkový kôš TRENTO TOP DESIGN 16

Odpadkový kôš nášľapný T2.13

obj. číslo farba cena za kus
1205177 mandarinka 59,- €
1205178 lemon 59,- €
1205179 pastelová modrá 59,- €

Odpadkový kôš Trento ŐKO trio 334 ProfiLine easy 1 - nástenný popolník5

obj. číslo povrchová úprava cena za kus
1205310 nerez 28,50 €
1205312 strieborný lak 24,- €

obj. číslo povrchová úprava cena za kus
1205185 nerez 40,40 €
1205186 biely  lak 36,30 €
1205187 vanilkový lak 36,30 €

obj. číslo  farba cena za kus 
1204804 čierna 31,10 €
1204806 strieborná 31,10 €
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Nášľapný triedič odpadu s 3-mi vyberateľnými vnútornými košmi. Hranatý kôš je z nerezu alebo 
protikorózne upravenej lakovanej ocele. Veko a 3 vnútorné koše s objemom 11 l sú z plastu. Kôš má 
vnútorný nášľapný mechanizmus, a pre jednoduché triedenie odpadu farebne rozlíšené vnútorné 
koše (3 × 11 l).

• rozmer 44×47×25 cm (v×š×h)

obj. číslo farba cena za kus
1205192 strieborný lak 60,- €
1205193 biely lak 60,- €
1205194 nerez 73,- €

16 l

13 l
13 l

1 l
3x11 l

Dizajnový odpadkový kôš v trendy farbách a širokým ergonomickým nášľapom. Vďaka 
červenému úchytu odpadkových vriec z gumového materiálu zostávajú okraje vreciek 
vo vnútri odpadkového kôša skryté.

• tiché zatváranie veka
• lakovaná protikorózne upravená oceľ

Nášľapný odpadkový kôš s úchytom pre vrecko na odpadky. Veko a vonkajší obal 
koša z nerezu a proti korózii upravenej lakovanej ocele. 

• výška 375 mm, Ø 260 mm

Funkčný kôš so skrytým nášľapným mechanizmom, ktorý zaručuje tiché zatváranie. 
Veko, podstavec a vnútorný kôš sú z PVC, vonkajší obal z nerezu a proti korózii 
upravenej lakovanej ocele.

• rozmery 350×275 mm (v×Ø)

• proti korózii upravená lakovaná oceľ 
• čistenie pomocou výkyvného mechanizmu 
• montážne príslušenstvo a samolepka s označením cigarety súčasťou dodávky 
• výška 11 cm, priemer 17 cm 
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Stojanček na ceruzky EUROPOST VIVIDA Stojanček na ceruzky TREND

Kelímok na ceruzky ALLURA

Stojan na písacie potreby vo sviežich farbách Esselte VIVIDA. Vhodný pre prehľadné 
odkladanie ceruziek a pier. Stojan je rozdelený na 2 priehradky. 

Plastový stojanček v trendy farbách, určený na drobné kancelárske potreby (napr. nožnice, 
ceruzky, zvýrazňovače atď.)

• rozmery Ø 80 mm, výška 102 mm

Stojan na písacie potreby v dizajne rady Leitz Allura. Vhodný pre prehľadné odkladanie 
ceruziek a pier. Stojan je rozdelený na 2 priehradky. Do prednej časti môže byť 
odkladaný mobilný telefón, do zadnej časti pera, ceruzky, pravítko či nožnice.

obj. číslo farba cena za kus
1200100 transparentná zelená 2,80 €
1200101 transparentná  modrá 2,80 €
1200102 transparentná ružová 2,80 €
1200103 transparentná číra 2,80 €

obj. číslo farba cena za kus
1200530 transparentná sivá 4,15 €
1200532 transparentná modrá 4,15 €
1200534 perleťovo čierna 4,15 €

4
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65 Kancelársky stojanček 6/P valcový

Stojanček z plastu skladajúci sa zo šiestich valcov o rôznej výšky.

Kancelársky stojanček MULTI BUTLER

obj. číslo farba cena za kus
12001050 čierna 1,85 €
12001051 červená 1,85 €
12001052 modrá 1,85 €

Otočný stojan so štyrmi priehradkami.

• mix farieb (modrá, červená, čierna)

obj. číslo cena za kus
1200200 9,30 €

• mix farieb (modrá, červená, čierna)

Stolový organizér ALLURA1

Stolový organizér v dizajne rady Leitz Allura. Vhodný pre prehľadné odkladanie 
ceruziek, vizitiek, bločkov či kancelárskych sponiek. Dodávaný vrátane téglika na 
ceruzky.

obj. číslo farba cena za kus
1200520 transparentná sivá 9,80 €
1200522 transparentná modrá 9,80 €
1200524 perleťovo čierna 9,80 €

cena za kus

obj. číslo farba cena za kus
1200550 biela 2,80 €
1200552 červená 2,80 €
1200554 modrá 2,80 €
1200556 čierna 2,80 €

Ďalšie výrobky rady ALLURA
nájdete na str. 17, 21, 320 a 330 

.

  Ďalšie výrobky rady VIVIDA
nájdete na str. 138, 139, 145, 

149 a 154..

odkladaný mobilný telefón, do zadnej časti pera, ceruzky, pravítko či nožnice.

Ďalšie výrobky rady ALLURA
nájdete na str. 17, 21, 320 a 330 

.
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1211 Podpierka kníh

Stojanček na ceruzky VEGAS

Stojanček na ceruzky SMART Design

Plastový stojanček na stôl vhodný na písacie potreby a samolepiace bločky 76x76mm, 6 priehradiek.
Dodávané bez náplne.

Stojan na katalógy OPTIMO

obj. číslo farba cena za bal.
1202500 dymová 5,30 €

obj. číslo cena za kus
1200272 20,30 €

obj. číslo farba cena za kus
1200460 modrá / strieborná 10,- €
1200461 čierna / sivá 10,- €
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87 Organizér na stôl OPTIMO Kancelársky stojanček BIG BUTLER

obj. číslo farba cena za kus
1200210 antracit 12,20 €
1200211 modrá 12,20 €
1200212 červená 12,20 €

obj. číslo cena za kus
1200240 3,85 €

obj. číslo farba cena za kus
1200110 ružová 2,40 €
1200111 oranžová 2,40 €
1200112 sv. zelená 2,40 €
1200113 sv. modrá 2,40 €

cena za kus
2,40 €

Čierny organizér na písací stôl s piatimi priehradkami na ceruzky, nožničky,
kancelárske spony a s priehradkou na obálky.

• rozmery 162×110×118 mm (š×v×h)

Moderný univerzálny stojan na uloženie veľkého množstva najrôznejších kancelárskych
potrieb. Otočná priehradka v dolnej časti stojanu umožňuje prehľadné uloženie ďalších
drobností (kancelárskych spôn, pripináčikov, špendlíkov atď.). Súčasťou stojanu je lepiaca
páska s odvíjačom a strúhadlo na ceruzky so zásobníkom.

• rozmery 295×100×150 mm (š×v×h)

Stojan na písacie potreby a kancelárske drobnosti. Atraktívny dizajn,
5 priehradok, gumová podložka.

Čierny stojan na katalógy s variabilným nastavením šírky priehradok podľa šírky
katalógov alebo dokumentov.

• rozmer 330×180×250 mm (š×v×h)

Plastová zarážka vhodná na podopretie kníh a dokumentov do formátu A4.
Dodávame ako set, jedno balenie obsahuje 2 ks.

• rozmery 138×177×350 mm (š×v×h)



Prezentačné odkladače

Prezentačný stojan Prezentačná sada odkladačov

1

2 3

obj. číslo adaptér cena za kus
1201070 číry 6,10 €

obj. číslo odkladač cena za kus
1201061 číry 8,40 €
1201062 priehľadný modrý 8,40 €
1201063 priehľadný sivý 8,40 €

obj. číslo farba cena za kus
1201081 číra 35,50 €
1201082 priehľadná modrá 35,50 €
1201083 priehľadná sivá 35,50 €

obj. číslo cena za kus
1201050 188,- €

336 Štýlová kancelária » Kancelársky nábytok » Školský nábytok » Kovový nábytok » Schránky na kľúče » Trezory, sejfy, pokladne, testery a počítačky bankoviek » Kancelárske stoličky » Pracovné stoličky » 

Podložky na podlahu » Kancelárske súpravy » Stojany a odkladače » Zásuvkové boxy » Odpadkové koše » Stojančeky na stôl » Prospektové odkladače » Podložky na stôl » Lampy » Hodiny

Prezentačné odkladače v modernom dizajne sú navrhnuté pre použitie na otočnom stojane (obr. 4),
pre pripevnenie na stenu alebo na postavenie na policu alebo stôl. 
Prezentačné odkladače sa jednoducho spájajú nasunutím na seba. 
Odkladače v atraktívnych farbách sa výborne hodia nie len 
do moderných vzorkovní, maloobchodov a kancelárií 
ale aj do prezentačných stánkov na výstavách. 
Odkladače sú vhodné na prezentáciu 
propagačných materiálov, prospektov 
alebo katalógov formátu A4.

• rozmery 290×255×45 mm (v×š×h)

Adaptér
Vhodný pre zavesenie odkladačov na stenu
alebo postavenie na pracovný stôl. Súčasťou
balenia je aj montážny materiál pre pripevnenie
adaptéra na stenu.
• nosnosť až 8 prezentačných odkladačov

Ideálne riešenie pre profesionálnu prezentáciu Vašich katalógov, propagačných 
materiálov alebo cenníkov. Pojazdný otočný stojan čiernej farby určený pre zavesenie 
až 24 odkladačov (3x8). Prezentačné odkladače nie sú súčasťou tohto stojanu, sú 
samostatne dokúpiteľné podľa potreby. Pre inštaláciu odkladačov na tento nový typ 
stojanu nie je potrebný adaptér. Výška stojanu s prezentačnými odkladačmi je 
1560 mm.

Sada 4 prezentačných odkladačov, adaptéra a montážneho materiálu pre prípadné
pripevnenie na stenu. Jednoduchým nasunutím spojíte a vytvoríte radu až ôsmich
zásuviek. Možnosť výberu farby odkladačov.



Uvedené ceny sú bez DPH.

Držiak na prospekty 12 FLEXIBOXX na šírkuDržiak na prospekty 12 FLEXIBOXX 76

Držiak na prospekty 6 FLEXIBOXX na šírkuDržiak na prospekty 6 FLEXIBOXX 54

obj. číslo farba cena za kus
1201350 čierna 36,50 €
1201351 transparentná 36,50 €

obj. číslo farba cena za kus
1201354 čierna 64,- €
1201355 transparentná 64,- €

obj. číslo farba cena za kus
1201352 čierna 36,50 €
1201353 transparentná 36,50 €

obj. číslo farba cena za kus
1201356 čierna 64,- €
1201357 transparentná 64,- €
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Plastový set 6-tich držiakov na prospekty vo formáte A4 na šírku.

• rozmery 348×620×95 mm (š×v×h)

Plastový set 6-tich držiakov na prospekty vo formáte A4 na výšku.

• rozmery 240×690×135 mm (š×v×h)

Plastový set 12-tich držiakov na prospekty vo formáte A4 na výšku.

• rozmery 240×1115×135 mm (š×v×h)

Plastový set 12-ti držiakov na prospekty vo formáte A4 na šírku.

• rozmery 348×1140×95 mm (š×v×h)
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COMBIBOXX Table A4 XL

COMBIBOXX 1/3 A4

COMBIBOXX A4

COMBIBOXX 1/3 A4 set L

COMBIBOXX A4 set L

Stojanček na prospekty s jednou priehradkou na formát 1/3 A4, rozšíriteľný 
výrobkom COMBIBOXX 1/3 A4 rozširujúca priehradka (1201291). Dodávané stojany 
sú otočené o 180 ° stupňov a rýchlo vytvorí zo stolného nástenný stojan s 
optimálnym uhlom čítania. Praktická vyberateľná predná stena pre pohodlné 
čistenie. Vyrobené z kvalitného odolného a dokonale priehľadného plastu. Balenie 
zahŕňa skrutky, pokyny na inštaláciu a prehľad možných kombináciíí.

• určené pre tlačoviny do formátu 210×116 mm

Sada stojančekov na prospekty pozostáva z troch priehradiek formátu A4, rozšíriteľná 
výrobkom COMBIBOXX A4 rozširujúca priehradka (1201281). Dodávané stojany sú otočené o 
180 ° stupňov a rýchlo vytvorí zo stolného nástenný stojan s optimálnym uhlom čítania. 
Praktická vyberateľná predná stena pre pohodlné čistenie. Vyrobené z kvalitného odolného 
a dokonale priehľadného plastu. Balenie zahŕňa skrutky, pokyny na inštaláciu a prehľad 
možných kombinácií.

• určené pre tlačoviny do formátu 311×240 mm

Sada stojančekov na prospekty pozostáva z troch priehradiek formátu 1/3 A4, môže 
byť doplnená výrobkom COMBIBOXX 1/3 A4 rozširujúca priehradka (1201291). 
Dodávané stojany sú otočené o 180 ° stupňov a rýchlo vytvorí zo stolného nástenný 
stojan s optimálnym uhlom čítania. Praktická vyberateľná predná stena pre 
pohodlné čistenie. Vyrobené z kvalitného odolného a dokonale priehľadného 
plastu. Balenie zahŕňa skrutky, pokyny na inštaláciu a prehľad možných kombinácií.

• určené pre tlačoviny do formátu 210×116 mm

Sada stojančekov na prospekty pozostáva z troch priehradiek formátu A4, rozšíriteľná 
výrobkom COMBIBOXX A4 rozširujúca priehradka (1201281). Dodávané stojany sú otočené 
o 180 ° stupňov a rýchlo vytvorí zo stolného nástenný stojan s optimálnym uhlom čítania. 
Praktická vyberateľná predná stena pre pohodlné čistenie. Vyrobené z kvalitného odolného 
a dokonale priehľadného plastu. Balenie zahŕňa skrutky, pokyny na inštaláciu a prehľad 
možných kombinácií.

• určené pre tlačoviny do formátu 311×240 mm

COMBIBOXX pro kombinovaný

Kombinovaná, ďalej rozšíriteľná sada priehradiek obsahujúca 1x priehradku formátu 
A4, 4x priehradka formátu 1/3 A4, môže byť doplnená výrobkami: COMBIBOXX A4 
rozširujúca priehradka (1201281) a COMBIBOXX 1/3 A4 rozširujúca priehradka 
(1201291). Dodávané stojany sú otočené o 180 ° stupňov a rýchlo vytvorí zo stolného 
nástenný stojan s optimálnym uhlom čítania. Praktická vyberateľná predná stena pre 
pohodlné čistenie. Vyrobené z kvalitného odolného a dokonale priehľadného plastu. 
Balenie zahŕňa skrutky, pokyny na inštaláciu a prehľad možných kombinácií.

• určené pre tlačoviny do formátu 311×240 mm a 210×116 mm 

Otočný stolový stojan s 15 priehradkami na prospekty až do veľkosti 311 × 240 mm.
Na každej strane je umiestnených 5 priehradiek z odolného a dokonale 
priehľadného plastu.

• rozmery 65×52 cm (v×š)

obj. číslo položka cena za kus
1201280 COMBIBOXX A4 9,30 €
1201281 rozširujúca priehradka 4,75 €

obj. číslo položka cena za kus
1201290 COMBIBOXX 1/3 A4 8,- €
1201291 rozširujúca priehradka 4,05 €

obj. číslo položka cena za kus
1201300 COMBIBOXX pro kombinovaný 22,70 €

obj. číslo položka cena za kus
1201285 COMBIBOXX A4 set L 18,- €

obj. číslo položka cena za kus
1201295 COMBIBOXX 1/3 A4 set L 14,- €

obj. číslo položka cena za kus
1201310 COMBIBOXX table A4 XL 322,- €

• určené pre tlačoviny do formátu 311×240 mm a 210×116 mm 
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10 11 Policová zostava NOVUS BoardMaster

Otočná veža s odkladačmi HANSA

Odkladače HANSA Odkladače NOVUS CopySwinger  II

úchyt na stenu úchyt na pracovnú
dosku stola

úchyt na hranu stola

Otočný systém s 2 odkladacími priehradkami z transparentného plastu, vhodné pre 
uloženie dokumentov do formátu A4. Priehradky sú vybavené štítkom pre popis 
obsahu. Uchytenie na hranu stolovej dosky pomocou univerzálneho úchytu. Šetrí 
cenné miesto na pracovnom stole a je jednoducho rozšíriteľný o ďalšie výrobky 
systému pre úsporu miesta. Celková výška 310 mm.

7

Policová zostava HANSA

Umožní zväčšiť odkladací priestor pre veci, ktoré nemajú už miesto na pracovnom stole. 
Možnosť individuálneho zostavenia. Otáčanie boxov o 360 stupňov. Policové zostavy sú 
štandardne vybavené úchytom pre pripevnenie na hranu stola.

• šírka police 100 cm
• hĺbka police 16 cm
• výška police nad stolom 15 cm

Prídavná plocha po celej šírke stola. Eloxovaná hliníková odkladacia polica je skvelým 
výrobkom moderného dizajnu. Je variabilne rozdeliteľná dvomi priloženými 
rozdeľovačmi. Ľahko rozšíriteľná o ďalšiu policu, stojan na telefón alebo odkladače 
NOVUS. Stačí jednoducho odstrániť horný kryt nosného stĺpika a výrobkami nasunúť. 
Police sa ľahko a rýchlo pripevní pomocou univerzálneho úchytu k hrane dosky stola. 
Dodávame dve farebné vyhotovenia.

• šírka police 100 cm
• hĺbka priehradok 19,5 cm
• celková výška 22 cm

obj. číslo farba (nosná tyč) cena za kus
1200700 svetlo sivá 122,- €
1200705 antracit 122,- €

obj. číslo farba (nosná tyč) cena za kus
1200037 svetlo sivá 61,- €
1200038 antracit 61,- €

obj. číslo  doplnkové úchyty cena za kus
12000320 na dosku 2,40 €
12000321 na stenu 4,05 €

obj. číslo  veža s odkladačmi cena za kus
1200030 3 paletová 61,- €
1200031 4 paletová 72,- €
1200032 5 paletová 80,- €

obj. číslo cena za kus
1200028 4,35 €

obj. číslo typ zostavy cena za kus
1200965 I 69,- €
1200975 G 67,- €
1200960 J 69,- €
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Slúži na ukladanie písomností a tlačív v bežnom formáte A4, moderný dizajn, šetrí miesto na pracovnom 
stole. Otáčanie boxov o 360 °. Nosná tyč sivá, odkladače v dymovej farbe. Štandardne dodávame s úchytom 
na hranu stola, podľa potreby možné dokúpiť úchyty na dosku stola alebo na stenu.

Odkladače na písomnosti do formátu A4 určené ako náhradný prvok pre otočné veže
(viď obr. 9). Použiteľne aj samostatne ale bez možnosti pevného stohovania.
Odkladače dodávame v dymovo čiernom prevedení.



1 Písacia podložka na stôl s USB

Písacia podložka na stôl s transparentnou prednou stranou a integrovanými 4 USB portami 2.0.

• rozmer 680×435 mm (š×v)

obj. číslo cena za kus
0901142 30,60 €
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Písacia podložka s odklápacou fóliou 

Písacia podložky s mapou

Praktické stolové podložky s mapou. Na ľavej strane sú vybavené priehľadnou záložkou 
pre prehľadné ukladanie vizitiek, odkazov či telefónnych čísel.

• rozmer 600×400 mm (š×v)

obj. číslo farba cena za kus
0901188 čierna 5,60 €

obj. číslo potlač cena za kus
0901180 mapa ČR 4,05 €
0901185 mapa SR 4,05 €
0901170 mapa Európy 4,05 €
0901175 mapa Sveta 4,05 €

4

3

Písacia podložka zaoblená

Písacia podložka zaoblená

Písacia podložka na stôl bez krycej fólie, zadná strana vybavená protišmykovou vrstvou.

• rozmer 650×520 mm

obj. číslo farba cena za kus
0901145 transparentná matná 10,90 €

obj. číslo farba cena za kus
0901165 čierna 6,90 €
0901166 červená 6,90 €
0901167 modrá 6,90 €
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Písacia podložka na stôl s priehľadnou krycou fóliou pod ktorú sa dajú uložiť
fotografie, poznámky alebo dôležité čísla. Na zadnej strane je protišmyková vrstva.

• rozmer 600×400 mm (š×v)

Elegantný tvar pracovnej podložky ideálny do kancelárie alebo domácnosti. Povrch je 
príjemný na dotyk. Transparentný materiál s možnosťou uloženia obrázkov a dôležitých 
informácií viditeľne pod podložku.

• rozmer 660×510 mm (š×v)
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Stolová lampa POPPINS

Stolová žiarivková lampa s ohybným ramenom a tienidlom.

• stabilná podstava 15 × 10 cm
• kombinácia kovu a plastu
• žiarivka 11 W, G23 (súčasť balenia)
• rozmery 32 cm (tienidlo),
    47 cm (rameno)

1

obj. číslo položka cena za kus
1255640 lampa - metalická 81,- €
1255641 lampa - modrá 81,- €
1255642 lampa - oranžová 81,- €
1255643 lampa - zelená 81,- €
1255350 žiarivka 11 W/G23 2,40 €

Stolová halogénová lampa SPEKTRA

Kancelárska stolná halogénová lampa s prepínaním intenzity svetla 
35/50 W max a ochranným sklom pod žiarovkou. Žiarovka GY6, 35 
nie je súčasťou dodávky.

• max výška 39,5 cm

5 Stolová lampa SANY

Kancelárska lampa v kombinácii plastu a hliníkovej zliatiny, kĺbové 
rameno pre optimálne nastavenie polohy. Úsporná žiarovka s päticou 
E27/20 W max nie je súčasťou dodávky.

• max výška 42 cm

6

obj. číslo položka cena za kus
1255242 SANY  - čierna 16,90 €
1255574 žiarivka E27/20 W 7,10 €

obj. číslo položka cena za kus
1255230 SPEKTRA - strieborná 20,20 €
1255232 SPEKTRA  - čierna 20,20 €
1255370 žiarivka GY 6,35 0,57 €

Stolová žiarivková lampa s ohybným ramenom a tienidlom.
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2 LED stolná lampa

Moderná stolná LED lampa vhodná do každého priestoru. 
Lampa má výšku 215 mm a dĺžku 220 mm.

• 5W 110-240V ~ / 50 Hz 12V/350 mA
• teplota chromatickosti 4200K denná biela
• svietivosť 1000 Lux / 0,3 m
• možnosť nastavenia polohy ramena

4 Stolová lampa MAUL

Stolová žiarivková lampa z odolného plastu.

• žiarivka 9 W, G23 (súčasť balenia)
• dĺžka ramena 28 cm

obj. číslo farba cena za kus
1255360 čierna 40,40 €

obj. číslo položka cena za kus
1255300 lampa - čierna 18,- €
1255310 lampa - strieborná 18,- €
1255350 žiarivka 11 W/G23 2,40 €

Moderná stolná LED lampa vhodná do každého priestoru. 
Lampa má výšku 215 mm a dĺžku 220 mm.

• teplota chromatickosti 4200K denná biela

Stolová žiarivková lampa ADEPT

Kancelárska stolná lampa v kombinácii plastu a hliníkovej zliatiny, kĺbové ramená 
pre optimálne nastavenie polohy. Úsporná žiarivka PLS s päticou G23/11 W max nie 
je súčasťou dodávky. Súčasťou balenia je iba podstavec pre uloženie na dosku stola 
a svorka pre upevnenie na hranu stolovej dosky.

• max výška 72 cm

3

obj. číslo položka cena za kus
1255320 ADEPT - strieborná 19,10 €
1255330 ADEPT  - čierna 19,10 €
1255350 žiarivka 11 W/G23 2,40 €

Francúzsky dizajnŽiarivka
s tienidlom

Ohybné rameno



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Meteostanica

Meteorologická stanica s rádiom riadenými hodinami a funkciou opakovaného budenia. Veľký, ľahko 
čitateľný displej zobrazuje súčasne vnútornú aj vonkajšiu teplotu. Zobrazenie fázy mesiaca a denného 
priebehu tlaku. Informácie o teplotnom, vlhkostnom a tlakovom trende.
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obj. číslo typ svietidla cena za kus
1255530 P3814 / 14 LED 8,10 €
1255531 P3821 / 1 LED 11,60 €

obj. číslo cena za kus
1255995 38,- €

Vreckové LED svietidlá11

Štýlová kancelária » Kancelársky nábytok » Školský nábytok » Kovový nábytok » Schránky na kľúče » Trezory, sejfy, pokladne, testery a počítačky bankoviek » Kancelárske stoličky » Pracovné stoličky » 

Podložky na podlahu » Kancelárske súpravy » Stojany a odkladače » Zásuvkové boxy » Odpadkové koše » Stojančeky na stôl » Prospektové odkladače » Podložky na stôl » Lampy » Hodiny

čitateľný displej zobrazuje súčasne vnútornú aj vonkajšiu teplotu. Zobrazenie fázy mesiaca a denného 
priebehu tlaku. Informácie o teplotnom, vlhkostnom a tlakovom trende.

Nástenné hodiny HORMET

Elegantné nástenné hodiny na batériu AA (nie sú súčasťou dodávky).

• kvalitný Quartz mechanizmus
• výrazné a veľké číslice
• ciferník čierne farby
• hliníkový rám
• ukazovateľ teploty a vlhkosti vzduchu
• rozmery Ø 30 cm, hrúbka 4,5 cm

8

obj. číslo farba rámu cena za kus
1255930 metalická 20,- €
1255935 čierna 20,- € obj. číslo cena za kus

1255940 46,90 €

Nástenne hodiny HORMUR 

Klasické nástenné hodiny na batériu AA (nie sú súčasťou dodávky).

• kvalitný Quartz mechanizmus
• výrazný ciferník bielej farby
• plastový ABS rám
• rozmery Ø 30 cm, hrúbka 5,5 cm

7

Kompaktné úsporné žiarivky 230V, 50Hz10

obj. číslo položka cena za kus
1255570 11 W 6,70 €
1255572 15 W 6,70 €
1255574 20 W 7,10 €

Kompaktná úsporná žiarivka E27. Univerzálne použitie, dlhá životnosť. Úsporná prevádzka, 
šetrí elektrickú energiu na rozdiel od klasickej žiarovky. Žiarivka je vhodná do každého typu 
svietidla so závitovou päticou a obzvlášť tam, kde je požadované hospodárne a kvalitné 
osvetlenie.
11 W – svetelný tok 535 lm, odpovedá zhruba klasickej 60 W žiarovke
15 W - svetelný tok 800 lm, odpovedá zhruba klasickej 75 W žiarovke
20 W - svetelný tok 1155 lm, odpovedá zhruba klasickej 100 W žiarovke

Kovová vreckové LED svietidlá. Vysoká úspornosť (nízky príkon) a dlhšie nepretržité svietenie
ako bežné žiarovky. Svietivosť zrovnateľná s obyčajnou žiarovkou. Životnosť 50 000 hodín.
Dodávame dva druhy líšiace sa počtom a konštrukciou LED.

• zdroj svetla: super svietivá 1 W LED (typ svietidla P3821), 14 LED (typ svietidla P3814)
• napájanie 3×AAA mikrotužka (nie je súčasťou)     



BEZ FLIPCHARTU 
ANI ČIARKU...

Kvalitný dizajnový mobilný flipchart. Magnetická tabuľa rozmeru 
70 × 100 cm s lakovaným povrchom a pevným náklonom 15 °. 
Prítlačná lišta s variabilným rozostupom, hliníkový rám. Stabilný 
stojan výškovo nastaviteľný až do 196 cm.

Mobil CHART RED Starter Kit
Balíček pre Vašu tabuľu obsahuje:
• 4 popisovače
• magnetickú stierku s náhradnými filcmi 
• 10 magnetov priem. 20 mm
• držiak popisovačov
• čistiaci roztok 200ml

obj. číslo cena za kus cena za bal.
2301002 Starter Kit 31,- €
2301004 náhradný filc / 10 ks 6,20 €

Stierka s fixkou DUO

obj. číslo cena za kus cena
2301003 Stierka s fixkou DUO 8,80 €
2301004 náhradný filc / 10 ks 6,20 €

obj. číslo cena za kus
2300581 190,- €

Magnetická stierka s praktickým uchytením suchého popisovača na tabule, 
vymeniteľný filc, rozšírená stieracia plocha 62 × 150 mm.



Easy Flip systém LEITZ

Tabuľa z nerezovej ocele

Vynikajúci pomocník pre prezentáciu Vašich nápadov a plánov na poradách a školeniach. Použiteľný nezávisle na technickom vybavení 
miestnosti.

• skladá sa z hliníkového zásobníka a fólie na rolke
• fólia drží vďaka elektrostatickému náboju na akomkoľvek povrchu
• fóliu je možné preniesť a znovu umiestniť na stenu napríklad v inej miestnosti
• súčasťou zásobníka je integrovaný rezací nôž - možno zvoliť dĺžku fólie
• fólia je perforovaná po 80 cm, jej dĺžka je 20 m
• súčasťou každého zásobníka je 1 rolka

• dekoratívna magnetická nerezová tabuľa sa satinovanou povrchovou úpravou
• popisovateľná za sucha stierateľnými popisovačmi
• ideálne ako na pracovisko, tak aj do domácností
• plocha je natretá lakom, ktorý zároveň chráni tabuľu
• jednoduché upevnenie na výšku alebo na šírku
• dodávané vrátane štyroch atraktívnych magnetov a montážnej sady

obj. číslo rozmer v×š cena za kus
2300440 40×60 cm 28,40 €

Nástenky a tabule / 346
Mapy / 351
Flipcharty / 352
Príslušenstvo k tabuliam / 356
Prezentačné a informačné systémy / 359
Vitríny / 370
Laminácia / 372
Visačky a menovky / 376
Väzba / 381
Projekčné plátna / 387
Katalógové knihy a viazače / 388

Prezentácia

obj. číslo položka cena za kus
2300100 prenosný zásobník Easy Flip 93,- €
2300110 fólia s perforáciou po 80 cm 12,20 €



Sklenené popisovateľné magnetické tabule

popisovateľné

z tvrdeného sklamagnetické

textúra bridlica

Sklenená popisovateľná magnetická tabuľa z tvrdeného skla. Tabule sú magnetické a zároveň 
popisovateľné. Artverum ponúka mnoho variánt a tvarov pre individuálny štýl a potreby. 
Na tabuľu je možné písať ľubovoľnými kriedovými popisovačmi. 
Tabule sú dodávané vrátane montážneho materiálu a 1 alebo 2 extra silných magnetov.

Příslušenství k tabulím

obj. číslo položka cena za kus

5102060 čierny popisovač 5,30 €

5102065 biely popisovač 5,30 €

obj. číslo rozmer cena za kus

2300430 100×65 cm - biela 171,- €

2300431 100×65 cm - čierna 171,- €

2300432 60×40 cm - biela 76,- €

2300433 60×40 cm - čierna 76,- €

2300434 48×48 cm - biela 59,- €

2300435 48×48 cm - čierna 59,- €

2300436 48×48 cm - červená 59,- €

2300437 Memo 20×80 cm - biela 45,70 €

2300438 Memo 20×80 cm - čierna 45,70 €

2300439 Weekly 40×50 cm - bielo-čierna 65,- €

346 Nástenky a tabule » Mapy » Flipcharty » Príslušenstvo k tabuliam » Prezentačné a informačné systémy » Vitríny » Laminácia » Visačky a menovky » Väzba » Projekčné plátna » Katalógové knihy a viazače 

Sklenené popisovateľné magnetické tabule

popisovateľné

z tvrdeného sklamagnetické

textúra bridlica

Sklenená popisovateľná magnetická tabuľa z tvrdeného skla. Tabule sú magnetické a zároveň 
popisovateľné. Artverum ponúka mnoho variánt a tvarov pre individuálny štýl a potreby. 
Na tabuľu je možné písať ľubovoľnými kriedovými popisovačmi. 
Tabule sú dodávané vrátane montážneho materiálu a 1 alebo 2 extra silných magnetov.

Sklenené popisovateľné magnetické tabule

popisovateľné

z tvrdeného sklamagnetické

textúra bridlica

Sklenená popisovateľná magnetická tabuľa z tvrdeného skla. Tabule sú magnetické a zároveň 
popisovateľné. Artverum ponúka mnoho variánt a tvarov pre individuálny štýl a potreby. 
Na tabuľu je možné písať ľubovoľnými kriedovými popisovačmi. 
Tabule sú dodávané vrátane montážneho materiálu a 1 alebo 2 extra silných magnetov.



Uvedené ceny sú bez DPH.
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3 Tabuľa magnetická biela Premium

Biela kovová tabuľa s emailovým povrchom a hliníkovým rámom. Popisovateľná špeciálnym 
popisovačom stierateľným za sucha. Súčasťou je montážna sada pre pripevnenie na stenu.

• 10 rokov záruka na povrch

obj. číslo rozmer cena za kus
2300471 600×900 mm 48,80 €
2300472 900×1200 mm 80,- €
2300475 1200×1800 mm 199,- €
2300473 1500×1000 mm 146,- €
2300470 1000×2000 mm 198,- €

Tabuľa keramická biela

Biela kovová tabuľa s keramickým povrchom a hliníkovým rámom. Výborná stierateľnosť, 
veľmi vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu. Popisovateľná špeciálnym 
popisovačom stierateľným za sucha. Súčasťou je montážna sada pre pripevnenie na stenu a 
odkladacia lišta na hubku.

• doživotná záruka na povrch

obj. číslo rozmer cena za kus
2300481 600×900 mm 76,- €
2300482 900×1200 mm 110,- €
2300484 1200×1800 mm 298,- €
2300485 1500×1000 mm 182,- €
2300480 1000×2000 mm 284,- €

Tabuľa magnetická biela SLIM-BOARD BASIC

Biela lakovaná popisovateľná plocha odolná voči zlomeniu, stierateľná za sucha. 
Magnetický povrch na pripevnenie poznámok a informácií. Hliníkový profilový rám s 
rohovými spojkami ABS pre vysokú stabilitu. Pozinkovaný oceľový plech na zadnej strane 
zaisťuje vysokú torznú tuhosť. Dodávané vrátane odkladacej priehradky a upevňovacej 
sady pre montáž na výšku alebo na šírku.

obj. číslo rozmer cena za kus
2300487 600×900 mm 38,60 €
2300488 900×1200 mm 65,- €
2300491 1000×1500 mm 107,- €
2300492 1000×2000 mm 134,- €

Nástenky a tabule » Mapy » Flipcharty » Príslušenstvo k tabuliam » Prezentačné a informačné systémy » Vitríny » Laminácia » Visačky a menovky » Väzba » Projekčné plátna » Katalógové knihy a viazače 
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• dekoratívna magnetická nerezová tabuľa sa satinovanou povrchovou úpravou
• popisovateľná za sucha stierateľnými popisovačmi
• ideálne ako na pracovisko, tak aj do domácností
• plocha je natretá lakom, ktorý zároveň chráni tabuľu
• jednoduché upevnenie na výšku alebo na šírku
• dodávané vrátane štyroch atraktívnych magnetov a montážnej sady.

Tabuľa z nerezovej ocele

obj. číslo rozmer v×š cena za kus
2300440 40×60 mm 28,40 €



348

obj. číslo rozmer cena za kus
2300560 400×600 mm 12,20 €
2300570 600×900 mm 17,50 €

obj. číslo plánovanie cena za kus
2300655 ročné 117,- €

Nástenky a tabule » Mapy » Flipcharty » Príslušenstvo k tabuliam » Prezentačné a informačné systémy » Vitríny » Laminácia » Visačky a menovky » Väzba » Projekčné plátna » Katalógové knihy a viazače 
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Plánovacia tabuľa PERFORMANCE PLUS

Nástenná plánovacia tabuľa s LCD ukazovateľom času a dátumu. Magnetický povrch 
stierateľný za sucha. Pomocné línie vykresľujú 31 riadkov a 12 stĺpcov plus indexový stĺpec, 
umožňujú plánovať akcie pre každý deň roka. Zvýraznené soboty a nedele. Ľahká hliníková 
konštrukcia, povrchová úprava dodáva elegantný vzhľad ušľachtilej nerezovej ocele. 
Integrovaná magnetická stierka a výsuvný zásobník na popisovače.

• ročné plánovanie
• rozmer tabule 1004 × 600 × 27 mm
• magnetický držiak na popisovače
• dodáva sa vrátane 3 kusov popisovačov, 30 kusov magnetov a montážnej sady

obj. číslo rozmer cena za kus
2300525 600×900 mm 48,60 €
2300530 900×1200 mm 81,- €
2300540 1000×1500 mm 113,- €
2300545 900×1800 mm 138,- €

Biela kovová tabuľa s emailovým povrchom a hliníkovým rámom. Popisovateľná špeciálnym 
popisovačom stierateľným za sucha. Súčasťou je montážna sada pre pripevnenie na stenu.

• odkladacia lišta je súčasťou balenia

Tabuľa magnetická biela Economy Tabuľa magnetická biela – drevený rám

Biela kovová tabuľa s dreveným lakovaným rámom. Popisovateľná špeciálnym popisovačom 
stierateľným za sucha. Montážna sada pre pripevnenie na stenu je súčasťou tabule.

obj. číslo plánovanie rozmer cena za kus
2300650 ročné 900×1200 mm 131,- €
2300651 mesačné 600×900 mm 105,- €
2300652 týždenné 600×900 mm 105,- €

4 Plánovacia tabuľa

Magnetické popisovateľné tabule v hliníkovom ráme, natlačené kolónky pre plánovanie. Sú 
určené pre popisovanie za sucha stierateľnými popisovačmi. Dodávame tri druhy tabúľ pre 
ročné, mesačné a týždenné plánovanie. Súčasťou dodávky je odkladacia lišta na hubku.



Uvedené ceny sú bez DPH.

obj. číslo farba cena za kus
2300678 modrá 36,30 €
2300679 šedá 36,30 €

obj. číslo rozmer cena za kus
2300600 400×600 mm 4,45 €
2300620 600×900 mm 11,40 €
2300610 900×1200 mm 21,30 €

obj. číslo rozmer cena za kus
2300625 600×900 mm 36,10 €
2300635 900×1200 mm 51,- €
2300627 900×1800 mm 61,- €

obj. číslo rozmer cena za kus
2300860 400×600 mm 9,70 €

349Nástenky a tabule » Mapy » Flipcharty » Príslušenstvo k tabuliam » Prezentačné a informačné systémy » Vitríny » Laminácia » Visačky a menovky » Väzba » Projekčné plátna » Katalógové knihy a viazače 
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Nástenka korková – samolepiaci povrch

Korková nástenka s dreveným rámom, ktorej povrch je samolepiaci. Pripevnenie odkazov a 
poznámok pomocou samolepiaceho povrchu, vďaka korkovému podkladu možné použiť aj 
špendlíky alebo pripínačky. Montážny materiál pre pripevnenie na stenu je súčasťou 
nástenky.

Nástenka korková – drevený rám

Predná plocha z prírodného korku hrúbky 8 mm určená pre uchytenie materiálu špendlíkmi.
Rám je zhotovený z dreva. Montážna sada na upevnenie na stenu je súčasťou nástenky.

Nástenka s filcovým povrchom v hliníkovom ráme. Predná plocha vyrobená z kvalitného filcu 
slúži na prichytenie materiálu pomocou špendlíkov alebo samolepiaceho suchého zipsu. 
Montážna sada na upevnenie na stenu je súčasťou nástenky.

• rozmery 600×900 mm

Nástenka textilná Nástenka korková – hliníkový rám

Kvalitné korkové tabule s hliníkovým rámom. Predná plocha z prírodného korku je určená pre 
uchytenie písomností pomocou špendlíkov. Montážna sada na upevnenie na stenu je súčasťou 
nástenky.



Nástenka Post-it samolepiaca v ráme1

Sú opatrené samolepiacim povrchom pre ľahké pripevňovanie poznámok a odkazov. Nie sú 
potrebné špendlíky ani magnetky. Hliníkový rám s plastovými rohmi, povrch v imitácii korku.

obj. číslo rozmer cena za kus
2300820 600×900 mm 85,- €
2300830 900×1200 mm 155,- €

Post-it samolepiaca nástenka

Nástenka bez rámu s jednofarebnou samolepiacou plochou, dodávame v dvoch farbách. 
Montážny materiál pre pripevnenie na stenu je súčasťou nástenky.

• rozmery 457×584 mm

2

obj. číslo farba cena za kus
2300809 modrá 13,40 €

obj. číslo rozmer cena za kus
2300845 900×1200 mm 155,- €

Post-it samolepiaca nástenka v ráme 

Nástenka Post-it so samolepiacim povrchom v hliníkovom ráme. Ľahké pripevňovanie 
poznámok a odkazov, nie sú potrebné špendlíky ani magnetky. Dodávané vrátane 
montážnych lepiacich štvorčekov na pripevnenie na stenu.

• farba - námornícka modrá    

3

Samolepiace nástenky STICK’N

Je vybavená samolepiacim povrchom pre ľahké pripevňovanie poznámok a odkazov. 
Nie sú potrebné špendlíky ani magnetky. Na stenu sa pripevňuje pomocou 
montážnych lepiacich štvorčekov (súčasť nástenky). Prevedenie bez rámu.

• rozmery 457×584 mm

Nástenka samolepiaca Post-It4

Samolepiace nástenky bez rámu. Jednoduché nalepovanie a odlepovanie dokumentov a 
odkazov. Prichytenie na stenu a iné suché povrchy pomocou obojstranne lepiacich 
štvorčekov, ktoré sú súčasťou balenia.

• rozmer nástenky 460 × 580 mm

5

obj. číslo farba cena za kus
2300801 hnedá 13,40 €

350

obj. číslo farba cena za kus
2300810 šedá 8,50 €
2300815 hnedá 8,50 €
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Uvedené ceny sú bez DPH.
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Nástenné mapy – ČESKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA Nástenné mapy – Česká a Slovenská republika

Nástenné mapy - SVET Nástenné mapy - EURÓPA

Nástenné mapy s vyznačenou cestnou sieťou a kilometrovníkom. Register obcí v samostatnej brožúre. 
Administratívna mapa s vyznačenými krajmi a okresmi. Laminovaný poťah umožňuje  popisovanie stierateľnými 
popisovačmi. Systém pre zavesenie mapy, balenie v kartónovom tubuse.

Nástenná mapa Českej a Slovenskej republiky s vyznačenou cestnou sieťou. Laminovaný poťah umožňuje  
popisovanie stierateľnými fixkami. Systém pre zavesenie mapy, balenie v kartónovom tubuse.

Politické mapy Sveta s reliéfnou kresbou pohorí. Laminovaný poťah umožňuje popisovanie 
stierateľnými popisovačmi. Systém pre zavesenie mapy, balenie v kartónovom tubuse.

Politické mapy Európy s reliéfnou kresbou pohorí. Laminovaný poťah umožňuje popisovanie 
stierateľnými popisovačmi. Systém pre zavesenie mapy, balenie v kartónovom tubuse.

8 9

6 7

obj. číslo mapa / rozmery mierka cena za kus
2305130 veľká / 200×120 cm 1:20 000 000 82,- €
2305140 malá / 136×100 cm 1:30 000 000 40,80 €

obj. číslo mapa / rozmery mierka cena za kus
2305120 veľká / 200×140 cm 1:3 200 000 82,- €
2305110 malá / 140×100 cm 1:4 200 000 40,80 €

obj. číslo mapa / rozmery mierka cena za kus
2305030 ČR veľká / 160×110 cm 1:330 000 40,80 €
2305000 ČR malá / 113×83 cm 1:440 000 24,40 €
2305005 ČR administratívna / 160×114 cm 1:320 000 57,- €
2305155 SR cestná / 120×83 cm 1:440 000 24,40 €
2305157 SR administratívna / 120×83 cm 1:440 000 24,40 €

obj. číslo mapa / rozmery mierka cena za kus
2305150 Cestná / 160×100 cm 1: 500 000 44,50 €
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Flipchart PIRANHA MOBILE2

obj. číslo cena za kus
2300185 204,- €

Obojstranná magnetická tabuľa s horizontálnym otáčením.Tabuľa je umiestnená na mobilnom 
stojane na 4 kolieskach s brzdiacim systémom. Plastové držiaky na papierový blok, odkladacia 
lišta.

• 10 rokov záruka na povrch magnetickej tabule

obj. číslo rozmer cena za kus
2300580 120×90 cm 265 €
2300585 150×100 cm 300,- €
2300583 120×180 cm 341,- €

Revolver1
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Mobilný flipchart s magnetickým povrchom, ktorý možno popisovať stierateľnými 
popisovačmi. Stabilný základ na piatich kolieskach, z toho 3 kolieska majú brzdu, možnosť 
nastavenia výšky (130 - 190 cm) a uhla sklonu. Posuvné háčiky a lišta pre uchytenie 
papierového bloku, dve bočné vysúvacie magnetické ramená rozširujú predvádzaciu plochu. 
Posuvné pravítko zaručuje rovné písanie textov, sklopná odkladacia plocha s úchytkami pre 
popisovač.

• 5 rokov záruka na povrch magnetickej tabule flipchartu

i
Prémiová rada s keramickým 
povrchom na vyžiadanie u OZ 
(doživotná záruka na povrch).

Flipchart SHARK 

Dizajnovo atraktívny flipchart s magnetickým povrchom, ktorý možno popisovať 
stierateľnými popisovačmi. Stabilný základ na troch nohách, možnosť nastavenia výšky 110 
- 187 cm. Posuvné háčiky a lišta pre uchytenie papierového bloku, dve bočné vysúvacie 
magnetické ramená rozširujú predvádzacie plochu. Súčasťou je aj odkladacia plocha s 
úchytkami pre popisovač.

3

obj. číslo cena za kus
2300175 110,- €

Flipchart NAUTILE magnetic

Elegantný magnetický flipchart stierateľný za sucha. Ľahké nastavenie výšky flipchartu od 105 
do 184 cm. Posuvné háčiky a lišta pre blok papiera bežne používanej veľkosti. Plastová odklada-
cia plocha. Stabilný základ na troch nohách.

• rozmer tabule 67,5 × 100 cm

4

obj. číslo cena za kus
2300188 84,- €



Uvedené ceny sú bez DPH.

Flipchart VARIO ECONOMY

Melamínová doska s lakovaným plechom na prednej strane - magnetická, popisovateľná a 
za sucha stierateľná. Horná prítlačná lišta sa zacvakne a zaisťuje bezpečné zovretie až 25 
listov bloku papiera. Nastaviteľný až do výšky 180 cm.

• rozmer dosky 105 × 68 cm
• hmotnosť cca 11 kg

9
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obj. číslo cena za kus
2300150 61,- €
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Univerzálne bloky pre flipcharty s desiatimi otvormi.

• papier 70 g
• rozmer bloku 65 × 98 cm
• 25 listov

Vysoko kvalitné bloky pre flipchart. Perforované a vybavené špeciálnym univerzálnym 
závesným systémom. Z jednej strany biele, z druhej strany je predtlačená mriežka.

• 50 listov / 60 g

obj. číslo položka cena za kus
2300415 čistý 3,65 €
2300416 štvorčekovaný 5,10 €

Bloky pre flipchart - 50 listov

Bloky pre flipcharty

8

7

obj. číslo rozmer cena za kus
2300417 60×85 cm 10,- €
2300418 65×100 cm 12,- €

Flipchart SERVO 

Flipchart SERVO je mobilný vďaka dvom kolieskam. Povrch je biela magnetická lakovaná 
tabuľa, zasadená do šedého kovového rámu. Popisovateľný za sucha stierateľnými 
popisovačmi. Držiak papiera na dvoch čapoch s odstupom 42,5 - 50 cm. Fixácia papiera 
prítlačnou lištou. Prednosťou je veľmi jednoduché nastavenie výšky flipchartu jednou 
rukou vďaka integrovanému úchytu v úložnej priehradke a lankovému systému. 
Dodávané vrátane flipchartového bloku „Blanko“ a čierneho popisovača „Whiteboard“.

• celková výška 215 cm
• hmotnosť 14 kg
• rozmer tabule 67 × 90 cm

5

obj. číslo cena za kus
2300195 204,- €

MOBIL CHART RED

Kvalitný dizajnový mobilný flipchart. Magnetická tabuľa rozmeru 70 × 100 cm s lakovaným 
povrchom a pevným náklonom 15 °. Prítlačná lišta s variabilným rozostupom, hliníkový rám. 
Stabilný stojan výškovo nastaviteľný až do 196 cm..

6

obj. číslo cena za kus
2300581 190,- €
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Flipchart Vario Standart

Plynulo nastaviteľný až do výšky 180 cm. Melamínová doska s lakovaným plechom na 
prednej strane magnetická, popisovateľná a za sucha stierateľná.

• rozmer dosky 105 × 68 cm
• bočné vyklápacie lišty pre zavesenie papiera
• horná prítlačná lišta zacvaknutím zabezpečuje
  bezpečné zovretie až 25 listov bloku papiera

3

obj. číslo cena za kus
2300160 69,- €

Odľahčený popisovateľný flipchart s magnetickou tabuľou, ktorá je za sucha stierateľná. Dve postranné výsuvné ramená 
umožňujú naraz prezentovať na troch papieroch. Stabilný oceľový statív má oporu v 4 bodoch a je ľahko výškovo prestaviteľný 
s ovládaním z frontálneho smeru (zo strany moderátora).

Flipchart VARIO PROFESIONAL1
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obj. číslo cena za kus
2300170 102,- €

Flipchart MOBIL STAR

Mobilný flipchart, vhodný k častému presúvaniu. Magnetický povrch stierateľný za sucha. 
Plastová hviezdicová podstava s 5 kolieskami - možnosť natáčania a rolovania. Plynulo 
nastaviteľný až do výšky 220 cm. Špeciálny systém hornej klapky. Bočné vyklápacie lišty pre 
zavesenie papiera.

• hmotnosť cca 15 kg
• rozmer dosky 105×68 cm

2

obj. číslo cena za kus
2300180 128,- €



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Post-it stolový samolepiaci flipchart 563DE

Prenosný a samostojaci Post-it meeting chart s 20-timi listami, opatrený z druhej 
strany popisovateľnou bielou tabuľou. Skvelé na brainstormovanie, schôdzky či 
pre lektorov. List možno vďaka lepiacemu pruhu nalepiť na takmer všetky 
vertikálne povrchy. Skvele na povrchu drží a neprepustí skrz atrament.

• veľkosť listov 58,4×50,8 cm

7Post-it samolepiaci štvorčekovaný flipchart 560

Post-it ® samolepiace štvorčekové biele hárky Meeting Charts neobmedzujú prezentáciu, 
vďaka lepidlu na druhej strane je možné každý jednotlivý hárok prilepiť na akýkoľvek 
povrch v miestnosti. Výhody: snímateľné lepidlo, drží na každom povrchu, vysoká kvalita 
papiera zabraňuje presiaknutiu náplne fixky.

• 30 listov, 63,5×76,2 cm

6

Post-it samolepiaci flipchart 559 Post-it recyklovaný samolepiaci flipchart 559 RPEV

Post-it ® samolepiace biele hárky Meeting Charts neobmedzujú prezentáciu, vďaka lepidlu 
na druhej strane je možné každý jednotlivý hárok prilepiť na akýkoľvek povrch v 
miestnosti, z 30% vyrobený z recyklovaného materiálu. Výhody: snímateľné lepidlo, 
držia na každom povrchu, vysoká kvalita papiera zabraňuje presiaknutiu náplne fixky.

• 30 listov, 63,5×76,2 cm

Post-it samolepiace biele hárky Meeting Charts v bloku pre upevnenie na akýkoľvek 
stojan. Vďaka lepidlu na druhej strane je možné každý jednotlivý hárok pripevniť a 
bezo zvyšku odstrániť z akéhokoľvek povrchu v miestnosti.

• 30 listov, 63,5×76,2 cm

4 5

obj. číslo cena za kus
2300075 33,80 €

obj. číslo cena za kus
2300085 32,60 €

obj. číslo cena za kus
2300081 26,90 €

obj. číslo cena za kus
2300078 34,10 €
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obj. číslo cena za set
2301015 6,90 €

1 Starter Kit

Balíček pre Vašu tabuľu obsahuje:
• 4 popisovače
• magnetickú stierku s náhradnými filcmi 
• 10 magnetov priem. 20 mm
• držiak popisovačov
• čistiaci roztok 200 ml

obj. číslo cena za kus cena
2301002 Starter Kit 31,- €
2301004 náhradný filc / 10 ks 6,20 €

Stierka  s fixou DUO2

Sada popisovačov NOBO

Sada 6 kusov popisovačov vhodných na všetky typy bielych tabúľ stierateľných za sucha, na 
flipchartové bloky aj OHP fólie. Priesvitný obal pre ľahkú kontrolu zostávajúceho množstva 
atramentu. Výrazné farby: modrá, čierna, červená, zelená, fialová a oranžová.

• šírka stopy 2 mm

3

Sada popisovačov na tabule

Sada štyroch za sucha stierateľných popisovačov na biele tabule a flipcharty.

• farby popisovačov: červená, modrá, zelená, čierna.

5

obj. číslo cena za set
5103800 4,80 €
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Magnetický držiak popisovačov NOBO

Pre pripevnenie na magnetickú tabuľu. Možné vložiť až 4 popisovače s max priemerom 
1,8 cm. Zvislé odkladanie popisovačov bráni predčasnému vysychaniu. Popisovače nie sú 
súčasťou balenia.

6

obj. číslo cena za kus
2301025 10,10 €

obj. číslo cena za kus cena
2301003 stierka s fixkou DUO 8,80 €
2301004 náhradný filc / 10 ks 6,20 €

Magnetická stierka s praktickým uchytením suchého popisovača na tabule, vymeniteľný 
filc, rozšírená stieracia plocha 62 × 150 mm.

obj. číslo cena za set
2301060 4,85 €

Sada popisovačov SHARPIE

Sada farebných popisovačov s okrúhlym hrotom na biele tabule, rýchloschnúci atrament 
je možné ľahko zmazať.

4



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Magnetická stierka Magnetická stierka s vymeniteľným filcom DAHLE

Magnetická stierka s vymeniteľným filcom určená pre čistenie flipchartov a bielych 
tabúľ na sucho.

• rozmer filcu 15 × 5,5 cm

9 10

obj. číslo položka cena
2301050 stierka 8,10 €
2301035 náhradný filc / 12 ks 8,- €

Unikátna stierka pre stieranie bielych tabúľ a flipchartov bez nutnosti 
výmeny čistiaceho povrchu, čistí sa vodou. Vďaka vstavanému magnetu 
stierka dobre drží na povrchu tabule alebo flipchartu.

obj. číslo cena za kus
2301000 2,60 €

Čistiace utierky na biele tabule11

Veľmi mäkká utierka je vyrobená ako netkaná textília z polypropylénového mikrovlákna. 
Vhodná na stieranie bielych tabúľ. Pri použití nepoškriabe čistený povrch. Nezanecháva na 
povrchu vlákna.

• rozmer 15 × 15 cm
• balenie 40 ks
 

obj. číslo položka cena za bal.
2301101 čistiace utierky 40 ks 3,20 €
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Čistiaci roztok na biele tabule12

Vynikajúci praktický prostriedok na čistenie 
a údržbu všetkých typov bielych tabúľ, 
univerzálne použiteľný na všetky ich 
povrchy. Vyznačuje sa silným antistatickým 
účinkom. Ľahko odstraňuje všetky 
popisovače aj tie menej kvalitné. Po krátkom 
pôsobení sa ľahko stiera. 

• objem 200 ml, 250 ml, 500 ml

obj. číslo objem cena za kus
2301102 200 ml 6,80 €
2301100 250 ml 8,10 €
2301103 500 ml 12,20 €

Laserové ukazovadlo NOBO P1 LASER POINTER7 Laserové ukazovadlo a presenter NOBO P2

Vysoko kvalitný diaľkový bezdrôtový ovládač prezentácií s laserovým ukazovadlom. Tlačidlá pre 
prechod stránok v prezentácii (hore / dole). USB bezdrôtová technológia 2,4 GHz. Bezdrôtové 
spojenie v dosahu až 8 metrov. Kompatibilný s Win 98 SE ,Mac OS 9 a novšími.
Dosah laseru 200 m

• napájanie 1 × AAA batérie (súčasť balenia)
• materiál plast ABS
• farba tmavo modrá
• rozmer 15,9 × 1,7 × 1,4 cm

8

obj. číslo cena za kus
2301290 61,- €

• ľahké laserové ukazovadlo
• dosah lasera 200 m
• červený lúč
• materiál plast ABS
• farba tmavomodrá
• napájanie: 1x lítiová batéria CR2302 (súčasť balenia)   

obj. číslo cena za kus
2301295 18,30 €



Nástenkové pripínačky a špendlíky

Pripínačky a špendlíky s farebnou hlavičkou 
pre použitie na korkové a textilné nástenky. 
Vhodné tiež pre farebné vyznačenie bodov a 
trás na mapách. Mix farieb v krabičke.

5 Nástenkové vlajočky

Nástenkové špendlíky s farebnou hlavičkou v 
tvare vlajočky. Určené pre korkové a textilné 
nástenky alebo nástenné mapy.

• mix farieb (biela, žltá, červená, zelená, 
modrá)

7

Magnetické pásky

Magnetické pásky sú vhodným pomocníkom pri častom využití magnetických tabúľ, plánovacích tabúľ. 
Dajú sa nastrihať na požadovaný rozmer, popisovať popisovačmi napr. mená pri rozdeľovaní smien atď

• rozmer 3 × 60 cm
• farby zelená, biela
   

1

obj. číslo farba cena za kus
23008961 zelená 3,45 €
23008963 biela 3,45 €
23008965 červená 3,45 €

obj. číslo položka / balenie cena za bal.
1401475 pripínačky / bal. 25 ks 0,69 €
1401600 špendlíky / bal. 100 ks  1,50 €

obj. číslo položka / balenie cena za bal.
1402060 vlajočky / bal. 25 ks 1,35 €

farba 13 mm 24 mm 32 mm
žltá 2300970 2300980 2300990
červená 2300971 2300981 2300991
modrá 2300973 2300983 2300993
čierna 2300974 2300984 2300994
far. mix 2300975* 2300985 2300995
balenie 8 ks 6 ks 4 ks
cena 1,75 € 1,60 € 1,75 €
*farebný mix v priemere 13 mm, balené po 6 ks

obj. číslo cena za bal.
2300900 1,75 €

obj. číslo položka cena
2300920 20 mm / ks 0,12 €
2300921 16 mm / 12 ks 1,20 €

Magnetky – sada 9795Magnetky vo farebnom plaste Magnet šedý

Súprava magnetov v plaste na magnetické tabule. 
Priemer magnetu 28 mm, 4 farby.

Okrúhle magnetky vo farebnom plaste pre 
pripevnenie Vašich dokumentov na magnetické 
tabule a flipcharty. K dodaniu v rôznych 
priemeroch a farbách.

Okrúhle magnety, farba šedá, priemer
16 a 20 mm.

2 3 4
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Post-it meeting bločky6

Samolepiace bločky vhodné na prezentáciu a schôdzky, na 
ktorých sú veľmi vhodným pomocníkom. Silne lepiace 
bločky možné prilepiť do vertikálnej polohy, kde skvele 
držia. Výborným pomocníkom pre plánovanie a poznámky. 
Dajú sa ľahko odlepiť a premiestňovať a byť tak stále na 
očiach.

• v balení 4 bločky po 45 lístkoch vo farbách zelená, ružová, 
oranžová a fialová
• rozmer lístkov 200 × 149 mm

obj. číslo cena za bal.
3903970 11,80 €



1312 Function nástenný držiak

Držiaky pre 10 panelov A4 alebo pre 20 panelov možné upevniť v ľubovoľnom počte v 
rade vedľa seba. Držiaky sú vybavené nastaviteľnými bočnými dielmi na nastavenie 
čítacieho uhla. Jednoduchá montáž na stenu.

• materiál: oceľový plech potiahnutý odolným plastom
• rozmer 73 × 322 mm (š × v)
• 2 varianty - 10/20 panelov
• dodávané bez vreciek

Nástenný panel

Panely

Prezentačné panely A4 pre držiaky SHERPA ®, ktoré sú obojstranne využiteľné a ľahko 
vyberateľné. Stabilný celoobvodový farebný polypropylénový rám. Z matnej priehľadnej 
fólie, ktorá zabraňuje odrazom svetla (možnosť aj scanovať). Bočné rozlišovacie štítky 
možno dokúpiť v balení po 10 ks.

SHERPA® panely

obj. číslo položka cena za kus
1201210 panel / žltý 3,95 €
1201211 panel / červený 3,95 €
1201212 panel / zelený 3,95 €
1201213 panel / šedý 3,95 €
1201214 panel / čierny 3,95 €
1201215 panel / modrý 3,95 €
1201218 bočné štítky / 10 ks 3,65 €

obj. číslo počet panelov cena za kus
1201225 10 18,60 €
1201226 20 35,80 €

obj. číslo farba cena za 5 ks
1201227 červená 11,60 €
1201228 modrá 11,60 €

10 11SHERPA® TABLE 10 SHERPA® STYLE TABLE 10

Stojan na stôl alebo predajný pult s 10 plastovými panelmi pre dokumenty formátu A4. Plastové 
panely (5 × čierny + 5 × červený rám) sú vybavené bočnými rozlišovačmi s popisovateľnými 
štítkami. Ľahké listovanie a vyhľadávanie založených dokumentov. Možnosť zvýšenia kapacity 
stojanu doplnením o rozširujúci modul a 10 panelov (obr. 10).

Štýlový stolný držiak s 10 čiernymi SHERPA ® panelmi vo formáte A4. Ideálne do kancelárie a 
pre užívateľov, ktorí potrebujú mať informácie prehľadne po ruke. Matná fólia zabraňuje 
rušivým odrazom svetla. Súčasťou balenia sú bočné rozlišovače s popisovateľnými štítkami. 

obj. číslo položka cena za kus 
1201250 SHERBA® TABLE 10 77,- €
1201251 rozširujúci modul 16,20 €

obj. číslo cena za kus
1201255 112,- €

i
Na objednávku je možné dodať tento 
stojan s možnosťou upevnenia na stenu.
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ostatné farby na vyžiadanie
Uvedené ceny sú bez DPH.

8 VARIO® PRO 10 stolný aj nástenný

Multifunkčný systém informačných panelov tvorený kovovým podstavcom a 10 
panelmi z polypropylénu vrátane bočného rozlišovača s popisovacími štítkami. 
Otočný držiak umožňuje využitie tohto modulu pre formát A4 na výšku, otočením 
o 90 ° potom pre formát A4 na šírku. Okrem využitia na stôl je možno tento 
výrobok upevniť aj na stenu, a to opäť v pozdĺžnom alebo priečnom formáte. 
Zabudovaná kolíková mechanika umožňuje jednoduchú a bleskurýchlu výmenu 
tabúľ. Balenie obsahuje 1 držiak, 10 rôznofarebných panelov, popisovacie štítky.

obj. číslo cena za kus
1201270 116,- €

9 SHERPA® MOTION 10

SHERPA ® Motion je ľahko otočný a umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k často používaným 
podkladom. Hlavnou súčasťou výrobku je guľový čap, okolo ktorého možno otáčať 10 panelov 
formátu A4 o 360 °. Čítací uhol sa dá súčasne meniť od 25 ° do 70 °. Celý systém je pritom 
stabilný vďaka ťažkému podstavcu.

obj. číslo cena za kus
1201260 109,- €



MAGNETIC & SELF-ADHESIVE

MAGNETO
FRAME DISPLAY POCKET

 Ľahká montáž vďaka zadnej strane, ktorá je celá magnetická 
alebo samolepiaca.


 
Ultra rýchla a ľahká realizácia a výmena dokumentov.

 Dokument sa zdôrazní vo výraznom ráme.

 Možnosť voliť z 3 bezpečnostných a 7 plnofarebných rámov.

MAGNETICKÝ  &  SAMOLEPIACI

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE MUSIA BYŤ VIDIEŤ

Viac informácií o výrobkoch �rmy Tarifold nájdete na www.tarifold.cz



Bezpečnostné  signálne  vrecká Magneto   

• výrazný bezpečnostný rámček - vhodné na dôležité papiere
• magnetické vrecko - stabilita, rýchla a jednoduchá výmena
• prevedenie magnetické alebo samolepiace
• povrchová úprava fólia - vynikajúca čitateľnosť
• dodávame po balení 2 ks

Tarifold Magneto SOLO
• elegantné plastové prevedenie, výrazný rám
• antireflexný povrch - lepšia čitateľnosť
• magnetické upevnenie - rýchle rámovanie
• využiteľné na šírku aj na výšku
• dodávame po balení 2 ks

Tarifold Magneto samolepiaca alebo magnetická
• elegantné praktické vrecká A4 s nástenným rámčekom
• ľahká výmena dokumentov - otvorené vrecká s uzatvárateľným magnetickým prúžkom
• ohybné - možno umiestniť na oblé plochy
• prevedenie magnetické alebo samolepiace
• balenie obsahuje 2 ks

ROKOV

ROKOV

ROKOV

typ žltá čierna modrá červená zelená cena za bal.
magnetické 1206363 1206360 1206362 1206361 1206359 22,40 €
samolepiace 1206354 1206355 1206356 1206357 1206358 16,30 €

typ čierna cena za bal.
magneto SOLO A4 1206351 17,70 €
magneto SOLO A3 1206352 30,80 €
magneto SOLO A2 1206353 52,- €

typ žltá-čierna červeno-biela zeleno-biela cena za bal.
magnetické 1206364 1206365 1206366 26,40 €
samolepiace 1206367 1206368 1206369 20,40 €
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Uvedené ceny sú bez DPH.

Dodávame len v čiernej farbe, ďalších 7 farieb (žltá, modrá, červená,
oranžová, zelená, biela a strieborná) na objednávku.
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Magnetické obaly  TARIFOLD

Závesný držiak TARIFOLD

Závesné obaly TARIFOLD

Samolepiace obaly TARIFOLD

Slúži pre uloženie dokumentov na kovových plochách. Okraje obalov sú vystužené oceľovým 
drôtom. Na vrecku je prilepená magnetická páska, ktorá zaručuje pevné prichytenie obalu 
ku kovovému povrchu. Formát A4 na výšku s čiernym okrajom obalu.

• dodávame 5 obalov v balení

Kovový držiak pre 10 obalov, ktorý sa dá pomocou skrutiek pripevniť 
na stenu. Skrutky a hmoždinky sú súčasťou dodávky. Možnosť 
výberu samostatného držiaka a individuálne ho dovybaviť obalmi 
(obr. 2) alebo kompletné sady držiaka s 10 obalmi vo farebnom 
mixe.

• vhodný na obaly formátu A4

Plastové obaly vystužené oceľovým rámom pre ukladanie dokumentov formátu A4. Rámy v niekoľkých farbách pre Váš lepší prehľad a 
ľahšie vyhľadávanie uložených dokumentov. Balíček obsahuje navyše 5 plastových štítkov, ktorými môžete obaly ďalej odlíšiť.

• formát A4, otvorené zhora
• dodávame v balení 10 obalov

Samolepiace nepermanentné obaly formátu A4 sú vhodné pre 
vizualizáciu všetkých informácií. Obaly je možné bez problému 
opakovane odlepiť a premiestniť na nové miesto.

• balenie 5 ks, mix farieb

3

1

2

4

obj. číslo položka cena
1206000 samostaný držiak 14,10 €
1206050 sada držiak + 10 obalov 42,40 €

obj. číslo cena za bal.
1206300 28,20 €

obj. číslo cena za bal.
1206350 26,10 €

obj. číslo farba rámu cena za bal.
1206100 žltá 32,20 €
1206110 červená 32,20 €
1206120 modrá 32,20 €
1206130 zelená 32,20 €
1206140 čierna 32,20 €
1206150 mix farieb 32,20 €
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Uvedené ceny sú bez DPH.
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Pultový stojan TARIFOLD VEO

Pultový stojan TARIFOLD

Pultový stojan TARIFOLD

Pultový stojan Tarifold VEO s veľmi stabilnou konštrukciou 
v zaujímavom minimalistickom dizajne. Veľmi 
jednoduché zostavenie. Dodávané vrátane 10 čiernych 
obalov formátu A4. Unikátne balenie v atraktívnom 
archivačnom boxe.

Pultový plastový stojan určený predovšetkým pre 
kancelárske použitie. Aj vo veľkom množstve 
dokumentov sa budete orientovať ľahko a rýchlo. 
Stabilný podstavec s priehradkami umožňuje uloženie 
drobných kancelárskych potrieb. Dodávaný vrátane 10 
obalov s modrým okrajom.

• formát obalov A4
• zarážka na vrecká
• farba svetlo šedá

Mobilný kovový stojan až na 30 obalov formátu A4. 
Pre perfektný prehľad a informácie po ruke. 
Dodávaný bez obalov - nutné dokúpiť zvlášť
(viď. predchádzajúca strana, oddiel 2).

• zarážka na obaly
• farba svetlo šedá

6

5

7

obj. číslo kapacita cena za kus
1206600 10 obalov A4 44,70 €
1206610 20 obalov A4 53,- €
1206620 30 obalov A4 58,- €

obj. číslo cena za kus
1206710 79,- €

obj. číslo cena za kus
1206700 82,- €

i
Rámčeky do stojanu VEO nájdete
na predchádzajúcej strane 362 / obr. 2.
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Somolepiace obaly KANG EASY CLICK

Prezentačný obal z priehľadného PVC, so samolepiacou zadnou stranou a 
ľahkým otváraním s farebným magnetickým rožkom „Easy Clic“ pre ľahké 
vkladanie tlačeného dokumentu. Obal možno pohodlne otvoriť až do 
jednej tretiny. Je opatrený nepermanentným lepidlom, ktoré dobre držií na 
všetkých hladkých plochách a je možné ho niekoľkokrát premiestniť.

• formát A4
• balenie 5 ks
• farebný mix - magnetický rožtek

8

obj. číslo cena za bal.
1206370 20,40 €
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Clip rám- ostrý roh

Nástenný displej použiteľný vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Rám z galvanicky tvrdeného hliníka s ostrými 
hrotmi. Vďaka clip-rámovému systému ľahko a rýchlo dokument vymeníte.

• dodávané vrátane montážnej sady na stenu

2Clip rám NOBO - oblý roh

Nástenný pútač použiteľný vo vnútornom i vonkajšom prostredí. Rám z vysoko kvalitného 
galvanicky tvrdeného hliníka s originálnym výklopným systémom zaručuje jednoduchú a 
rýchlu výmenu prezentačných materiálov, plagátov, certifikátov a ďalších dokumentov. 
Antireflexná krycia fólia z PVC zamedzuje poškodeniu dokumentov prachom a špinou, 
gumové tesnenie vnútri rámu chráni dokumenty pred vlhkosťou. Dodávané v piatich 
formátoch, vrátane montážnej sady pre pripevnenie na stenu.

1

obj. číslo využiteľný formát celkový rozmer cena za kus 
1207050 297×210 (A4) 370×248×11 mm 20,- €
1207060 420×297 (A3) 458×335×11 mm 24,40 €
1207070 594×420 (A2) 652×478×17 mm 40,- €
1207071 841×594 (A1) 899×652×17 mm 56,- €
1207072 1189×841 (A0) 1247×899×17 mm 76,- €

obj. číslo formát rozmer cena za kus 
1207093 A4 210×297 mm 18,40 €
1207094 A3 297×420 mm 21,40 €
1207096 A2 420×594 mm 27,10 €
1207097 A1 594×841 mm 38,80 €
1207098 A0 841×1189 mm 82,-€
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Informačný stojan „A“3

Obojstranný displej použiteľný vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Rám je z vysoko kvalitného hliníka. Originálny „clip.systém“ zaručuje jednoduchú a rýchlu výmenu dokumentu. Priehľadná krycia antireflexná 
fólia zamedzuje poškodeniu dokumentu prachom a špinou. Gumové tesnenie vnútri rámu chráni dokument pred vlhkosťou. Dodávané v troch formátoch.

Možnosť dokúpenia POPISOVATEĽNÝCH VLOŽIEK
a) white board - vložka popisovateľná stierateľnými fixkami
b) Chalk board - vložka popisovateľná kriedami

Popisovateľná vložka - White board 
obj. číslo  formát cena za kus 

12070851 A0 30,90 €
12070901 A1 17,50 €
12070951 A2 8,60 €

Popisovatelná vložka - Chalk board  
obj. číslo  formát cena za kus 

12070852 A0 30,90 €
12070902 A1 17,50 €
12070952 A2 8,60 €

Informačný stojan
obj. číslo  formát cena za kus 
1207085 A0 109,- €
1207090 A1 106,-€
1207095 A2 81,- €



Uvedené ceny sú bez DPH.

365Nástenky a tabule » Mapy » Flipcharty » Príslušenstvo k tabuliam » Prezentačné a informačné systémy » Vitríny » Laminácia » Visačky a menovky » Väzba » Projekčné plátna » Katalógové knihy a 
viazače 

Prezentačný stojan SHERPA® teleskopický

Prezentačný panel z vysoko kvalitného plastu umiestnený na stabilnom teleskopickom 
stojane. Možnosť nastavenia výšky a uhla panelu. Určené pre dokumenty formátu A4. 
V prípade typu stojanu na 10 ks panelov je nutné doobjednať panely zvlášť (nie sú 
súčasťou balenia).

4

obj. číslo typ stojanu nastaviteľná výška cena za kus
1201220 s jedným akrylovým panelom 66 – 114 cm 82,- €
1201230 pre 10 ks panelov SHERPA® 61 – 110 cm 122,- €

i
Príslušné panely sú 
na strane 359 / obr. 12.

Podlahový stojan CRYSTAL SIGN

Nadčasový podlahový stojan v kombinácii materiálov akryl-hliník s infotabuľou vo formáte 
A4 alebo A3. Tabule možno veľmi ľahko pootočiť pomocou západkového mechanizmu z 
formátu na výšku do formátu na šírku. Navyše sú výškovo nastaviteľné (A4 na výšku: 1,18 
m / 1,11 ma A4 na šírku: 1,13 m / 1,06 m; A3 na výšku: 1,25 ma 1,18 ma A3 na šírku: 1, 20 
m / 1,13 m). Infotabuľu tvoria dve stabilné a priezračné akrylové dosky spojené 
skrutkovým mechanizmom. Medzi tieto dosky je možné umiestniť potrebné informácie 
vytlačené na papieri alebo na špeciálnych fóliách, ktoré sú v počte 2 ks súčasťou stojana.
Pre oba formáty tabúľ možno tieto fólie potlačiteľné v laserovej tlačiarni doobjednať. 
Grafické predlohy pre potlač fólií možno zadarmo stiahnuť na www.durable.de. Ťažký 
liatinový podstavec a protišmykové pogumované vankúšiky zaisťujú vysokú stabilitu 
stojana. Jednoduchá montáž pomocou priloženého návodu.

5

obj. číslo položka cena 
1201320 stojan s infotabuľou A3 163,- €
1201321 stojan s infotabuľou A4 141,- €
1201322 priesvitné fólie A3 / 10 ks 24,40 €
1201323 priesvitné fólie A4 / 10 ks 15,90 €

Informačný stojan FGM TN A4  / A5 PP

Prospektový kovový stojan na tlačoviny  s čírym plastovým obalom formátu A4 / A5
Základné prevedenie v strieborno-šedej farbe. Stojan je ozvláštnený ozdobným 
metalickým pásom.

Odberový:
Vhodný na odber informačných letákov.

Prezentačný:
Vhodný pre zasunutie informačného letáku.

• formát A5 na objednávku

7Informačný stojan FGM TN A4 / A5

Prospektový kovový stojan na tlačoviny s čírym plastovým obalom formátu A4 / 
A5.Základné prevedenie v strieborno-šedej farbe.

Odberový:
Vhodný na odber informačných letákov.  

Prezentačný:
Vhodný pre zasunutie informačného letáku.

• formát A5 na objednávku

6

obj. číslo typ cena za kus
1201314 odberový 53,- €
1201315 prezentačný 51,- €

obj. číslo typ cena za kus
1201317 odberový 61,- €
1201318 prezentačný 58,- €

Prezentačný

Odberový
Prezentačný

Odberový
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Dverné tabuľky CLICK SIGN

Dverné tabuľky z vysoko kvalitného plastu upútajú svojou funkčnosťou a moderným dizajnom. Jednoduchá výmena kartónových štítkov sa vykonáva vybratím priehľadnej krycej tabuľky. Na stenu sa upevňuje nalepením 
alebo naskrutkovaním. Jednoduchá montáž pomocou priloženého návodu a vŕtacej šablóny. Tabuľky sú obzvlášť vhodné pre využitie vo vzdelávacích zariadeniach, nemocniciach, gastronómii atď. Vhodné elektronicky 
popisovatelé štítky pre jednotlivé rozmery tabuliek možno doobjednať ako samostatný výrobok. Grafické predlohy pre potlač štítkov si môžete zadarmo stiahnuť na www.durable.de.

2

Dverné tabuľky CLICK SIGN 

obj. číslo typ veľkosť štítku (š×v) farba cena za kus
1201370 4860 149×52,5 mm grafitová 8,60 €
1201371 4861 149×105,5 mm grafitová 10,40 €
1201372 4862 149×148,5 mm biela 11,80 €

Elektronicky popisovateľné štítky 

obj. číslo veľkosť balenie cena za bal.
1201380 149×52,5 mm 50 štítkov 7,30 €
1201381 149×105,5 mm 20 štítkov 7,30 €
1201382 149×148,5 mm 20 štítkov 7,30 €

i
Na objednávku je možné dodať aj iné farby.

Informačné tabule INFO SIGN

Štýlové informačné tabule určené pre umiestnenie na dvere či stenu ponúkajú moderný vrúbkovaný vzhľad a rovnomerne rozmiestnené 
upevňovacie prvky. Vysoko kvalitný hliníkový povrch môže byť priskrutkovaný alebo prilepený na určené miesto. Kartička je chránená 
akrylom, ktorý je odolný proti lesku a je upevnený dvoma úchytmi hore a dole. Šablóny pre tlač kartičiek možno zadarmo stiahnuť na www.
durable.de. Súčasťou balenia je príslušenstvo pre montáž s podrobnými obrazovými inštrukciami.

3

obj. číslo typ veľkosť kartičky (š×v) cena za kus
1207000 4800 149×52,5 mm 9,70 €
1207010 4801 149×105,5 mm 11,80 €
1207020 4803 149×210,5 mm 18,70 €
1207030 4805 210×148,5 mm 18,70 €
1207040 4806 210×297 mm 27,30 €

4800

4805 4801

4803

4806

Elegantné a nadčasové dverné štít z vysoko kvalitného akrylu. Medzi dve akrylové dosky sa vkladajú kartónové štítky, takže sú nápisy obojstranne čitateľné. Jednoduchá montáž pomocou priloženého návodu a vŕtacej 
šablóny. Grafické predlohy pre potlač štítkov možno stiahnuť zadarmo na www.durable.de. Sada obsahuje 1x dverný štítok vrátane dvoch priehľadných popisovateľných fólií.

Nástenná infotabuľa CRYSTAL SIGN1

obj. číslo rozmery cena za kus 
1201340 210×210 mm 65,- €
1201341 210×297 mm, A4 78,- €

obj. číslo rozmery cena za kus 
1201342 148×105 mm, A6 15,70 €
1201343 105×105 mm 15,10 €
1201344 210×148 mm, A5 24,40 €
1201345 210×297 mm, A4 34,20 €

2. Banner:

1. Klasika:

2.

1.



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Samolepiaci rámček DISPLAY FRAME

Display frame je veľmi odolný rámik z ABS plastu, ktorý sa po páde na zem nerozbije. 
Zadná plocha je samolepiaca. Možno ho umiestniť kdekoľvek na hladkú plochu pre 
označenie regálov, skríň, dverí a podobne. Rámček má modrú farbu.

4

obj. číslo formát cena za kus 
1207125 120×45 mm 2,- €
1207126 80×45 mm 1,85 €

Samolepiaci rámček MAGAFRAMETM

Samolepiaci informačný panel vo formáte A4, A5 s odklopiteľnou magnetickou prednou 
stranou pre rýchlu a pohodlnú výmenu dokumentu. Rámčeky možno až 100x 
opakovateľne odlepiť a znovu prilepiť. Rámček je priehľadný z oboch strán a dobre prilieha 
ku všetkým hladkým povrchom.

• v balení 2 ks

5

obj. číslo formát farba rámčeku cena za bal. 
1207150 A4 strieborná 17,90 €
1207151 A4 čierna 17,90 €
1207152 A5 strieborná 13,50 €

Euroclip K - prostriedok pre zavesenie obrázkov na stenu.
Predná strana - sklo obyčajné, zadná strana - MDF doska na závesy. Vhodný pre prezentáciu tlačovín a fotografií 
do všetkých vnútorných priestorov.

Euroclip K6

obj. číslo rozmery (cm) cena za kus 
1201519 10,5×15 / A6 1,- €
1201516 18×24 1,60 €
1201510 21×29,7 / A4 1,60 €
1201511 29,7×42 / A3 2,45 €
1201517 30×45 3,20 €
1201518 50×70 5,90 €
1201515 42×59,4 / A2 4,80 €

obj. číslo popis symbolu cena za kus 
1207100 WC Dámy 6,30 €
1207101 WC Páni 6,30 €
1207102 WC pre telesne postihnutých 6,30 €
1207103 WC (univerzálny symbol) 6,30 €
1207106 Fajčiareň (priestor pre fajčiarov) 6,30 €
1207107 Zákaz fajčenia 6,30 €
1207108 Šatňa 6,30 €
1207111 Zákaz používania mob. telefónu 6,30 €

Informačné piktogramy

Informačné piktogramy sú vyrobené z vysoko kvalitnej leštenej nerezovej ocele a vynikajú 
svojou jednoduchosťou a funkčnosťou. Piktogramy s priemerom 83 mm s rôznymi 
motívmi môžu byť umiestnené na akýkoľvek povrch pomocou samolepiacich vankúšikov 
umiestnených na zadnej časti. Symboly sú odolné proti poškriabaniu.

7
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Stojan na prospekty PRESENTER

Univerzálne využiteľný stojanček na prospekty, informácie, jedálne a nápojové lístky ... 
Ponúkame v troch formátoch: 1/3 A4 na výšku, A5 a A4. Moderná kombinácia materiálov, 
tvorená ušľachtilým hliníkovým podstavcom a priezračnou akrylovou doskou, tvorí pôsobivý 
celok. Informačné materiály možno ľahko vkladať a vyberať bez nutnosti demontáže 
stojančeka (jedinečný zvierací systém pevne drží akrylovú dosku). Vďaka obojstrannej 
čitateľnosti je možné prezentovať veľa informácií na malej ploche.

1

obj. číslo veľkosť (formát) cena za kus
1201360 237×107×85 mm (1/3 A4) 12,20 €
1201361 237×150×85 mm (A5) 15,40 €
1201362 323×212×85 mm (A4) 21,60 €

Stolová sada na letáky

Stolný plastový zásobník s kombináciou priehradiek na veľkosti tlačovín 
3xA4 + 3xA5 + 3xDL, bočné steny z polypropylénu, čelné steny z číreho 
AXPET, hĺbka priehradiek 25 mm pre uloženie max 1 kg tlačovín. Možný 
výber farebnosti bočníc: modrá, šedá, mliečna.

2

obj. číslo farba cena za kus
1201332 modrá 35,90 €

Stojan na letáky 3× A4 / A5 PP

Stolný plastový zásobník s priehradkami na veľkosti tlačovín 3xA4/A5, bočné 
steny z šedého, mliečneho alebo modrého polypropylénu, čelné steny z 
číreho AXPET, hĺbka priehradiek 25 mm pre uloženie max 1 kg tlačovín.

3

obj. číslo formát farba cena za kus
1201333 A4 modrá 18,30 €
1201334 A5 modrá 14,10 €

Nástenná zostava na letáky 3×5 A4 / A5 PP

Nástenný plastový stavebnicový zásobník s možnosťou rozšírenia do strán. 
Formát priehradiek A5. Bočné steny z polypropylénu, priehradky z číreho AXPET. 
Hĺbka priehradky 25 mm pre max 1 kg tlačovín. Možný výber farebnosti bočníc: 
modrá, šedá, mliečna.

• v inom počte zásobníkov na dopyt u  obchodného zástupcu

4

obj. číslo farba formát cena za kus
1201335 modrá A5 53,- €
1201336 modrá A4 75,- €
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Stojan na tlačoviny HLT

Moderný skladací stojan na tlačoviny strieborno šedej farby so 6 vreckami,  rozmer A4, vyrobený zo sendvičového materiálu Hylite s životnosťou až 80 000 ohnutí. Každá vrecko stojanu unesie 0,5 kg 
tlačovín. Stojan je možné jednoducho zložiť a rozložiť do pevnej transportnej tašky a ľahko ho prenášať.

Taška na stojan HLT
Textilná polstrovaná taška čiernej farby s popruhom cez rameno, určená pre transport HLT stojana.

5

obj. číslo typ cena 
1201391 4×A4 81,- €
1201392 6×A4 116,- €
1201393 8×A4 122,- €
1201394 taška 38,80 €

i
Na objednávku aj

 v rozmeroch 4×A4, 8×A4.
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Vitrína NOBO 6×A4

Vitrína horizontálna / vertikálna

Vitrína pre vnútorné alebo vonkajšie použitie. Zaoblený hliníkový rám s plastovými rohmi. Je určená ako komunikačný a oznamovací prostriedok do škôl, úradov, nemocníc, obchodov, reštaurácií, hotelov ...
Zadná stena je kovová, magnetická, určená na popisovanie popisovačmi na biele tabule. Zosilnené bezpečnostné sklo 4 mm hrubé. Zámok s dvoma kľúčmi. Vďaka pripevneniu na stenu pomocou hliníkového rámu 
zostáva prezentačná plocha úplne neporušená. Maximálne otvorenie dvierok do 135 ° zabraňuje poškodeniu steny aj vitríny. Montážna sada na stenu je súčasťou balenia.

• vonkajšia - má špeciálne tesnenie, ktoré je vodeodolné, preto nedochádza k zahmlievaniu.
• rozmer 692 × 752 × 45 mm (6 × A4)
• zavesenie na šírku

Exteriérová - vodeodolná:

Informačná vitrína s horizontálnym otváraním v pevnom hliníkovom ráme. Vodeodolnosť zaručuje použitie vonku aj vnútri. Uzamykateľné dvere s výplňou z tvrdeného skla ESG. Chrbát z pozinkovaného plechu. 
Prevedenie výplne korok, filc alebo magnetický lakovaný povrch. Montážna sada súčasťou balenia.

Interiérová:

Elegantná vitrína s horizontálnym alebo vertikálnym otváraním pre interiérové   použitie v hliníkovom ráme. Uzamykateľné polykarbonátové dvere pomocou imbusového kľúča. Prevedenie výplne korok, filc alebo 
magnetický lakovaný povrch. Montážna sada súčasťou balenia.

1

2

obj. číslo využitie cena za kus
2300010 exteriér 196,- €
2300020 interiér 159,- €

obj. číslo typ využitie povrch rozmer cena za kus
2300050 vertikálne interiér korok 900×1200 mm 198,- €
2300051 vertikálne interiér biela lakovaná 900×1200 mm 198,- €
2300052 vertikálne interiér filc 900×1200 mm 198,- €
2300053 horizontálne interiér korok 900×1200mm 204,- €
2300054 horizontálne interiér biela lakovaná 900×1200mm 204,- €
2300055 horizontálne interiér filc 900×1200mm 204,- €
2300056 horizontálne exteriér korok 750×1010mm 240,- €
2300057 horizontálne exteriér biela lakovaná 750×1010mm 271,- €
2300058 horizontálne exteriér filc 750×1010mm 261,- €
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obj. číslo položka cena za kus
2300060 panel  120×90 cm 82,- €
2300063 krajná noha 40,70 €
2300064 stredová noha 36,70 €

Interiérová vitrína s posuvnými dverami

Priestorové paravány

Informačná vitrína s posuvnými dverami v pevnom hliníkovom ráme. Dvere sú uzamykateľné na kľúčik a z tvrdeného skla ESG. Chrbát z pozinkovaného plechu. Prevedenie výplne korok, filc alebo magnetický 
lakovaný povrch. Montážna sada súčasťou balenia.

Bezpečnostné sklo ESG  (tzv. kalené sklo)
Takéto sklo prešlo špeciálnou tepelnou úpravou, pri ktorej získalo jedinečné vlastnosti, ktoré časom ani žiadnymi inými vplyvmi nevymiznú, jednou z nich je napr väčšia odolnosť proti nárazom. V prípade rozbitia 
takto upraveného skla dôjde k fragmentácii celej plochy na malé tupé kúsky, ktoré nespôsobujú poranenie ako v prípade skla nekaleného.

Priestorový paraván textilné, pre optické aj akustické rozdelenie priestoru, miestností, vstupných hál. Možno použiť zároveň aj ako textilné nástenky.

• rozmer tabule je 90 × 120 cm
• textilný poťah vo vínovej farbe

3

4

obj. číslo povrch rozmer cena za kus
2300047 korok 141×101, 18×A4mm 375,- € 
2300048 biela lakovaná 141×101, 18×A4mm 401,- €
2300049 filc 141×101, 18×A4mm 378,- €

i
Na objednanie v rozmere:
970 x 700 mm a 1410 x 700 mm

&
Magnety nájdete 
na str. 358.

&
Špendlíky nájdete 

na str. 358.



Čo je potrebné pre to, aby bola laminácia naozaj
hračkou? Unikátna technológia plne automatických
laminátorov rady Leitz iLAM! Inteligentné snímacie
senzory a pokročilá kontrola zahrievania pre Vás
znamenajú jediné: už žiadne nastavovanie prístroja
podľa hrúbky fólie či dokumentu. Perfektný výsledok 
laminácie je samozrejmosťou. Laminátory Leitz iLAM sú
nielen inteligentné, ale aj najrýchlejšie. Takže ...Ktorý z 
nich si vybrat? To je to jediné, co potrebujete vedieť!

iLAM

Laminátor Leitz iLAM Easy 
A4/A3
Obsluha jedným tlačítkom.  P re malé 
kancelárie a domáce použitie.

2 x
A3

až do 

125
mikrónov

45 
sec*

2 x
A4

až do 

125
mikrónov

45 
sec*

Naskenujte 
tento QR kód a 
pozrite si
video s laminátormi
iLam v akcii

ZÁRUKA
3 ROKY

iLAM easy

Kompaktné prevedenie pre malé kancelárie a domáce použitie
Žiadne komplikované nastavovanie. Vybavený pokročilou 
kontrolou zahrievania
Nastavenie pro optimálnu lamináciu fotografií 
Manuálna uvolňovacia páčka 

4 x
A4

až do 

250
mikrónov

26 
sec*

4 x
A3

až do 
250

mikrónov
26 
sec*

6 x
A3

až do 

250 10 
sec*

T
T

Laminátor Leitz iLAM ouch 
A3 a iLAM Touch A4 urbo

Laminátor Leitz iLAM Touch 
A3 Turbo
Obsluha jedným tlačítkom. Vysokorýchlostný 
laminátor pre profesionálne využitie.

iLAM touch

Plne automatický vysokorýchlostný laminátor pre  
profesionálne využitie
Žiadne komplikované nastavovanie vďaka inteligentnému
snímaciemu senzoru
Patentované sklopné klapky pre dokonalé výsledky 
Zabraňuje zaseknutiu fólie
Nízka  spotreba energie

ZÁRUKA
3 ROKY

zahrievanie
1 min.

iLAM light

Obsluha jedným tlačítkom. Pre malé kancelárie a domáce
použitie
Jednoduché a bezproblémové laminovanie
s výbornými výsledkami

Laminátor iLam Light A4/A3

A4: 75020000
A3: 75030000

Obsluha jedným tlačítkom. Pre malé 
kancelárie a domáce použitie.

2 x

2 x

A3
až do 

100
mikrónov

60 
sec*

A4
až do 

100
mikrónov

60 
sec*

ZÁRUKA
3 ROKY

*A4, 80 mikrónov

mikrónov
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obj. číslo cena za kus
2703030 318,- €

obj. číslo popis cena za kus
2703020 A4 114,- €
2703025 A3 151,- €

obj. číslo popis cena za kus
2703035 A4 174,- €
2703040 A3 257,- €
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Prvotriedna kvalita Leitz
Laminovacie fólie pre teplú lamináciu
Laminovacie fólie Leitz iLAM spĺňajú najvyššie požiadavky na ochranu
dôležitých dokumentov a prezentácií.

• Laminácia rozjasňujúca farby
• Kvalitná laminácia bez vlniek a bubliniek
• Laminácia bez zasekávania fólií vo vnútri prístroja *

Laminovacie fólie Leitz sú dostupné s unikátnou smerovaciou technológiou
(UDT) alebo bez nej. Iste v ponuke nájdete tie, ktoré hľadáte.

Dokonalé výsledky so všetkými laminátormi!
* Pri použití v súlade s návodom

Ostatné laminovacie fólie
Chceli by ste si vytvoriť firemné 
návštevnícke karty, menovky, 
licenčné či členské karty, visačky 
alebo si len jednoducho ochrániť 
fotku Vašich najbližších v peňaženke? 
Potom vyberajte z menších formátov 
laminovacích fólií Leitz.

• Laminácia rozjasňujúca farby

• Od formátu A6 do formátu 
 kreditnej karty

Mikróny Formát/Balenie Obj. číslo Cena za bal.

125125 A6, 100 kusov 0706030 8,10 €

125125 A7, 100 kusov 0706026 4,80 €

125125 Vstupná karta
65x95 mm, 100 kusov 0706020 3,65 €

125125 Kreditná karta
54x86 mm, 100 kusov 0706000 2,50 €

Al ways�
Perfe ct

Guaranteed

Jam Free
Guaranteed

Al ways�
EASY

Guaranteed

Mikróny Balenie Obj. číslo Cena za bal.

A5, unikátna smerovacia technológia

125125 100 kusov 0706050 14,20 €

A4, unikátna smerovacia technológia

8080 100 kusov 0706065 18,30 €

125125 100 kusov 0706080 24,20 €175175 100 kusov 0706085 39,- €

A3, unikátna smerovacia technológia

8080 100 kusov 0706089 39,10 €

125125 100 kusov 0706095 58,- €175175 100 kusov 0706100 82,- €

Naskenujte 
tento kód na svoj   
mobilný telefón 
a pozrite sa na 
video o fóliách 
iLAM.

Fólie Leitz iLAM s unikátnou smerovacou technológiou
Aby pre Vás bola laminácia naozaj jednoduchá, používajte obaly Leitz iLAM. 
Smerovacie šípky, ktoré sú novo viditeľne umiestnené na laminovacích 
fóliách, zaisťujú vloženie fólie do laminátora správnym smerom. Tieto šípky 
navyše signalizujú, že je dokument perfektne zalaminovaný - vzor šípok úplne 
zmizne. Len tak si môžete byť istí, že laminácia je naozaj správne vykonaná.
Kvalitné zložky, ktoré sú používané pri ich výrobe (polyester PET a vysoko 
kvalitné lepidlo EVA), navyše zaručujú, že fólia neuviazne vnútri laminátora.

• Smerovacia technológia - znak perfektná laminácia
• Laminácia bez zasekávania fólie vo vnútri prístroja *
• Dokonalé výsledky so všetkými laminátormi

*Pri použití v súlade s návodom

NOVINKA 
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Laminátor FELLOWES COSMIC2

Laminátor FELLOWES SATURN2

Laminátor iLam Light A4/A3

Nový laminátor s atraktívnym dizajnom do formátu A4 a A3, pre laminovacie fólie 80-100 mic. 
Je vhodný pre príležitostnú lamináciu v kancelárii. Stroj je vybavený systémom HeatGuard 
Technology ™ - zdvojenou tepelnou ochranou laminovacieho priestoru, ktorá zaisťuje rýchle 
vyhriatie stroja do pracovného stavu a zamedzuje zbytočnému ohrievaniu tela krytu laminátora. 
Stroj je ďalej vybavený unikátnym systémom Jam Free, ktorý zabraňuje uviaznutiu dokumentu 
vo vnútri stroja. Nový model je vybavený LED diódovým displejom pre ľahší výber funkcií. 

• teplá aj studená laminácia

Dizajnovo atraktívny laminátor do formátu A4 a A3
pre príležitostnú lamináciu v kancelárii. Stroj je
vybavený systémom HeatGuard TechnologyTM
- zdvojenou tepelnou ochranou laminovacieho priestoru, ktorá zaisťuje rýchle 
vyhriatie stroja do pracovného stavu a zamedzuje zbytočnému ohrievaniu tela 
krytu laminátora. Stroj je ďalej vybevený systémom Jam Free, ktorý zabraňuje 
uviaznutiu dokumentu vo vnútri stroja. Laminátor disponuje systémom pre 
uvoľnenie valcov a prípadné spätné vysunutie laminovaného dokumentu. 
Presvetlený LED diódový displej uľahčuje výber funkcií.

• teplá aj studená laminácia

3

2

4

technické dáta SATURN2 A4 SATURN2 A3
formát A4 A3
šírka vstupu 235 mm 330 mm
počet valcov 2 2
hrúbka fólie 80-125 mic 80-125 mic
rýchlosť laminácie 30 cm / min. 30 cm / min.
doba zahrievania 5 min. 5-6 min.
hmotnosť 1,7 kg 2 kg
obj. číslo 2703220 2703230
cena za kus 109,- € 144,- €

technické dáta COSMIC2 A4 COSMIC2 A3
formát A4 A3
šírka vstupu 235 mm 330 mm
hrúbka fólie 80-100 mic 80-100 mic
rýchlosť laminácie 30 cm / min. 30 cm / min.
doba zahrievania 5 min. 5 min.
hmotnosť 1,7 kg 2 kg
obj. číslo 2703210 2703215
cena za kus 92,- € 117,- €
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Co je potřeba pro to, aby byla laminace opravdu 
hračkou? Unikátní technologie plně automatických
laminátorů řady Leitz iLAM! Inteligentní snímací 
senzory a pokročilá kontrola zahřívání pro vás 
znamenají jediné: už žádné nastavování přístroje 
podle tlouštky kapsy či dokumentu. Perfektní výsledek 
laminace je samozřejmostí. Laminátory Leitz iLAM jsou 
nejen inteligentní, ale také nejrychlejší. Takže... Který z 
nich si vybrat? To je to jediné, co potřebujete znát!

iLAM

Laminátor Leitz iLAM Easy 
A4/A3
Obsluha jedním tlačítkem. Pro malé 
kanceláře a domácí použití.

2 x
A3

až do 

125
mikronů

45 
sec*

2 x
A4

až do 

125
mikronů

45 
sec*

Naskenujte 
tento QR kód a 
podívejte se na 
video s laminátory 
iLam v akci

ZÁRUKA
3 ROKY

iLAM easy

Kompaktní provedení pro malé kanceláře a domácí použití
Žádné komplikované nastavování. Vybaven pokročilou 
kontrolou zahřívání
Nastavení pro optimální laminaci fotografií 
Manuální uvolňovací páčka 

4 x
A4

až do 

250
mikronů

26 
sec*

4 x
A3

až do 
250

mikronů
26 
sec*

6 x
A3

až do 

250
mikronů

10 
sec*

T
T

Laminátor Leitz iLAM ouch 
A3 a iLAM Touch A4 urbo

Laminátor Leitz iLAM Touch 
A3 Turbo
Obsluha jedním tlačítkem. Vysokorychlostní 
laminátor pro profesionální využití.

iLAM touch

Plně automatický vysokorychlostní laminátor pro   
profesionální využití
Žádné komplikované nastavování díky inteligentnímu 
snímacímu senzoru
Patentované sklopné klapky pro dokonalé výsledky 
Zabraňuje zaseknutí kapsy 
Nízká spotřeba energie

ZÁRUKA
3 ROKY

zahřívání 
1 min.

iLAM light

���Obsluha jedním tlačítkem. Pro malé kanceláře a domácí 
použití
���Snadné a bezproblémové laminování s výbornými výsledky

Laminátor iLam Light A4/A3

A4: 75020000
A3: 75030000

Obsluha jedním tlačítkem. Pro malé 
kanceláře a domácí použití.

2 x

2 x

A3
až do 

100
mikrónov

60 
sec*

A4
až do 

100
mikrónov

60 
sec*

ZÁRUKA
3 ROKY

*A4, 80 mikrónov

Laminátor pre malé kancelárie a domáce použitie. Obsluha jedným tlačidlom. 
Jednoduché a bezproblémové laminovanie s výbornými výsledkami.

Laminátor NEPTUNE2 A3

Novinka umožňujúca kvalitnú lamináciu až do formátu A3 v rozsahu 80-175 mic hrúbky laminovacej fólie vrátane laminácii 
fotografií a farebných výtlačkov. Komfortná obsluha prostredníctvom ovládacieho panelu so svetelnou indikáciou. Stroj je vybavený 
unikátnym systémom Jam Free, ktorý vďaka laminácie s nízkym trením, 100% zabraňuje uviaznutiu laminovaného dokumentu vo 
vnútri stroja. Vybavený sleep módom. 

1

technické dáta NEPTUNE2 A3
formát A3
šírka vstupu 330 mm
hrúbka fólie 80 - 175 mic.
rýchlosť laminácie 45 cm / min.
doba zahrievania 4 min
hmotnosť 6,5 kg
obj. číslo 2703245
cena za kus 243,- €

technické dáta LIGHT A4 LIGHT A3
formát A4 A3
hrúbka fólie 75 - 100 mic 75 - 100 mic
rýchlosť laminácie 60 sec 60 sec
doba zahrievania 6 min. 6 min.
hmotnosť 1,2 kg 1,9 kg
obj. číslo 2703080 2703085
cena za kus 73,- € 97,- €

Co je potřeba pro to, aby byla laminace opravdu 
hračkou? Unikátní technologie plně automatických
laminátorů řady Leitz iLAM! Inteligentní snímací 
senzory a pokročilá kontrola zahřívání pro vás 
znamenají jediné: už žádné nastavování přístroje 
podle tlouštky kapsy či dokumentu. Perfektní výsledek 
laminace je samozřejmostí. Laminátory Leitz iLAM jsou 
nejen inteligentní, ale také nejrychlejší. Takže... Který z 
nich si vybrat? To je to jediné, co potřebujete znát!

iLAM

Laminátor Leitz iLAM Easy 
A4/A3
Obsluha jedním tlačítkem. Pro malé 
kanceláře a domácí použití.

2 x
A3

až do 

125
mikronů

45 
sec*

2 x
A4

až do 

125
mikronů

45 
sec*

Naskenujte 
tento QR kód a 
podívejte se na 
video s laminátory 
iLam v akci

ZÁRUKA
3 ROKY

iLAM easy

Kompaktní provedení pro malé kanceláře a domácí použití
Žádné komplikované nastavování. Vybaven pokročilou 
kontrolou zahřívání
Nastavení pro optimální laminaci fotografií 
Manuální uvolňovací páčka 

4 x
A4

až do 

250
mikronů

26 
sec*

4 x
A3

až do 
250

mikronů
26 
sec*

6 x
A3

až do 

250
mikronů

10 
sec*

T
T

Laminátor Leitz iLAM ouch 
A3 a iLAM Touch A4 urbo

Laminátor Leitz iLAM Touch 
A3 Turbo
Obsluha jedním tlačítkem. Vysokorychlostní 
laminátor pro profesionální využití.

iLAM touch

Plně automatický vysokorychlostní laminátor pro   
profesionální využití
Žádné komplikované nastavování díky inteligentnímu 
snímacímu senzoru
Patentované sklopné klapky pro dokonalé výsledky 
Zabraňuje zaseknutí kapsy 
Nízká spotřeba energie

ZÁRUKA
3 ROKY

zahřívání 
1 min.

iLAM light

���Obsluha jedním tlačítkem. Pro malé kanceláře a domácí 
použití
���Snadné a bezproblémové laminování s výbornými výsledky

Laminátor iLam Light A4/A3

A4: 75020000
A3: 75030000

Obsluha jedním tlačítkem. Pro malé 
kanceláře a domácí použití.

2 x

2 x

A3
až do 

100
mikrónov

60 
sec*

A4
až do 

100
mikrónov

60 
sec*

ZÁRUKA
3 ROKY

*A4, 80 mikrónov

Co je potřeba pro to, aby byla laminace opravdu 
hračkou? Unikátní technologie plně automatických
laminátorů řady Leitz iLAM! Inteligentní snímací 
senzory a pokročilá kontrola zahřívání pro vás 
znamenají jediné: už žádné nastavování přístroje 
podle tlouštky kapsy či dokumentu. Perfektní výsledek 
laminace je samozřejmostí. Laminátory Leitz iLAM jsou 
nejen inteligentní, ale také nejrychlejší. Takže... Který z 
nich si vybrat? To je to jediné, co potřebujete znát!

iLAM

Laminátor Leitz iLAM Easy 
A4/A3
Obsluha jedním tlačítkem. Pro malé 
kanceláře a domácí použití.

2 x
A3

až do 

125
mikronů

45 
sec*

2 x
A4

až do 

125
mikronů

45 
sec*

Naskenujte 
tento QR kód a 
podívejte se na 
video s laminátory 
iLam v akci

ZÁRUKA
3 ROKY

iLAM easy

Kompaktní provedení pro malé kanceláře a domácí použití
Žádné komplikované nastavování. Vybaven pokročilou 
kontrolou zahřívání
Nastavení pro optimální laminaci fotografií 
Manuální uvolňovací páčka 

4 x
A4

až do 

250
mikronů

26 
sec*

4 x
A3

až do 
250

mikronů
26 
sec*

6 x
A3

až do 

250
mikronů

10 
sec*

T
T

Laminátor Leitz iLAM ouch 
A3 a iLAM Touch A4 urbo

Laminátor Leitz iLAM Touch 
A3 Turbo
Obsluha jedním tlačítkem. Vysokorychlostní 
laminátor pro profesionální využití.

iLAM touch

Plně automatický vysokorychlostní laminátor pro   
profesionální využití
Žádné komplikované nastavování díky inteligentnímu 
snímacímu senzoru
Patentované sklopné klapky pro dokonalé výsledky 
Zabraňuje zaseknutí kapsy 
Nízká spotřeba energie

ZÁRUKA
3 ROKY

zahřívání 
1 min.

iLAM light

���Obsluha jedním tlačítkem. Pro malé kanceláře a domácí 
použití
���Snadné a bezproblémové laminování s výbornými výsledky

Laminátor iLam Light A4/A3

A4: 75020000
A3: 75030000

Obsluha jedním tlačítkem. Pro malé 
kanceláře a domácí použití.

2 x

2 x

A3
až do 

100
mikrónov

60 
sec*

A4
až do 

100
mikrónov

60 
sec*

ZÁRUKA
3 ROKY

*A4, 80 mikrónov

&
Laminovacie fólie 
nájdete na str. 373.



Uvedené ceny sú bez DPH.

Laminovacie fólie samolepiace

Polyesterové laminovacie fólie hrúbky 80 mic. so samolepiacou 
zadnou stranou, ktorá je podlepená papierovým nosičom. Po prejdení 
fólie laminátorom za tepla sa tento papierový nosič ručne oddelí, 
vznikne tak „samolepka“. Zalaminovaný dokument sa dá nalepiť na 
ľubovoľnú hladkú plochu.

• v balení 100 ks

9 Samolaminovacia karta 3L

Samolaminovacia karta slúži na uchovanie 
dokumentu aj pri častom používaní bez poškodenia. 
Zalaminovanie je veľmi jednoduché vďaka princípu 
studenej laminácie bez použitia laminátora.

• v balení 10 ks

10

Laminovacie fólie

Polyesterové laminovacie fólie pre všetky typy tepelných laminátorov. Antistatická úprava odstraňuje problémy pri 
vkladaní dokumentu do fólie. Materiály zalaminované v čírych púzdrach nadobúdajú lesk a sú dokonale chránené pred 
vlhkosťou, zašpinením, poškodením a falšovaním. Vhodné aj pre kvalitnú lamináciu tepelne citlivých, farebných 
materiálov

• v balení 100 ks

6

obj. číslo rozmery (mm) cena za bal.
0705960 A5 (216×154) 16,30 €
0705950 A4 (303×216) 30,70 €
0705900 A3 (426×303) 65,- €

obj. číslo rozmery (mm) cena za bal.
0706532 66×100 3,65 €
0706531    160×220 (A5) 11,70 €
0706530    225×312 (A4) 16,20 €

obj. číslo rozmery (mm) hrúbka cena za bal.
0705990 54×86 80 mic. 1,60 €
0706015 65×95 80 mic. 2,80 €
0706025 A7 (111× 80) 80 mic. 2,35 €
0706011 126×90 100 mic. 3,15 €
0706035 A6 (154×111) 80 mic. 4,- €
0706048 A5 (216×154) 80 mic. 6,20 €
0706049 A5 (216×154) 100 mic. 7,10 €
0706051 A5 (216×154) 125 mic. 9,40 €
0706060 A4 (303×216) 80 mic. 9,70 €
0706070 A4 (303×216) 100 mic. 12,60 €
0706082 A4 (303×216) 125 mic. 15,40 €
0706090 A3 (426×303) 80 mic. 20,80 €
0706092 A3 (426×303) 100 mic. 24,40 €
0706096 A3 (426×303) 125 mic. 33,80 €
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Studený laminátor LEITZ CS9

Laminátory LEITZ

Unikátny studený laminátor so samolepiacou fóliou na rolke. Systém laminácia za 
studena umožňuje bezpečné laminovanie tepelne citlivých materiálov, fotografií a pod. 
Samolepiaci povrch laminovacích fólií zaručuje kvalitný výsledok laminácie bez bublín. 
Laminátor sa veľmi ľahko obsluhuje a jeho prevádzka je maximálne ekonomická. Prístroj 
je dodávaný s úvodnou rolkou laminovacej fólie s dĺžkou 5 m. Možnosť aj jednostrannej 
laminácie. Manuálny pohon pomocou kľuky. Úpravu zalaminovaných dokumentov 
docielite pomocou rezačky, ktorá je súčasťou laminátora.

Fólie na rolke

Súvislá rolky fólie umožňuje lamináciu dokumentov akejkoľvek dĺžky do šírky 215 mm. Vďaka lepiacemu 
povrchu na oboch vnútorných stranách fólie je možné nožnicami odstrihnúť prebytočné okraje fólie na 
presnú veľkosť dokumentu. Výmena kazety s fóliou je maximálne jednoduchá a rýchla.

5

obj. číslo položka cena za kus
2703250 laminátor LEITZ CS9 57,- €

obj. číslo fólie (šírka×návin) hrúbka cena za kus
0706500 215 mm×20 m 80 mic. 21,20 €
0706510 215 mm×30 m 80 mic. 27,60 €

Laminovací film A3 / A4 pre JEDNOSTRANNÚ 
lamináciu za studena

Lesklý číry film s hrúbkou 100 mic vo formáte
A3 a A4 je určený pre jednostranné laminovanie za studena
(bez použitia laminátora). Lepivá strana je krytá tenkou odnímateľnou 
krycou fóliou. Ľahko sa nalepí na dokument prostým zahladením rúk. 
Po nalepení podľa potreby orežte na požadovaný formát.

7

obj. číslo formát hrúbka cena za bal.
0706480 A3 100 mic. 16,30 €
0706485 A4 100 mic. 8,90 €

Laminovacie fólie A4 175 mic COLD 
pre OBOJSTRANNÚ lamináciu za studena

Číra lesklá laminovacia fólia 
určená pre obojstrannú lamináciu 
za studena. Tj. s vypnutým 
ohrevom laminátora. Je možné 
ich použiť aj bez laminátora 
opatrným ručným nalepením. 
Vrecko pozostáva z hornej, pri 
izbovej teplote lepivej časti, krytej 
odnímateľným papierovým 
nosičom. Spodná fólia nelepí. 
Lepivá strana sa prilepí na hornú 
stranu vložného dokumentu a po 
stranách na spodnej fólii.

8

obj. číslo formát hrúbka cena za bal.
0706490 A4 175 mic. 12,20 €



376

Menovka ALU 65

Menovka s okienkom s rozmermi 65 × 26 mm. Vnútorné rozmery 62 × 18 mm. Kombinácia hliník / 
čierny plast. Časť menovky určená k popisu je chránená čírym tuhým plastom. Možnosť uchytenia na 
odev pomocou špendlíka alebo kovových úchytiek.

3

obj. číslo balenie cena za bal.
1003120 10 ks 24,30 €

Menovka Click Fold s magnetom1

Elegantná menovka z odolného plastu. Klipový mechanizmus umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu štítka. Jednoduché, voči materiálu neškodné upevnenie na citlivých textíliách. 
Magnet s obzvlášť vysokou priľnavosťou.

• rozmer 54×90 mm
• v balení 10 ks

obj. číslo cena za kus
1003168 3,65 €

Menovka Clipcard s magnetom

Elegantná menovka s farebným rámom a čelom z odolného plastu. 
Klipový mechanizmus umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu štítku. 
Jednoduché, voči materiálu neškodné upevnenie na citlivých 
textíliách. Magnet s obzvlášť vysokou priľnavosťou.

• rozmer 17×67 mm, na šírku 
• v balení 25 ks

2

obj. číslo cena za kus
1003166 3,20 €

Nástenky a tabule » Mapy » Flipcharty » Príslušenstvo k tabuliam » Prezentačné a informačné systémy » Vitríny » Laminácia » Visačky a menovky » Väzba » Projekčné plátna » Katalógové knihy a viazače 

Menovka ALU 7 / ALU 84

ALU 7
Luxusná kovová menovka s rozmermi 70 × 25 mm. Vnútorné rozmery 70 × 10 mm. Prevedenie z hliníka s matnou 
povrchovou úpravou. Časť menovky určená k popisu je chránená čírym tuhým plastom, potiahnutým snímateľnou 
fóliou. Možnosť uchytenia na odev pomocou špendlíka alebo špeciálnych plastových úchytiek.

obj. číslo typ balenie cena za bal.
1003125 ALU 7 10 ks 24,30 €
1003126 ALU 8 10 ks 36,30 €

ALU 8
Luxusná kovová menovka s rozmermi 80 × 42 mm. Vnútorné rozmery 80 × 27 mm. Prevedenie z hliníka s 
matnou povrchovou úpravou. Časť menovky určená k popisu je chránená čírym tuhým plastom, potiahnutým 
snímateľnou fóliou. Možnosť uchytenia na odev pomocou špendlíka alebo špeciálnych plastových úchytiek.

Pripnutie na magnet.



Uvedené ceny sú bez DPH.

Menovka s kombinovaným úchytom

 Menovky so spínacím špendlíkom

8

9

Kombinovaná univerzálna menovka z číreho PVC, bezpečný úchyt na odev 
štipcom alebo špendlíkom. Súčasťou menovky je popisovateľná kartička, 
ktorá sa zasúva z bočnej strany.

• rozmery 54×90 mm (v×š)     
• v balení 50 ks

obj. číslo cena za kus
1003100 0,45 €

obj. číslo rozmery (v x š) v balení cena za kus
1003110 30×60 mm 100 ks 0,45 €
1003130 40×75 mm 100 ks 0,53 €
1003140 54×90 mm 50 ks 0,78 €

Menovka so zatváracím špendlíkom pre upevnenie na odev. Vyrobená z vysoko
transparentného plastu. K dodaniu v troch veľkostiach.

Visačky na ID karty z polomatného tvrdého plastu. Možnosť zavesiť na klip, šnúrku alebo retiazku.

• rozmer 54×86 mm
• v balení 50 ks

Visačky na ID karty z polomatného tvrdého plastu. Možnosť zavesiť na klip, šnúrku alebo retiazku.

• rozmer 54×86 mm
• v balení 50 ks

377
Visačky IDPR 1 zvislé Visačky IDPR 3 vodorovné5 6

obj. číslo cena za bal.
1003199 36,70 €

obj. číslo typ cena za bal.
1003197 M1 - zvislé 10,60 €
1003196 M3 - vodorovné 10,60 €

obj. číslo cena za bal.
1003198 36,70 €

Visačky na ID karty z priehľadného mäkčeného plastu. Možnosť zavesiť na klip, šnúrku alebo retiazku.

• rozmer 54×86 mm
• v balení 50 ks

Visačky IDPR M1 zvislé / M33 vodorovné7

obj. číslo v balení cena za kus
1003190 25 ks 1,45 €

Menovka s klipom

Visačka z vysoko transparentnej tvrdenej fólie. 
Uzavreté vrecko pre vloženie kartičky s popisom 
(kartička je súčasťou visačky). Vhodná pre prezentačné 
účely alebo pre označenie batožiny.

• rozmer 60×90 mm

10
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Visačky CCA

Tuhý plastový obal pre magnetické karty 54 × 86 mm - vodorovná, prevedenie z 
priehľadného polomatného polyprophylénu. Otvor pre ľahké vysunutie karty. Obaly 
chránia karty nielen proti mechanickému poškodeniu, ale aj vplyvom UV žiarenia, 
antistatickej elektriny a v obmedzenej miere aj magnetizmu.

• v balení 50 ks

3 Visačky IDPR UNI

Tuhá plastová visačka pre 1 až 4 plastové karty 54 × 86 mm - univerzálny, možno použiť vodorovne alebo 
zvisle, prevedenie z bieleho plastu, otvorená z prednej strany. Možno zavesiť na klips, šnúrku alebo 
retiazku.

• v balení 25 ks

4

Visačky IDS PVisačky IDPR M XL

Tuhá plastová visačka pre kreditné karty rozmerov 54 × 86 mm s modrou šnúrkou na krk. Jedna stra-
na s oválnym otvorom pre ľahké vsunutie karty.

• v balení 50 ks

Visačka mäkká priehľadná z polyprophylénu vrátane šnúrky na krk.

• veľkosť visačky 114 ×137 mm
• dĺžka tenkej, okrúhlej šnúrky 90 cm
• farba šnúrky biela

65

obj. číslo cena za bal.
1003181 26,40 €

obj. číslo cena za bal.
1003182 24,- €

obj. číslo cena za bal.
1003189 17,- €
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obj. číslo v balení cena za bal.
1003195 50 ks 48,60 €

Púzdro na karty DELUXE DUO

Elegantné púzdro na 2 karty z priehľadného akrylu, ktorý chráni karty pred ich
poškriabaním. Púzdro je dodávané s textilnou páskou pre bezpečnosť.

• farba antracitová
• v balení 10ks
• rozmery 54×85mm (pozdĺžny formát)

1 Púzdro na karty DUAL s rolo systémom2

obj. číslo cena za kus
1003170 6,90 €

Púzdro na 2 karty s rolo systémom. Rolo systém môžete upevniť na kartu buď na šírku 
alebo na výšku pomocou patentku.

• dĺžka rolo-sytému 80 cm
• farba transparentná
• v balení 10 ks
• rozmery 54×85 mm

obj. číslo cena za kus
1003175 4,05 €



Uvedené ceny sú bez DPH.

Plastový naviják s chrómovaným povrchom, priemer 32 mm, dĺžka lanka cca 65 cm. 
Úchyt na menovku je plastový s kovovým cvokom.

• v balení 10ks

Držiak na preukazy so spoľahlivou navíjacou mechanikou pevne udrží menovky a 
prístupové karty. Je obzvlášť vhodný pre kombináciu so všetkými menovkami DURABLE, 
ktoré sú vybavené výsekom pre klip alebo cvok. Spoľahlivé upevnenie menovky 
plastovým pútkom a kovovým cvokom.

• dĺžka cca 80 cm
• v balení 10 ks

Držiak ID kariet s navíjacím mechanizmom chrómovaný. Rolosystém s klipom7 8

Šnúrka na krk s klipom pre uchytenie visačky. Možno použiť na visačku s vydierovanými pozdĺžnym 
otvorom alebo so závesom. 

• rozmer: šírka 10 mm, dĺžka 90 cm
• farba tmavo modrá, čierna
• v balení 50 ks

Textilná šnúrka Lily s klipom9

Pomôcky pre výrobu visačiek11

Nevyhnutné pomôcky pre výrobu vlastných menoviek, visačiek alebo identifikačných kariet zo zalaminovaných materiálov. Dierovacie kliešte - veľkosť otvoru: 4 × 15 mm. Kapacita dierovania do 3 mm hrúbky. Robustné celokovové 
prevedenie s chrómovou povrchovou úpravou.

obj. číslo cena za kus
1003399 2,30 €

obj. číslo cena za kus
1003395 2,- €

obj. číslo farba cena za bal.
1003390 modrá 26,30 €
1003392 čierna 26,30 €

obj. číslo popis v balení cena za bal.
0706605 dierovacie kliešte 1 ks 24,10 €
0706610 Európsky klips 100 ks 19,80 €
0706620 samolepiaci klips 100 ks 14,20 €
0706630 Americký klips 100 ks 16,20 €
0706640 magnetický klips 50 ks 40,80 €
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Textilná bezpečnostná šnúrka s klipom (pri zachytení sa odopne). Vhodná pre visačky 
a menovky Durable. Dĺžka 44 cm, šírka 10 mm.

• dodávame po balení 10 ks

Textilná šnúrka na menovky s bezpečnostnou poistkou10

obj. číslo farba cena za bal.
1003300 žltá 17,50 €
1003310 červená 17,50 €
1003330 modrá 17,50 €
1003340 šedá 17,50 €
1003350 čierna 17,50 €
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Samolepiace menovky BADGEFIX1

Samolepiace potlačiteľné menovky z nekrčivej tkaniny.

• farba: biela
• balenie: 240 kusov
• rozmer: 40 x 75 mm

obj. číslo cena za bal.
1003107 34,30 €

Identifikačné pásky SIGEL3

PE materiál – pevné a odolné proti mechanickému pretrhnutiu, vodeodolné,
• rozmer: 260×26 mm
• farba: žltá, modrá
• balenie: 120 ks
TYVEK materiál – odolný proti pretrhnutiu, zároveň mäkký pre príjemné nosenie
• rozmer: 225×25 mm
• farba: žltá, modrá
• balenie: 120 ks
- v každom balení pások je pre lepšiu personifikáciu priložený A4 hárok etikiet, určený pre potlač v atramentovej alebo laserovej tlačiarni

Menovka na  stôl 3L2

Menovka na stôl v jednoduchom prevedení, ideálny pre označenie hostí, účastníkov konferencií, a všade tam, kde je žiadúce zviditeľniť mená osôb. Veľmi jednoduché vkladanie kartičiek. Súčasťou balenia 
je aj hárok A4 s predlohou kartičiek pripravené pre potlač na bežnej kancelárskej tlačiarni.

• program pre ľahkú potlač menoviek sťahujte zadarmo tu: www.3LOP.dk

obj. číslo rozmer balenie cena za bal.
1200150 125×53 mm 50 ks 16,30 €
1200155 210×63 mm 50 ks 28,50 €

obj. číslo materiál farba cena za bal.
1003260 PE modrá 30,40 €
1003261 PE žltá 30,40 €
1003270 TYVEK modrá 20,40 €
1003271 TYVEK žltá 20,40 €
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Tvrdé dosky impressBIND 

Viazač impressBIND 140;  impressBIND 280

Tvrdé prezentačné dosky impressBIND

Dosky pre kanálovú väzbu vysokej kvality. Sú vyrobené z pevného kartónu, ktorý je 
potiahnutý jemným papierom v dizajne plátna. Pevné na pohľad aj na dotyk. 

• formát A4
• v balení 10 ks

Nové viazače impressBIND, s ktorými len za 15 sekúnd zviažete až 280 listov!
Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob väzby s dokonalým výsledkom.

Viazač impressBIND 140 a 280 funguje na princípe kanálovej väzby. Veľmi jednoduché
použitie, ktoré vyžaduje iba dva kroky: vložiť dokument do dosiek a stlačiť viazaciu páku.
Žiadne prednastavenie, žiadne dierovanie, žiadne lepidlo. Raz zviazaný dokument
môže byť znovu otvorený, listy vymenené a dokument naspäť zviazaný (rozväzovač pre impressBIND
je samostatnou položkou). Ideálny do každej kancelárie a to nielen pre väzbu
reprezentatívnych dokumentov, výročných správ, reportov, či obchodných plánov.

• zviaže dokumenty od 15 do 140 (iB140) respektíve 280 listov (iB280)
• pre formát A4, jeden prístroj pre všetky typy dosiek
• jednoduché použitie - stačí vložiť dokumenty do dosiek a stlačiť viazaciu páku (počet stlačení podľa typu prístroja)
• integrovaná stupnica pre správny výber dosiek
• kontrolka upozorňujúca, že je dokument správne zviazaný (iB280)
• možnosť uskladnenia v horizontálnej i vertikálnej polohe
• záruka 3 roky

Pomocou stupnice si určíte, aké dosky použiť.

impressBIND 140 impressBIND 280

Dosky s dokumentom vložte do prístroja. Stlačte maximálne 2 × viazaciu páku. Hotovo! Väzba dokumentu je dokončená.

Dosky pre kanálovú väzbu. Vyrobené z ľahkého a odolného polyfoamu (dvojitý 
polypropylén vyplnený penou). Vďaka priehľadnému plastovému  vrecku na 
prednej strane dosiek vložíte rýchlo a ľahko vlastnú titulku. Odolné proti vode, 
ušpineniu a odtlačkom prstov

• farba: čierna
• balenie: 10ks
• formát: A4

Novo vyprofilovaná hrana 
kovového kanálika zaisťuje 

pohodlné vloženie dokumentu 
aj jeho pevné zviazanie.

5

4

6

obj. číslo počet listov balenie cena za bal.
2701705 15-35 10 ks 40,80 €
2701706 36-70 10 ks 40,80 €
2701707 71-105 10 ks 40,80 €
2701708 106-140 10 ks 40,80 €

obj. číslo stroj cena za kus
2701505   impressBIND 140     324,- €
2701515  rozväzovač pre iB140 16,30 €
2701500       impressBIND 280       406,- €
2701510 rozväzovač pre iB280 51,- €

obj. číslo farba počet listov balenie cena za bal.
2701600 modrá 15-35 10 ks 34,70 €
2701601 čierna 15-35 10 ks 34,70 €
2701610 modrá 36-70 10 ks 35,90 €
2701611 čierna 36-70 10 ks 35,90 €
2701620 modrá 71-105 10 ks 36,90 €
2701621 čierna 71-105 10 ks 36,90 €
2701630 modrá 106-140 10 ks 38,10 €
2701631 čierna 106-140 10 ks 38,10 €
2701640 modrá 141-175 10 ks 45,90 €
2701641 čierna 141-175 10 ks 45,90 €
2701650 modrá 176-210 10 ks 46,90 €
2701651 čierna 176-210 10 ks 46,90 €
2701660 modrá 211-245 10 ks 48,10 €
2701661 čierna 211-245 10 ks 48,10 €
2701670 modrá 246-280 10 ks 49,60 €
2701671 čierna 246-280 10 ks 49,60 €
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Viazač WALLNER COMB S-60

obj. číslo cena za kus
2702800 122,- €

Spoľahlivý viazač na plastovú väzbu v elegantnom vzhľade COMB S-60 je schopný väzby do 
500 listov A4 / 80 g papiera. Je vybavený nezávislou dierovacou a viazacou pákou. Umožní 
Vám perforáciu do 20 listov A4 / 80 g naraz. Je vybavený nastaviteľným dorazom pre 
rovnomerné rozmiestnenie perforácie a nastaviteľnou hĺbkou perforácie pre väzbu aj 
objemnejších zväzkov.

• maximálna dĺžka väzby 300 mm
• kapacita perforácie 20 listov A4 / 80 g
• kapacita väzby 500 listov A4 / 80 g
• rozmer 310 × 430 × 200 mm
• hmotnosť 9,5 kg

65 Viazač DSB CB-20

obj. číslo cena za kus
2702843 244,- €

Elegantný a užívateľsky komfortný stroj pre viazanie dokumentov do plastových hrebeňov. 
Stroj umožňuje jednoduché dierovanie bez väčšej námahy. Je vybavený oddelenými pákami 
pre dierovanie a roztiahnutie krúžku, meradlom veľkosti krúžku, nastaviteľnou hĺbkou okraja a 
postranného dorazu. Vhodný aj pre náročnú prevádzku.

• kapacita dierovania až 20 listov
• viaže max 500 listov (80g/m2)
• rozmery 440 × 480 × 430 mm
• hmotnosť stroja 12,5 kg
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1 Elektrický viazač PULSAR – E

obj. číslo cena za kus
2702816 322,- €

Viazač s elektrickým pohonom dierovacieho nástroja. Patrí k dizajnovo aj funkčne veľmi 
kvalitnej rade viazacích strojov Fellowes. Dierovacie kapacita až 15 listov 80 g papiera. 
Kapacita väzby až 300 listov. Je optimálnou voľbou pre komfortnú prácu pri kancelárskom 
použití. Vkladanie dierovaných listov zhora a presné nastavenie dorazu zväzku významne 
pomáha pre zaistenie jeho bezchybnej perforácie. Stroj je vybavený väčším zásobníkom na 
uloženie niekoľkých plastových hrebeňov a integrovanou mierkou pre správnu voľbu 
priemeru chrbta. Priezor na čelnej strane stroja slúži pre ľahkú kontrolu zaplnenia 
odpadového priestoru.

2 Elektrický viažač DSB CB 200e

obj. číslo cena za kus
2702855 326,- €

Elegantný stroj na krúžkovú väzbu s novým dizajnom, ktorý dbá na vysokú mieru stability. 
Nastaviteľná hĺbka okraja ponúka optimálne nastavenie, integrovaná mierka veľkosti krúžku 
odporučí správnu veľkosť, elektrický pohon dierovacích nožov zaistí komfort pri práci.

• kapacita dierovania 20 listov (80 g/m2) alebo 2 PVC dosky
• viazacia kapacita 500 listov
• vyraditeľné zuby 2 (číslo 20 a 21)
• max formát A4
• nastavenie hĺbky: áno
• rozmer 430 × 280 × 240 mm
• hmotnosť 11 kg

Viazač FELLOWES PULSAR+ Viazač FELLOWES Star+

Osobný viazač pre kancelárske použitie. Oddelená dierovacia a viazacia páka pre priebežné 
vkladanie dierovaných listov do plastového hrebeňa výrazne zefektívňuje prácu. Vkladanie 
dierovaných listov zhora pre ľahké zarovnanie zatrasením a tým bezchybnú perforácii. Obsahuje 
zásobník na uloženie niekoľkých hrebeňov a integrovanú mierku pre správnu voľbu priemeru 
hrebeňa. Na čelnej strane stroja je priezor pre kontrolu zaplnenia odpadového priestoru.

• dierovanie až 12 listov (80 g/m2)
• viaže max 150 listov / hrebeň 18 mm
• pre formát A4 (21 otvorov)
• hmotnosť stroja 4,5 kg
• rozmery 450 × 250 × 80 mm

obj. číslo cena za kus
2702810 113,- €

Manuálny viazací stroj pre väzbu do plastových hrebeňov, optimálne navrhnutý pre 
kancelárske použitie. Oddelená dierovacia a viazacia páka pre priebežné vkladanie dierovaných 
listov do plastového hrebeňa. Vkladanie dierovaných listov zhora umožňuje ľahké zarovnanie 
zatrasením a tým bezchybné dierovanie.

• dierovanie až 17 listov (80 g/m2) súčasne
• viaže max 300 listov / hrebeň 38 mm
• mierka pre správnu voľbu priemeru hrebeňa
• pre formát A4 (21 otvorov)
• hmotnosť stroja 9 kg
• rozmery 460 × 390 × 130 mm

obj. číslo cena za kus
2702815 202,- €

3 4



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Dosky pre väzbu A3

Dosky A4 Chromolux (zadné strany) Dosky A4 Delta (zadné strany)

Plastové hrebene

Dosky na krúžkovú väzbu dokumentov formátu A3 na šírku.
Predné dosky - číra fólia, zadná dosky - leštený biely kartón.

• balenie 100 ks

Dosky z transparentnej farebnej PVC fólie, používané ako predná strana 
viazaných dokumentov.

• hrúbka 200 mikrónov
• balenie 100 ks

Vyrobené z lešteného farebného kartónu, používajú sa ako zadná 
obálka viazaného dokumentu.

• gramáž 250 g/m2
• balenie 100 ks

Dosky majú hrubší farebný povrch pripomínajúci kožu, používajú sa ako 
zadná obálka viazaného dokumentu.

• gramáž 250 g/m2
• balenie 100 ks

Plastové hrebene pre zviazanie dokumentov pomocou krúžkového viazača.

• typ vazby 9/16“ (21 krúžkov na A4)
• priemer chrbta 6-20 mm - v balení po 100 ks
• priemer chrbta 25-50 mm - v balení po 50 ks

12
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priemer chrbta kapacita 
listov čierna modrá červená zelená biela cena za bal.

6 mm 25 06039020 06039021 06039022 06039023 06039024 4,05 €
8 mm 45 06039050 06039051 06039052 06039053 06039054 5,30 €

10 mm 70 06039100 06039101 06039102 06039103 06039104 6,90 €
12 mm 100 06038130 06038131 06038132 06038133 06038134 11,- €
14 mm 120 06038140 06038141 06038142 06038143 06038144 12,- €
16 mm 140 06038210 06038211 06038212 06038213 06038214 16,30 €
20 mm 180 06038310 06038311 06038312 06038313 06038314 22,40 €
25 mm 240 06038410 06038411 06038412 06038413 06038415 15,90 €
28 mm 270 06038510 06038511 06038512 06038513 06038514 20,- €
32 mm 310 06038610 06038611 - - - 20,40 €
38 mm 375 06038710 06038711 - - - 21,40 €
45 mm 440 06038810 06038811 - - - 24,30 €
50 mm 500 06038910 06038911 - - - 25,30 €

obj. číslo farba cena za bal.
0603470 čierna 20,- €
0603471 modrá 20,- €
0603472 červená 20,- €
0603473 zelená 20,- €
0603474 žltá 20,- €
0603475 biela 15,90 €

obj. číslo farba cena za bal.
06034920 číra 12,20 €
06034921 dymová 16,30 €
06034922 modrá 16,30 €
06034923 červená 16,30 €
06034924 zelená 16,30 €
06034925 žltá 16,30 €

obj. číslo farba cena za bal.
06034961 čierna 16,30 €
06034962 modrá 16,30 €
06034963 červená 16,30 €
06034964 zelená 16,30 €
06034965 biela 16,30 €
06034966 šedá 16,30 €
06034967 béžová 16,30 €

obj. číslo dosky cena za bal.
06034929 predné číre A3 / 200 mic. 28,60 €
06034680 zadné biele A3 / 240 g/m2 17,90 €

i
Ďalšie rozmery a farby
na vyžiadanie u 
obchodného zástupcu.

Dosky A4 Prestige (predné strany)11

Viazač FELLOWES STARLET 2 

Základný model novej rady viazacích strojov Fellowes pre príležitostnú väzbu. Oddelená 
dierovacia a viazacia páka pre priebežné vkladanie dierovaných listov vodorovne. Vkladanie 
dierovaných listov zhora pre ľahké zarovnanie zatrasením a tým bezchybnú perforáciu. Stroj je 
integrovanou mierkou pre správnu voľbu priemeru chrbta. Predĺžená dierovacia páka znižuje 
vynaloženie sily pri procese dierovanie.

• dierovanie až 10 listov (80 g/m2)
• viaže max 120 listov
• formát A4 - 21 otvorov
• hmotnosť 3 kg
• max rozmer chrbta 16 mm
• doraz okraje zväzku: áno
• prac. šírka 300 mm

obj. číslo cena za kus
2702807 102,-€

7 8 Viazač comBIND 300

Jednoduchý a zároveň kvalitný prístroj pre krúžkovú väzbu, ergonomický, moderný 
dizajn. Vertikálna perforácia pre úplne presné dierovanie všetkých listov, funkcia 
nastavenia formátu pre presné dierovanie. Sklopný kryt chráni prístroj pred nečistotami 
pri nečinnosti a šetrí priestor. Nízka hmotnosť dovoľuje jednoduchý prenos. Balenie 
obsahuje štartovaciu sadu pre kompletnú väzbu niekoľkých dokumentov.

• dierovanie až 15 listov (80 g/m2)
• viaže max 145 listov / chrbát 16 mm
• pre formát A4, A5 (21 otvorov)
    a pre formát US-Letter (20 otvorov)
• oddelené ovládanie dierovania a viazania
• hmotnosť stroja 6,7 kg
• rozmery (š × v × h) 395 × 140 × 440 mm

obj. číslo cena za kus
2702480 167,- €
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priemer hrebeňa kapacita 
listov balenie biela čierna cena za bal.

4,8 mm 20 100 ks 0603906 0603907 15,90 €
6,4 mm 25 100 ks 0603910 0603911 20,- €
8 mm 45 100 ks 0603917 0603918 24,- €

9,5 mm 65 100 ks 0603919 0603920 27,10 €
11 mm 80 100 ks 0603935 0603936 30,40 €

12,7 mm 95 100 ks 0603929 0603930 32,60 €
14,3 mm 125 50 ks 0603937 0603938 22,40 €
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Viazač Renz SRW 360

Inovovaná verzia vysoko kvalitného viazacieho a dierovacieho stroja s perforáciou 3/1 „. 
Určený pre väzbu do kovových hrebeňov s roztečou očiek 3/1 „(4,8 mm - 15,9 mm). 
Otvorené bočnice pre možnosť väzby väčších formátov ako A4. Vhodný pre väzbu 
zväzkov do cca 130 listov.
- kapacita dierovania do 22 listov 80g / m2 - väzba do priemeru chrbta až 15,9 mm - 
nastaviteľná vzdialenosť dier od okraja listu-vkladanie listov zhora do dierovacieho 
priestoru (pre kvalitné zarovnanie zatrasením zväzku a následnú bezchybnú perforáciu) 
- oproti pôvodnej verzii je zdokonalená a uľahčená manipulácia so zväzkom pri jeho 
vkladaní do viazacej časti stroja.

• dieruje hranaté otvory 4 x 4 mm
• samostatná dierovacia a viazacia páka pre maximálnu efektivitu
• pracovná šírka 360 mm
• rozmer 580 x 380 150 mm
• hmotnosť 15 kg

1

Kovové hrebene

Kovové hrebene pre krúžkovú  väzbu.

• typ väzby 3/1“ (34 krúžkov na A4)

3

Viazací stroj iWire 31

Viazací stroj pre kovové hrebene s roztečou dier 3/1 „pre väzbu do formátu A4 do 130 listov 80g 
papiera. (Priemer hrebeňov 4,8 - 15,9 mm). Vďaka svojej premyslenej konštrukcii užívateľsky veľmi 
komfortný. Je vhodný do kancelárie, pre menšie a stredné zaťaženie. Široký pôdorys zaisťuje dobrú 
stabilitu pri práci. Dierkuje otvory 4 × 4 mm (34 dier / formát A4). Veľmi presné a jemné nastavenie 
zatvárania zvoleného priemeru posuvným jazdcom.

• kapacita dierovania: 14 listov (80g/m2)
• kapacita viazania: 130 listov (80g/m2)
• formát A4
• rozmer 425 x 90 x 310 mm
• váha 8 kg
• pracovná šírka: 300 mm
• max veľkosť hrebeňa 15,9 mm

2

obj. číslo cena za kus
2702817 489,- € obj. číslo cena za kus

2702811 233,- €

Krúžková kovová väzba
Krúžková väzba s dôrazom na eleganciu a vzhľad. Vďaka tomu, že listy sú otočné o 360 °, leží 
zviazaný dokument aj v otvorenej podobe na pracovnej doske bez nežiaducich vplyvov ako sú 
preložené, ohnuté alebo otáčajúce sa stránky. Jedná sa vzhľadovo o dokonalý, reprezentatívny typ 
kancelárskej väzby s možnosťou prípadného rozšírenia na nízkonákladovú výrobu kalendárov.

Viazače do kovových hrebeňov
Stroje RENZ patria ku kvalitatívnej špičke vo viazacej technike. Sú vyrábané v Nemecku. Vynikajú 
vysokou remeselnou kvalitou s dôrazom na dlhú životnosť a spoľahlivosť. Ide o stroje, ktoré perforujú 
tzv formát 3/1 s 34 hranatými dierami s rozmermi 4 × 4mm na formát A4. 

Kovové hrebene RENZ
Unikátny a patentovaný spôsob balenia. Výrobca používa jedinečný spôsob fixácie
kovových hrebeňov na papierovom kartóne. Hrebene sa ľahko z kartónu odoberajú a pri 
manipulácii nedochádza k zamotaniu jeden do druhého. Týmto spôsobom balenia je možné 
minimalizovať veľkosť krabice a šetriť tak skladovacie miesto.
Formát hrebeňov A4, dĺžka 300 mm, rozostup 3/1 „(3 otvory na palec), 34 očiek/A4. Balenie 100 ks. 
Priemery hrebeňov v rozmedzí od 4,8 mm do 15,9 mm. Optimálne pre zväzky do cca 130 listov 80g 
papiera.
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Prevliekacia Eurolišta závesná

Násuvné lišty RELIDO

Závesný prúžok pre krúžkovú väzbu s eurodierovaním

Násuvné lišty DURABLE

Samolepiace pásky s eurozávesom

Fólie k lištám A4

Násuvné závesné lišty

Perforovaná prevliekacia lišta pre jednoduché ukladanie časopisov, katalógov, prospektov 
či iných tlačovín do zoraďovača. Určené pre formát A4.

• v balení 50 ks

Jednoduchá a rýchla väzba dokumentov alebo prospektov. Voľné listy nasuniete do lišty a väzba je 
hotová. Pre lepší vzhľad, ľahšiu manipuláciu a ochranu proti ušpineniu je možné použiť 
transparentné fólie, ktoré po použití tvoria prednú a zadnú stranu zviazaného dokumentu.

Určené pre formát A4. Lišty dodávame po kusoch.
• kapacita líšt: 2900 - do 30 listov
                          2901 - do 60 listov
                          2912 - do 100 listov
• balenie líšt: 100 ks (2900 a 2901)
                        25 ks (2912)

Používajú sa pre zavesenie zviazaného dokumentu (krúžková väzba plast alebo kov) do zoraďovača.

• transparentné prúžky, 100 ks v balení

Samolepiace pásky s dierovaním, ktoré po nalepení na chrbát katalógu alebo prospektu slúžia na 
zavesenie písomností do zakladača. Určené pre formát A4.
Dodávame po baleniach.

Ochranná fólia na dokumenty, 
ktorú je vhodné skombinovať s 
násuvnými lištami Durable. 
Vyrobené z mäkkého PVC hrúbky 
0,18 mm.

• v balení 50 ks

Pevné plastové lišty pre ručnú väzbu 
dokumentov bez použitia stroja. 
Jednoduchá, rýchla a ľahko 
rozoberateľná Väzba dokumentov, 
kapacita líšt do 30 listov 80 g 
papiera.

• dodávame v balení po 50 ks

Jednoduchá a rýchla väzba dokumentov alebo prospektov, ktoré potrebujete 
založiť do zakladača. Určené pre formát A4 a kapacitu do 30-tich alebo 60-tich 
listov papiera 80 g/m2.
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obj. číslo položka cena za bal.
0603580 chrbát 21 otvorov 15,90 €
0603585 chrbát 34 otvorov 15,90 €

obj. číslo balenie cena za bal.
0603666 100 ks 17,60 €

kapacita číra čierna cena za bal.
do 30 listov 06037000 06037010 26,30 €
do 60 listov 06037050 06037060 28,40 €

typ / kapacita čierna červená zelená modrá žltá biela číra cena za kus
2900 / 30 listov 0603750 0603751 0603752 0603753 0603755 0603756 0603757 0,24 €
2901 / 60 listov 0603770 0603771 0603772 0603773 0603775 0603776 0603777 0,27 €

2912 / 100 listov 0603780 - - - - 0603786 0603787 0,44 €

obj. číslo farba cena za bal.
0603760 čierna 9,30 €
0603761 modrá 9,30 €
0603762 červená 9,30 €
0603763 biela 9,30 €
0603764 číra 9,30 €

obj. číslo farba cena za kus
0603792 modrá 0,40 €
0603794 číra 0,40 €

obj. číslo farba cena za bal.
06035860 biela 26,30 €
06035880 čierna 26,30 €
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Termodosky Standing (biele)

Termoviazač DSB TB-200e

Termodosky Prestige (farebné)

Dosky určené na zviazanie dokumentov pomocou tepelnej väzby. Vo vnútornej časti chrbta je vrstva tavného 
lepidla, ktoré sa po nahriatí v termoviazači roztaví a vložené dokumenty v chrbte zlepí.

• formát A4
• predná strana číra, zadná strana biely lesklý kartón 250 g / m2
• dodávame po balení

Jednoduchý viazač pre čoraz obľúbenejšiu termoväzbu, vhodný pre menšie kancelárie ku 
tvorbe prezentácií. Zviaže max 200 listov formátu A4, pomocou rôzne hrubých 
termodosiek. K užívateľskému komfortu patrí svetelná a zvuková signalizácia o 
prevádzkovom nahriatí stroja a priebehu viazacieho cyklu.

Dosky určené na zviazanie dokumentov pomocou tepelnej väzby. Vo vnútornej časti chrbta je vrstva 
tavného lepidla, ktoré sa po nahriatí v termoviazači roztaví a vložené dokumenty v chrbte zlepí.

• formát A4
• predná strana číra, zadná strana farebný kartón 225 g/m2 - imitácia kože
• dodávame po kusoch

3

2

4

obj. číslo cena za kus
2702025 57,- €

obj. číslo šírka chrbta kapacita (listy 80 g/m2) cena za bal.
06060050 1,5 mm 1 - 15 28,50 €
06060100 3 mm 16 - 30 28,50 €
06060150 4 mm 31 - 40 28,50 €
06060200 6 mm 41 - 60 28,50 €
06060250 9 mm 61 - 90 32,60 €
06060300 12 mm 91 - 120 32,60 €

farba šírka chrbta 1,5 mm
1 – 15 listov

šírka chrbta  3 mm
16 – 30 listov

šírka chrbta  4 mm
31 – 40 listov

šírka chrbta  6 mm
41 – 60 listov cena za kus

modrá 0606100 0606110 0606120 0606130 0,53 €
zelená 0606101 0606111 0606121 0606131 0,53 €

červená 0606103 0606113 0606123 0606133 0,53 €
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Viazač LEITZ ThermoBIND 300

Ideálny termoviazač pre časté používanie v kancelárii, krátka doba zahriatia na 
prevádzkovú teplotu šetrí Váš čas. Ľahký prístroj s možnosťou jednoduchého 
prenášania.

• funkcia merania objemu dokumentu pre voľbu dosiek
  s vhodnou šírkou objemu
• odkladací priestor pre vychladnutie väzby
• možnosť väzby viacerých dokumentov naraz
• kapacita viazače max 300 listov
• automatický štart a znamenie
  pre ukončenie väzby
• čas predhriatia 45 sekúnd

1

obj. číslo cena za kus
2702020 171,- €

TERMOVAZBA
- pevná väzba
- rýchle a jednoduché spracovanie
- profesionálny vzhľad



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Cineflex Electric IR

• vysoko kvalitný hliníkový tubus, strieborne lakovaný
• variabilný montážny systém (VMS) - jednoduchá a pohodlná montáž na stenu a strop
• vďaka VMS - voľné polohovanie upevňovacieho držiaka vpravo a vľavo na zadnej strane tubusu
    - Po jeho kompletnej dĺžke pomocou integrovanej T-drážky
• k montáži nie je potrebný elektrikár
• konektor pre funkčnosť ihneď po zasunutí; prívod prúdu sieťovou zástrčkou, káblový výstup vľavo
• dĺžka kábla od istiacej skrinky k cca 200 cm
• dĺžka kábla od prijímača k sieťovej zástrčke cca 250 cm
• infračervené diaľkové ovládanie s externým prijímačom
• premietacie plátno vo formáte 4:3 s 4cm čiernym rámčekom vpravo, vľavo, hore a dole
• premietacie plátno vo formáte 16:9 s 30cm horným čiernym pruhom, čierny 4cm rámček vpravo, vľavo a dole

5 Cineroll Electric

• štvorhranný oceľový tubus  veľkosti 8,5 / 8,5 cm pre plochu plátna do výšky 200 cm
    a šírky 250 cm alebo s tubusom  veľkosti 10,5 / 10,5 cm pre väčšie plochy
• tubus a zaťažovacia rúrka sú vo farbe bielej RAL 
• variabilný montážny systém (VMS)
• jednoduchá a pohodlná montáž na stenu a strop
• plynulé nastavenie výšky formátu
• trapézová zaťažovacia tyč uzatvára tubus pri zasunutí premietacieho plátna prostredníctvom mikrospínača
• komfortná a bezpečná obsluha pomocou koncových spínačov pre vysunutie a zasunutie premietacieho plátna
• vysoká bezpečnosť pomocou výkonného rúrkového motora 230 V, 50 Hz
• výstup kábla vpravo
• prípojka elektriny: hore, podľa schémy zapojenia 

6

Plátna so statívom Cineflex a Cinestativ

Cineflex:    
• tubus v čiernej farbe RAL 9005
• štruktúrovaný lak odolný proti poškriabaniu a oderom
• osemstenný oceľový tubus
• statív z kruhového profilu
• mechanizmus napnutia plátna
• plynulá výšková nastaviteľnosť pomocou držadla a zaisťovacej hlavy 

Cinestativ    
• tubus plátna má tvar štvorhranu v čiernej farbe RAL 9005, štruktúrovaný lak
• stabilný statív z kruhového profilu; štvorhranný statív  rozmerov od 180 cm výšky a 240 cm šírky
• vďaka jednoduchej obsluhe rýchlo nastaviteľný, mechanizmus napnutia plátna 
• sklopný hák na statíve kolmo k plátnu, plynulá výšková nastaviteľnosť pomocou držadla a zaisťovacej hlavy
• stopka na vnútornej rúrke pri posuve plochy dole

7 Cinerollo G

• osemhranný, oceľový tubus s umelohmotnými koncovkami v bielej farbe RAL 9003
• spätná brzda pre pomalé a kontrolované zvinutie plátna
• integrované body vpravo aj vľavo pre zavesenie tubusu, pre priamu montáž na stenu či strop
• prierez tubusu 7 cm pro šírke plátna až do 200 cm, 9 cm u väčšej šírky
• premietacie plátno vo formáte 4:3 so štvorcentimetrovým čiernym rámčekom vpravo, vľavo, hore a dole
• premietacie plátno vo formáte 16:9 s 30 cm horným čiernym pruhom, 4 cm čierny rámček dole, vpravo a vľavo

8

obj. číslo rozmer cena za kus
2300552 180×240 cm 390,- €

obj. číslo rozmer cena za kus
2400558 180×180 cm 348,- €
2400559 240×240 cm 480,- €

obj. číslo rozmer cena za kus
2400550 150×200 cm 158,- €
2400555 180×240 cm 219,- €

obj. číslo rozmer rozmer cena za kus
2400501 Cineflex 175×175 cm 93,- €
2400509 Cinestativ 180×240 cm 240,- €
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obj. číslo farba cena za kus
0902280 žltá 4,05 €
0902281 ružová 4,05 €
0902282 zelená 4,05 €
0902283 modrá 4,05 €
0902284 fialová 4,05 €

obj. číslo cena za kus
0902250 7,40 €

Katalógové knihy Recycology Vivid s 30-timi vreckami formátu A4. Veľmi pestré a jasné 
farby dosiek, ktoré sú vyrobené z pevného vrúbkovaného polypropylénu. Chrbtové vrecko 
pre vloženie popisu. Katalógové knihy sú z viac ako z 50%
vyrobené z recyklovaného materiálu.

Katalógové knihy RECYCOLOGY VIVID 302 Katalógová kniha A33

Katalógová kniha formátu A3 s 10 vreckami. Hladké transparentné vrecká zaručujú 
dobrú viditeľnosť dokumentov, fotografií alebo prezentácií.

obj. číslo mechanika chrbát kapacita farba cena za kus
0505700 D 15 mm 2,5 cm 70 listov biela 2,80 €
0505701 D 15 mm 2,5 cm 70 listov modrá 2,80 €
0505702 D 15 mm 2,5 cm 70 listov čierna 2,80 €
0505710 D 20 mm 3,5 cm 130 listov biela 2,80 €
0505711 D 20 mm 3,5 cm 130 listov modrá 2,80 €
0505712 D 20 mm 3,5 cm 130 listov čierna 2,80 €
0505720 D 30 mm 5 cm 225 listov biela 3,20 €
0505721 D 30 mm 5 cm 225 listov modrá 3,20 €
0505722 D 30 mm 5 cm 225 listov čierna 3,20 €
0505730 D 50 mm 7 cm 430 listov biela 3,70 €
0505731 D 50 mm 7 cm 430 listov modrá 3,70 €
0505732 D 50 mm 7 cm 430 listov čierna 3,70 €
0505740 D 70 mm 8,5 cm 640 listov biela 4,85 €
0505741 D 70 mm 8,5 cm 640 listov modrá 4,85 €
0505742 D 70 mm 8,5 cm 640 listov čierna 4,85 €

i
Na objednávku možno dodať aj iné farby ako je uvedené.

Katalógové viazače

Plastové zakladače s priehľadným predným vreckom a vreckom na chrbte. Vnútri je osadená 
kvalitná štvorkrúžková D - mechanika. Vhodné pre firemnú prezentáciu alebo cenníky.

• balenie 10 ks

4

Katalogová kniha LEITZ Retro Chic1

Ideálna pre prezentáciu či uloženie dokumentov, ktoré sú vystavené častému prezeraniu.
Vyrobené z unikátneho dvojfarebného polypropylénu. V retro dizajne rady Leitz Retro Chic.

• 20 integrovaných vreciek / kapacita: 40 listov
• chrbtový štítok na popis obsahu
• materiál: dvojfarebný polypropylén (PP)
• pre formát A4

Ďalšie výrobky rady RETRO CHIC 
nájdete na str. 130 a 131.

obj. číslo farba cena za kus
0904435 fialovo / žltá 2,95 €
0904436 šedo / zelená 2,95 €



Uvedené ceny sú bez DPH.

Katalógová kniha typu Leitz Bebop v žiarivých farbách s perleťovým efektom na 
prezentáciu dokumentov, do ktorých sa často nahliada. Vyrobené z dvojvrstvového 
polypropylénu (PP).

• pre formát A4
• 20/40 integrovaných čírych vreciek (copy safe), 45 mic
• chrbtový samolepiaci štítok na popis obsahu
• je možné vložiť do boxu na spisy Leitz Bebop alebo do
  stojanu na časopisy a odkladače
• kapacita: 40/80 listov (2 listy / vrecko)

Katalógové knihy BEBOP5

počet vreciek oranžová modrá červená čierna biela cena za kus
20 vreciek 0902160 0902161 0902162 0902170 0902172 2,80 €
40 vreciek 0902163 0902164 0902165 / / 4,65 €
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Box na spisyDosky na spisy Aktovka na spisy 

Vrecká s uzatváraním
Mobilné zoraďovače

Triediaca kniha Katalógová kniha 

Katalogová kniha Esselte VIVIDA – predné vrecko

Mäkká katalógová kniha vo štvorčekovanom 
dizajne Vivida. Vyrobené z priehľadného 
polypropylénu hrúbky 0,36 mm. Ideálny pre 
prezentáciu či uloženie dokumentov, ktoré sú 
vystavené častému prezeraniu. Titulnú 
stranu možno individualizovať podľa 
potreby.

• samolepiaci chrbtový štítok
• 2 listy / 1 vrecko
• čierna farba

6

obj. číslo počet vreciek cena za kus
0902171 20 vreciek 3,15 €
0902173 40 vreciek 4,45 €

obj. číslo počet vreciek cena za kus
0902177 20 vreciek 2,25 €
0902178 40 vreciek 4,05 €
0902179 60 vreciek 4,45 €
0902180 80 vreciek 5,30 €
0902181 100 vreciek 6,70 €

Katalogová kniha Esselte VIVIDA – mäkké dosky

Mäkká katalógová kniha vo štvorčekovanom 
dizajne Vivida. Vyrobené z priehľadného 
polypropylénu hrúbky 0,36 mm. Ideálny pre 
prezentáciu či uloženie dokumentov, ktoré sú 
vystavené častému prezeraniu.

• samolepiaci chrbtový štítok
• 2 listy / 1 vrecko
• čierna farba

7 Katalogová kniha Esselte VIVIDA – tvrdé dosky

Pevná katalógová kniha vo štvorčekovanom 
dizajne Vivida. Vyrobené z priehľadného 
polypropylénu hrúbky 0,6 mm. Ideálny pre 
prezentáciu či uloženie dokumentov, ktoré 
sú vystavené častému prezeraniu.

• samolepiaci chrbtový štítok
• 2 listy / 1 vrecko
• čierna farba

8

obj. číslo počet vreciek cena za kus
0902174 20 vreciek 2,60 €
0902176 40 vreciek 4,45 €

Ďalšie výrobky rady BEBOP
nájdete na str. 132, 136 a 137.



Parker Ingenuity

TM

 

5TH
 
 
  

 

 
 

Black 
Rubber CT

  

Kompletnú ponuku Parker a Waterman si vyžiadajte u svojho obchodného zástupcu. 

Mosadzné telo potiahnuté sýto

čiernym mäkkým materiálom

evokujúcim gumu s dekoratívnymi

detailmi a výraznou úchopovou

časťou s jemnými rytinami.

V kombinácii s doplnkami 

a hrotom pokovovanými chrómom.

• Nasadzovací vrchnák.

• Flexibilný hrot náplne sa opiera o kovový ochranný hrot pera pokovaný zlatom alebo chrómom.

• Inovatívna technológia náplne PARKER 5TH zaručuje výnimočne plynulé písanie ľahkou rukou

  pri zachovaní intenzívnej a ostrej stopy; už počas prvých ťahov sa prispôsobí individuálnemu

  písaciemu štýlu; čistá a jednoduchá výmena náplne.

• Dodávané s čiernou náplňou.

• Štandardná ponuka zahŕňa tenké a stredné hroty.

Modelový rad PARKER INGENUITY predstavuje novú generáciu písacích potrieb vyvinutých
výhradne pre použitie revolučného, doslova piateho typu náplne - PARKER 5TH. Kolekcia
prekračuje očakávania z hľadiska nárokov na súčasný dizajn, prináša mimoriadne príjemný
pocit z písania ľahkou rukou aj komfort spojený s používaním náplne, ktorá nešpiní.
Línia vedená perom PARKER INGENUITY je viac než len ťahom, je ťahom génia.

obj. číslo cena za kus

4301000 135,- €



Strúhadlo Linex – elektrické

Urban Premium 5TH

Stolné elektrické Strúhadlo pre jednoduché, rýchle, bezpečné a dokonalé orezanie okrúhlych, trojuholníkových alebo 
hexagonálnych ceruziek a pasteliek. Vďaka stabilným prísavkám je strúhadlo počas použitia stabilné.
Ideálne do škôl, na úrady, do kancelárií.

• pre ceruzky o priemere 6,5 - 8 mm
• sieťové napájanie 220   V

Nová generácia písacích potrieb s novým, doslova piatym typom náplne.

5TH
• nasadzovacie viečko
• flexibilný hrot náplne sa opiera o kovový ochranný hrot
  pochrómovaného pera
• plynulé písanie ľahkou rukou pri zachovaní intenzívnej
  a ostrej stopy; prispôsobí sa individuálnemu písaciemu
  štýlu; čistá a jednoduchá výmena náplne
• dodávané s čiernou náplňou

Parker a Waterman / 392
Súpravy písacích potrieb / 396
Luxusné písanie / 399
Rollery / 401
Guľôčkové perá / 410
Náplne do guľôčkových pier / 419
Faber-Castell / 420
Linery / 422
Popisovače a značkovače / 425
Popisovače špeciálne / 431
Zvýrazňovače / 435
Mikroceruzky, verzatilky a tuhy / 438
Farebné ceruzky a pastelky / 440
Grafitové ceruzky / 441
Strúhadlá / 442
Školské a priemyselné kriedy / 443
Gumy / 444
Opravné prostriedky / 447

Písanie 
a opravovanie

obj. číslo cena za kus
2000020 61,- €

obj. číslo položka cena za kus
4301010 Ebony Metal Chiselled 57,- €
4301015 Pearl Metal Chiselled 57,- €



  More 
than a touch, 
     a caress

Parker  Ingenuity

NOVINKA

TM

5TH

Pearl 
Metal & Lacquer
GT

Mosadzné telo zdobené
perleťovým lakom s niekoľkými
kovovými prstencami a výraznou
úchopovou časťou s jemnými
rytinami. V kombinácii
s doplnkami a hrotom
pokovovanými zlatom pomocou
technológie PVD.  

• Nasadzovací vrchnák.
• Flexibilný hrot náplne sa opiera o kovový ochranný hrot pera pokovovaný ružovým zlatom,
  alebo chrómom.
• Inovatívna technológia náplne PARKER 5TH zaručuje výnimočne plynulé písanie ľahkou rukou
  pri zachovaní intenzívnej a ostrej stopy; už počas prvých ťahov sa prispôsobí individuálnemu
  písaciemu štýlu; čistá a jednoduchá výmena náplne.
• Dodávané s čiernou náplňou.
• Štandardná ponuka zahŕňa tenké a stredné hroty.

Modelový rad PARKER INGENUITY predstavuje novú generáciu písacích potrieb vyvinutých
výhradne pre použitie revolučného, doslova piateho typu náplne - PARKER 5TH.
Kolekcia prekračuje očakávania z hľadiska nárokov na súčasný dizajn, prináša mimoriadny
pocit písanie ľahkou rukou aj komfort spojený s používaním náplne, ktorá nešpiní. línia
vedená perom PARKER INGENUITY je viac než len dotykom, je pohladením.



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Zvýrazňovače » Mikroceruzky, verzatilky a tuhy » Farebné ceruzky a pastelky » Grafitové ceruzky » Strúhadlá » Školské a priemyselné kriedy » Gumy » Opravné prostriedky

2 Urban Fashion

Jedinečné spojenie nekonvenčného tvaru s dokonalým vyvážením.

GUĽÔČKOVÉ PERO
• otočný mechanizmus
• dodávané s modrou náplňou

4 Jotter Premium

Dizajnérska klasika inšpirovaná bohatou ryteckou tradíciou značky Parker.

GUĽÔČKOVÉ PERO
• stláčací mechanizmus
• dodávané s modrou náplňou

obj. číslo položka cena za kus
4301040 Satin Black St. Steel Chiselled 14,50 €
4301041 Shiny St. Steel Chiselled 14,50 €
4301042 Classic St. Steel Chiselled 14,50 €

obj. číslo položka cena za kus
4301020 Fast-Track Silver CT 18,60 €
4301021 Bay City Blue CT 18,60 €
4301022 Cool Magenta CT 18,60 €
4301023 London Cab Black CT 18,60 €

• otočný mechanizmus
• dodávané s modrou náplňou

GUĽÔČKOVÉ PERO
• stláčací mechanizmus
• dodávané s modrou náplňou

3 Parker IM Premium

Užívateľské pohodlie a maximálnu funkčnosť v prémiovom prevedení
s elegantnou povrchovou úpravou.

GUĽÔČKOVÉ PERO
• stláčací mechanizmus
• dodávané s modrou náplňou

obj. číslo položka cena za kus
4301030 Mettalic Brown 22,- €
4301031 Mettalic Pink 22,- €
4301032 Matt Black 22,- €

• stláčací mechanizmus
• dodávané s modrou náplňou

1 Parker Ingenuity

Mosadzné telo zdobené perleťovým lakom s niekoľkými kovovými prstencami a výraznou 
úchopovou časťou s jemnými rytinami. V kombinácii s doplnkami a hrotom pokovovanými 
zlatom pomocou technológie PVD.

obj. číslo cena za kus
4301005 135,- €
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1 Súprava Parker IM Premium Matt Black

Súprava guľôčkového pera a plniaceho pera v luxusnej darčekovej krabičke. 
Mosadzné telo s vertikálnou ozdobnou štruktúrou a matným čiernym 
lakom, lesklé pochrómované zdobenie.

2 Súprava Parker Urban Metro Metalic

Súprava guľôčkového pera a mikroceruzky v luxusnej darčekovej krabičke.
Telo s elektrolyticky pokovovanou povrchovou úpravou, pochrómované zdobenie.

obj. číslo cena za kus
4301080 37,10 €

obj. číslo cena za kus
4301070 61,- €

3 Súprava Parker Urban Fashion London Cab Black CT

Súprava guľôčkového pera a rollera v luxusnej darčekovej krabičke.
Mosadzné lakované telo s elektrolyticky pokovovanou povrchovou úpravou,
pochrómované zdobenie.

obj. číslo cena za kus
4301090 42,20 €

4. Náplne PARKER

obj. číslo farba / šírka stopy cena za kus
4601440 modrá / 0,5 mm 5,10 €
4601445 čierna / 0,5 mm 5,10 €

obj. číslo farba / šírka stopy cena za kus
4601456 modrá / 0,8 mm 4,05 €
4601455 čierna / 0,8 mm 4,05 €

obj. číslo farba / šírka stopy cena za kus
4601460 modrá F / 0,5 mm 4,05 €
4601465 čierna F / 0,5 mm 4,05 €

Guľôčkové perá

NÁPLŇ 5TH

ROLLER

obj. číslo farba balenie cena za bal.
4902100 modrá 5 ks 2,75 €
4902102 čierna 5 ks 2,75 €

BOMBIČKY



Uvedené ceny sú bez DPH.

7 Hémisphère Essential

Čistý a jednoduchý dizajn, v ktorom sa skrýva
nekonečná hĺbka dokonalosti.

PLNIACE PERO- PP
• nasadzovacie viečko
• hrot z nerezovej ocele pokovovaný 23 karátovým   
  zlatom alebo hrot z nerezovej ocele
• atramentové bombičky alebo štandardný konvertor

GUĽÔČKOVÉ - KP
• otočný mechanizmus
• štandardná náplň pre guľôčkové perá
• dodávané s modrou náplňou

6 Hémisphère Essential

Čistý a jednoduchý dizajn, v ktorom sa skrýva 
nekonečná hĺbka dokonalosti.

PLNIACE PERO
• nasadzovacie viečko
• hrot z nerezovej ocele
• atramentové bombičky
   alebo štandardné Konvertr

obj. číslo položka cena za kus
4301060 PP strieborné 0,5 mm 52,- €
4301061 PP strieborné 0,7 mm 52,- €
4301062 KP strieborné 38,80 €
4301065 PP zlaté 0,5 mm 52,- €
4301066 PP zlaté 0,7 mm 52,- €
4301067 KP zlaté 38,80 €

obj. číslo položka cena za kus
4301050 Comet Red CT 66,- €
4301051 Rosewood CT 66,- €
4301052 Metalic Blue CT 66,- €
4301053 Purple CT 66,- €

• atramentové bombičky
   alebo štandardné Konvertr
• atramentové bombičky
   alebo štandardné Konvertr

obj. čísloobj. číslo položkapoložka cena za kus
4301060 PP strieborné 0,5 mm 52,- €

cena za kus

5. Náplne WATERMAN

obj. číslo farba balenie cena za bal.
4902110 modro - čierna 8 ks 3,- €
4902115 čierna 8 ks 3,- €

obj. číslo farba cena za kus
4601430 modrá 4,40 €
4601435 čierna 4,40 €

obj. číslo farba cena za kus
4902220 tmavo modrá 6,40 €
4902225 čierna 6,40 €

4,40 €

cena za kus

Guľôčkové perá

BOMBIČKY

Atrament 50 ml
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Súprava ONLINE - čierna

Set plniaceho pera s viečkom a guľôčkového pera s otočnou mechanikou Online.
Kovové perá s elegantným mriežkovým vzorom vo farebných kombináciách čierna a 
biela - nadčasový dizajn. Dodávané v darčekovej krabičke.

1

obj. číslo položka cena za kus
4308920 súprava čierna 31,80 €
4600650 náplň do guľ. pera 0,36 €

obj. číslo položka cena za kus
4303780 súprava strieborná 12,20 €
4600650 náplň do guľ. pera 0,36 €

obj. číslo položka cena za kus
4308930 súprava biela 31,80 €
4600650 náplň do guľ. pera 0,36 €

Súprava guľôčkového pera a mikroceruzky 0,5 mm v luxusnej darčekovej krabičke.
Kovové telo je doplnené striebornými alebo zlatými prvkami, ktoré dotvárajú luxusný
a reprezentatívny vzhľad písacích potrieb.

Veľmi elegantná súprava guľôčkového a plniaceho pera v darčekovej krabičke. Celokovové telo 
so striebornými prvkami, ktoré dotvárajú luxusný a reprezentatívny vzhľad súpravy.

Súprava HARMONIA4Súprava THEMIS3

Súprava ONLINE - biela

Set plniaceho pera s viečkom a guľôčkového pera s otočnou mechanikou 
Online. Kovové perá s elegantným mriežkovým vzorom vo farebných 
kombináciách čierna a biela - nadčasový dizajn. Dodávané v darčekovej 
krabičke.

2

Súprava MERCURIUS

Súprava guľôčkového pera a rollera v luxusnej darčekovej krabičke. 

5 Súprava REEF

Súprava guľôčkového pera a mikroceruzky 0,5 mm v elegantnom tenkom dizajne. Kovové 
telo v metalických farbách s chrómovými prvkami. Súprava je uložená v plastovej 
krabičke a dodávaná s darčekovou papierovou taštičkou.

6

obj. číslo položka cena za kus
4303290 súprava čierna 6,90 €
4303291 súprava strieborná 6,90 €
4303292 súprava šedá 6,90 €
4600650 náplň do guľ. pera 0,36 €

obj. číslo položka cena za kus
4303283 súprava čierna 12,20 €
4303284 súprava strieborná 12,20 €
4600650 náplň do guľ. pera 0,36 €
4800060 náplň do rollera 0,32 €

obj. číslo položka cena za kus
4303285 súprava červená 14,60 €
4303286 súprava modrá 14,60 €
4303287 súprava strieborná 14,60 €
4600650 náplň do guľ.. pera 0,36 €
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obj. číslo položka cena za kus
4303820 súprava modrá 2,35 €
4303810 súprava zelená 2,35 €
4600590 náplň do guľ. pera 0,08 €

4 Súprava ZEBRA

Súprava guľôčkového pera a mikroceruzky 0,5 mm. Kovové telo, tenké prevedenie, strieborné 
vrúbkovanie pre dobré držanie, vhodné pre reklamnú potlač.

5

Sada unikátneho guľôčkového pera a mikroceruzky 0,5 mm. Komfortné písanie aj 
vďaka pogumovanému úchopu plne integrovaného do tela pera aj mikroceruzky. 
Moderná náplň na olejovej báze zaisťuje hladké a pohodlné písanie.

Súprava PILOT RéxGrip BeGreen

obj. číslo položka cena za kus
4203153 súprava čierna 5,30 €
4203152 súprava modrá 5,30 €
4603710 náplň do guľ. pera 0,76 €

74,8 %

obj. číslo položka cena za kus
4303270 súprava trio 22,- €
4600650 náplň do guľ. pera 0,36 €
4800060 náplň do rollera 0,32 €

1 Súprava EMPIRE TRIO

Darčeková sada guľôčkového pera, rollera a mechanickej ceruzky 0,7 mm v čiernej krabičke. 
Masívna mosadzná pochrómovaná lesklá horná časť a lakovaná čierna dolná časť, 
pochrómované doplnky.

obj. číslo položka cena za kus
4303950 súprava 21,50 €
4600650 náplň do guľ. pera 0,36 €
4800060 náplň do rollera 0,32 €

2 Súprava PREMIER

Darčeková sada guľôčkového pera a rollera v luxusnej krabičke, masívne mosadzné lakované telo.

obj. číslo položka cena za kus
4303255 súprava strieborná 18,30 €
4800060 náplň do rollera 0,32 €
4600650 náplň do guľ. pera 0,36 €

3 Súprava MIRAGE 

Exkluzívny súprava guľôčkového pera a rollera. Kovové telo v čierno-striebornom prevedení. 
Súprava je uložená v atraktívnej krabičke.

6 Súprava ADRIANA

Súprava guľôčkového pera a mikroceruzky 0,5 v darčekovej krabičke. Kovové telo v lesklom 
laku v červenej alebo čiernej farbe. 

obj. číslo položka cena za kus
4303140 súprava čierna 1,80 €
4303145 súprava červená 1,80 €
4600650 náplň do guľ. pera 0,36 €
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9

Guľôčkové pero celokovové s kovovým klipom. Veľmi štíhle telo, vhodné do diára. 
Farba náplne modrá.

• náplň – str. 419/17
• bal. 10 ks

Guľôčkové pero ELANCE CANDY

Guľôčkové pero STERLING

Exkluzívne guľôčkové pero s plastovým telom v zaujímavom kovovom 
vzhľade, stláčacou mechanikou, kovovou špičkou a klipom.
Dodávané v darčekovej krabičke.

• šírka hrotu 0,8 mm
• náplň modrá – str. 419/17

7

11

Guľôčkové pero v elegantnom prevedení, celokovové s klipom. Farba náplne modrá.

• náplň modrá – str. 419/17
• bal. 10 ks

Guľôčkové pero GEMINI10 Guľôčkové pero ENERGEL BL407 

Gélové guľôčkové pero v luxusnom celokovovom dizajne. Stláčacia mechanika, zdrsnený grip 
pre pohodlné písanie. Súčasťou pera je elegantná kovová krabička.       
• náplň – str. 419/26

obj. číslo cena za kus
4308231 4,05 €

obj. číslo farba cena za kus
4203335 strieborná 1,40 €

obj. číslo farba cena za kus
4203350 čierna 1,80 €
4203351 modrá 1,80 €

obj. číslo farba cena za kus
4308200 strieborná 9,70 €
4308201 zlatá 9,70 €
4308202 čierna 9,70 €

Guľôčkové pero ELANCE

Exkluzívne guľôčkové pero s plastovým telom v zaujímavom kovovom vzhľade, stláčacou 
mechanikou, kovovou špičkou a klipom. Dodávané v darčekovej krabičke.

• náplň modrá – str. 419/17

8

obj. číslo farba cena za kus
4308230 antracit 4,05 €
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1

3 4

Guľôčkové pero AROMA

PENTEL SterlingGélový roller ENERGEL K600

Elegantný celokovový roller v darčekovom balení. Luxusné doplnky zvýrazňujú atraktívny 
vzhľad pera. Vhodné pre pánov aj dámy. Gélová náplň EnerGel s hrúbkou stopy 0,6 mm.        
• náplň – str. 419/26

Guľôčkové pero AROMA je potešením pre Vašu ruku aj zmysly zároveň. Farba mosadzného lakovaného tela korešponduje s vôňou perá - levanduľa, káva alebo mäta. 
Guľôčkové pero je dodávané v originálnom darčekovom balení. Náplň Mini-RD1.

• náplň – str. 419/15

Písacie potreby v celokovovom luxusnom prevedení s elegantnými doplnkami. Guľôčkové 
pero s otáčacou mechanikou, stopa písma 0,5 mm. Mikroceruzka s tuhou 0,5 mm, v 
zásobníku 5 náhradných túh, kovový klip, zasúvací hrot. Dodávame jednotlivo alebo v 
darčekovej sade.

• náplň čierna

obj. číslo vône cena za kus
4201800 levandule 8,10 €
4201810 káva 8,10 €
4201820 mäta 8,10 €

obj. číslo položka cena za kus
4308050 guľôčkové pero 12,20 €
4604190 náplň do guľ. pera 1,65 €

obj. číslo farba cena za kus
4308210 strieborná 11,- €

Guľôčkové pero AROMA je potešením pre Vašu ruku aj zmysly zároveň. Farba mosadzného lakovaného tela korešponduje s vôňou perá - levanduľa, káva alebo mäta. 

2

Elegantné dámske guľôčkové pero mini. Obsahuje 8 kryštálov Swarovski, vhodné do kabelky.

• náplň – str. 419/15

Guľôčkové pero LADY PEN

obj. číslo farba cena za kus
4203506 biela 6,80 €
4203507 ružová 6,80 €
4203508 tyrkysová 7,60 €
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Gélové rollery s novo vyvinutým gélovým atramentom, ktorý zaručuje jemné a ľahké písanie s dlhou životnosťou a skrátenou dobou 
schnutia, plastové telo, pogumované vrúbkované držanie.

EnerGel BL 107 EnerGel BLN 75 EnerGel BL 57

obj. číslo 4202050 4202051 4202052
farba  čierna  modrá  červená

cena za kus 1,70 € 1,70 € 1,70 €

obj. číslo 4202345 4202346 4202347
farba  čierna  modrá  červená

cena za kus 2,20 € 2,20 € 2,20 €

obj. číslo 5004560 5004561 5004562
farba  čierna  modrá  červená

cena za kus 2,20 € 2,20 € 2,20 €



402 Parker a Waterman » Súpravy písacích potrieb » Luxusné písanie » Rollery » Guľôčkové perá » Náplne do guľôčkových pier » Faber-Castell » Linery » Popisovače a značkovače » Popisovače špeciálne » 
Zvýrazňovače » Mikroceruzky, verzatilky a tuhy » Farebné ceruzky a pastelky » Grafitové ceruzky » Strúhadlá » Školské a priemyselné kriedy » Gumy » Opravné prostriedky

Gélový roller z rady BeGreen s výmennou náplňou je vyrobený z 89% recyklovaného materiálu (nezahŕňa 
vymeniteľné časti, použitým materiálom pri výrobe sú prevažne recyklované PET fľaše). Originálne navrhnutý 
dizajn pera, transparentné telo a etiketa odkazujú na materiál, z ktorého je pero vyrobené. Jemné písanie, jasné 
farby, šírka hrotu 0,5 mm, dĺžka stopy 1200 m.

• šírka hrotu 0,5 mm
• šírka stopy 0,32 mm    
• v balení 10 ks
• náplň – str. 419/24

obj. číslo 4205072 4205070 4205071
farba čierna modrá červená

cena za kus 1,70 € 1,70 € 1,70 €

1 Gélový roller PILOT B2P

4 Pentel BL 105

obj. číslo 4205005 4205000 4205006 4205007
farba  čierna  modrá  červená čierno-modrá

cena za kus 2,05 € 2,05 € 2,05 € 2,05 €

Gélové pero so stláčacou mechanikou. Rýchlo schnúci tekutý gélový atrament, 
pogumovaný grip na pohodlné a komfortné písanie. Farba tela zodpovedá farbe 
náplne, dĺžka stopy 950 m

• šírka stopy 0,5 mm
• náplň - str. 419/25

obj. číslo 4202054 4202055 4202056
farba  čierna  modrá  červená

cena za kus 1,70 € 1,70 € 1,70 €

50%

obj. číslo 4201290 4201291 4201292 4201293 4201294 4201295
farba  čierna  modrá  červená  zelená  strieborná  zlatá

cena za kus 0,64 € 0,64 € 0,64 € 0,64 € 0,64 € 0,64 €

3 Pilot G2

Gélový fuľôčkový roller so stláčacou mechanikou a gumovým úchopom.
Farba tela = farba náplne.

• šírka stopy 0,3 mm
• šírka hrotu 0,5 mm
• náplň - str. 419/24

2 Ico Gel Pen

Roller s transparentným telom a príjemnou  nekĺzavou zónou úchopu. Obsahuje gélový 
atrament, ktorý zaručuje plynulé a ľahké písanie.  

• šírka stopy 0,5 mm    
• jednorazový
• balenie 12 ks

0,32

0,5 0,3

0,5

0,5 Veľkosť stopy
Tento piktogram zobrazuje šírku stopy v milimetroch.
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6 Stabilo COM4 gel

obj. číslo 4201220 4201221 4201222
farba  čierna  modrá  červená

cena za kus 1,60 € 1,60 € 1,60 €

5 STABILO EASYgel

Ergonomicky tvarovaný gélový roller so stláčacím mechanizmom, vyvinutý špeciálne pre tých, 
ktorí veľa píšu. Perfektne padne do ruky a zaručuje plynulé písanie s nutnosťou veľmi malého 
tlaku. Obsahuje modrý atrament s antirozmazávacou formulou, nerobí machule. XXL náplň = 
dĺžka stopy 800 m. Varianta zvlášť pre pravákov a ľavákov.

• šírka stopy 0,5 mm
• náplň – str. 419/27

farba tyrkysová/hnedá kiwi/hnedá lila/hnedá
pre pravákov 5003810 5003820 5003830
pre ľavákov 5003811 5003821 5003831
cena za kus 4,85 € 4,85 € 4,85 €

farba tyrkysová/hnedátyrkysová/hnedá kiwi/hnedá lila/hnedá

7 Pentel BL 107

Gélové pero so stláčacou mechanikou. Rýchlo schnúci tekutý gélový atrament, 
pogumovaný grip na pohodlné a komfortné písanie. Vhodné aj pre ľavákov.
Farba tela zodpovedá farbe náplne, dĺžka stopy 550 m.

• stopa písma 0,7 mm
• náplň - str. 419/25

obj. číslo 4202050 4202051 4202052
farba  čierna  modrá  červená

cena za kus 1,70 € 1,70 € 1,70 €

50%

8 SPOKO 0122

Gélový roller so stláčacou mechanikou a gumovou úchopovou časťou. Farba tela 
zodpovedá farbe náplne.

• šírka stopy 0,7 mm
• v balení 12 ks
 

obj. číslo 4201255 4201256
farba  čierna  modrá

cena za kus 0,99 € 0,99 €

Atraktívny gélový roller so stláčacím mechanizmom, ergonomická, 
nekĺzavá úchopová zóna z gumy v trojhrannom dizajne. Farba náplne 
súhlasí s farbou tela. Veľkokapacitná náplň - dĺžka stopy: 800 m. 

• šírka stopy 0,5 mm
• náplň – str. 419/27

0,5

0,5

0,7 0,7
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Pilot Frixion Ball

Jedinečný roller s vymeniteľnou náplňou obsahujúci unikátny atrament, ktorý možno 
zneviditeľniť zahriatím. Ak plastovým zakončením rollera intenzívne prechádzate (triete) text, 
ten sa zahreje a spriehľadní (zmrazením na -15 ° C a viac sa písaný text opäť zviditeľní). Na 
ploche, ktorá bola „vymazaná“, môžete okamžite začať znovu písať.

• farba tela odpovedá farbe náplne
• šírka hrotu 0,7 mm
• šírka stopy 0,4 mm
• v balení 12 ks
• náplň − str. 419/21

1

obj. číslo 5002720 5002730 5002725 5002735 5002740 5002745 5002750
farba  čierna  červená  zelená  oranžová  modrá  fialová  sv. modrá

cena za kus 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 €

2 Pilot Frixion Point 

obj. číslo 5002800 5002810 5002820
farba  čierna  modrá  červená

cena za kus 2,40 € 2,40 € 2,40 €

Frixion Point roller s ihličkovým hrotom, prepisovateľný. Vysoká precíznosť a hladkosť písania 
vďaka Hi-tecpoint technológiu. Špeciálny atrament - napísaný text sa dá vymazať a znovu 
prepísať.

• šírka hrotu 0,5 mm
• šírka stopy 0,25 mm
• v balení 12 ks
• náplň  - str. 419/30

1. napíš        2. vymaž        3. prepíš
 Unikátny atrament, ktorý možno znevidite¾niť a okamžite prepísať.

0,4
0,25
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obj. číslo 5002110 5002120 5002130
farba  čierna  červená  modrá

cena za kus 2,40 € 2,40 € 2,40 €

4 STABILO worker colorful

Atraktívny roller v nových sviežich farbách s technológiou voľného atramentu, využitie 
do poslednej kvapky, dlhá životnosť. Veľmi pohodlné písanie vďaka ergonomickému 
tvaru. Telo pera je z príjemnej gumy, farba atramentu súhlasí s farbou tela. 

• šírka stopy 0,5 mm
• dľžka stopy až 2000 m

5 Pentel EnerGel BL 57 

Elegantný gélový roller s kovovým hrotom, transparentné telo, pogumované držanie. 
Priehľadné viečko s kovovým klipom. Novo vyvinutý gélový atrament zaručuje jemné a ľahké 
písanie s dlhou životnosťou a skrátenou dobou schnutia. Vhodné aj pre ľavákov. Roller je z 50% 
vyrobený z recyklovaných materiálov.

• šírka stopy 0,7 mm
• v balení 12 ks
• náplň – str. 419/26

obj. číslo 5004560 5004561 5004562
farba  čierna  modrá  červená

cena za kus 2,20 € 2,20 € 2,20 €
50%

obj. číslo 5002670 5002680 5002690
farba  čierna  červená  modrá

cena za kus 2,- € 2,- € 2,- €

6 Pilot Hi-Tecpoint V5 Grip

Ihličkový roller s tekutou náplňou, hrot z nerezovej ocele. Špeciálna konštrukcia hrotu 
znižuje trenie a umožňuje plynulé a jemné písanie. Plastové telo s pogumovanou spodnou 
časťou pre pohodlné držanie. Snímateľné viečko s kovovým klipom.

• šírka stopy 0,3 mm
• šírka hrotu 0,5 mm
• v balení 12 ks

0,5

0,7

0,3

3 Pentel Oh!Gel K 497

obj. číslo 4202270 4202271 4202272
farba  čierna  modrá  červená

cena za kus 1,60 € 1,60 € 1,60 €

Gélové pero s rýchloschnúcim atramentom. Moderný dizajn s kovovými doplnkami
a stláčacou mechanikou. Špeciálne tvarovaný pogumovaný úchop pre pohodlné písanie. 
Farba doplnkov zodpovedá farbe náplne.

• šírka stopy – 0,7 mm
• náplň − str. 419/26

0,7



Príjemné písanie každý deň
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1 Pentel Hyper G KL 257

Gélové pero Hyper G s dokumentačným atramentom. Moderný dizajn s kovovými 
doplnkami, stláčacia mechanika. Špeciálne tvarovaný pogumovaný grip na pohodlné 
písanie. Farba tela zodpovedá farbe náplne. Náhradná náplň LR7.
Roller je z 57% vyrobený z recyklovaných materiálov.

• šírka stopy 0,7 mm    
• náplň – str. 419/26

4 Pentel Hybrid Technika KN125

Ihličkový gélový výsuvný roller. Plastové priehľadné telo, pogumované držanie. 
Vodeodolný a svetlostály atrament.

• šírka stopy 0,5 mm
• náplň – str. 419/25

obj. číslo 4202320 4202321 4202322
farba  čierna  modrá  červená

cena za kus 1,85 € 1,85 € 1,85 €

obj. číslo 4202260 4202261 4202263 4202262 4202264 4202265
farba  čierna  modrá  sv.modrá  červená  ružová  zelená

cena za kus 1,70 € 1,70 € 1,70 € 1,70 € 1,70 € 1,70 €

3

Gélový guľôčkový roller pre pohodlné a ľahké písanie. Náplň s ihličkovým hrotom. 
Plastové transparentné telo, pogumované vrúbkované držanie, ktoré nekĺže. 
Kovový klip a špička. Novo vyvinutý gélový atrament zaručuje jemné a ľahké 
písanie s dlhou životnosťou a skrátenou dobou schnutia. Vhodné aj pre ľavákov.

• šírka stopy 0,5 mm
• náplň -  str. 419/25

Pentel EnerGel BLN75

obj. číslo 4202345 4202346 4202347
farba  čierna  modrá  červená

cena za kus 2,20 € 2,20 € 2,20 €

obj. číslo 4202340 4202341 4202342
farba  čierna  modrá  červená

cena za kus 2,20 € 2,20 € 2,20 €

5 Pentel EnerGel BL77

Gélový guľôčkový roller pre pohodlné a ľahké písanie. Plastové transparentné telo, 
pogumované vrúbkované držanie, ktoré nekĺže. Kovový klip a špička. Novo vyvinutý gélový 
atrament zaručuje jemné a ľahké písanie s dlhou životnosťou a skrátenou dobou 
schnutia. Vhodné aj pre ľavákov.

• šírka stopy 0,7 mm
• náplň -  str. 419/26

57%

50%

50%

0,7

0,5

0,5
0,7

2 Paper Matte 300 Gel

Gélový roller s pohodlným gumovým úchopom pre ľahké písanie, odnímateľné viečko, 
farba tela zodpovedá farbe náplne.

• šírka stopy 0,5 mm
• jednorazový
• v balení 10 ks

obj. číslo 4201510 4201511 4201512
farba  čierna  červená  modrá

cena za kus 0,65 € 0,65 € 0,65 €

0,5
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3 Pilot Choose

Gélový roller s vymeniteľnou náplňou s prírodnými pigmentami, ktoré sú svetlostále a 
vodostále. Výrobok z radu BeGreen je vyrobený zo 73% z recyklovaných materiálov. 
Moderný jednoduchý tvar pera, jemné písanie.

• šírka stopy 0,35 mm
• dľžka stopy 630 m
• v balení 10 ks
• náplň -  str. 419/22

obj. číslo 4205030 4205035 4205040 4205045 4205046
farba  čierna  modrá  červená  zelená  biela

cena za kus 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 € 1,25 €

4 Pilot G1

Gélový roller s trojhranným vrúbkovaným úchopom a vymeniteľnou náplňou. 
Jemné a sýte písanie.

• šírka stopy 0,3 mm
• v balení 12 ks
• náplň – str. 419/23

obj. číslo 4205010 4205015 4205020 4205025
farba  čierna  modrá  červená  zelená

cena za kus 1,45 € 1,45 € 1,45 € 1,45 €

2

Gélový roller s priehľadným telom, pogumované držanie, ktoré nekĺže. Veľmi ľahké a 
príjemné písanie, dokumentačný vodovzdorný atrament.

• šírka stopy 0,5 mm
• v balení 12 ks
• náplň – str. 419/28

Pentel Hybrid gél grip

obj. číslo 4202180 4202181 4202182 4202183 4202189
farba  čierna  červená  modrá  zelená sada 4 ks

cena za kus 1,55 € 1,55 € 1,55 € 1,55 € 7,60 €

73%

Pilot Frixion Clicker 0,5 / 0,7 mm

Nový prepisovateľný roller so stláčacou mechanikou obsahuje špeciálny atrament - 
napísaný text sa dá vymazať a znovu prepísať na tom istom mieste.

• šírka hrotu 0,7 mm / 0,5 mm
• v balení 12 ks
• náplň - str. 419/21 do 0,7
• náplň - str. 419/20 do 0,5

■ čierna ■ modrá  ■ červená
0,5 mm  5002325  5002326  5002327
0,7 mm 5002320 5002321 5002322

cena za kus 2,80 € 2,80 € 2,80 €

napísaný text sa dá vymazať a znovu prepísať na tom istom mieste.

0,7

0,5

1

0,5
0,7

0,5

0,35
0,3
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6 Staedtler Triplus 403

Ergonomicky tvarovaný roller s trojhranným prierezom tela pre pohodlnejšie a menej 
únavné písanie. Náplň rôznych farieb na báze voľného atramentu.

• šírka stopy 0,4 mm
• v balení 10 ks

obj. číslo 5002200 5002210 5002220 5002230 5002240
farba  čierna  červená  modrá  zelená sada 4 ks

cena za kus 0,92 € 0,92 € 0,92 € 0,92 € 4,95 €

5 Centropen 4665 M – Document

Roller s kovovým guľôčkovým hrotom s ergonomickým dizajnom. Je plnený špeciálnym 
nevysychajúcim atramentom. Vydrží aj 14 dní bez vrchnáčika. Farba modrá a čierna 
obsahuje špeciálny dokumentačný pigmentový atrament - ideálne pre podpisy, písanie 
kroník, vysvedčenia a rôzne dôležité dokumenty určené na archiváciu.

• šírka stopy 0,6 mm
• dľžka stopy až 2000 m
• v balení 10 ks

7 Centropen 4615 F – roller 0,3

Roller v trojhrannom dizajne s ERGO držaním, ktorý je osadený veľmi jemným kovovým 
hrotom s guľôčkou. Je plnený špeciálnym nevysychajúcim atramentom. Vydrží aj 14 dní 
bez vrchnáčika. Určený na najširšie použitie.

• šírka stopy 0,3 mm
• dľžka stopy až 2200 m
• v balení 10 ks

8 Centropen 2355 – Needle Tip 

Roller s ihličkovým guľôčkovým hrotom na jemné a plynulé písanie. Systém voľného atramentu 
zaručuje úplné vypísanie náplne, možnosť vizuálnej kontroly hladiny náplne cez transparentný plášť.

• šírka stopy 0,3 mm
• dľžka stopy až 1800 m
• v balení 10 ks

obj. číslo 4204900
farba  modrá

cena za kus 0,81 €

9 Dignity

Gélové pero v elegantnom dizajne s ihličkovým hrotom 0,5 mm, modrý atrament

• šírka stopy 0,5 mm
• v balení 12ks

obj. číslo farba cena 
4202070 mix farieb 0,32 €

10

Gélový roller s mimoriadnou kapacitou náplne - dľžka stopy 1500 m obsahuje pigmentový 
atrament, ktorý neprepíja papier a je svetlostály. Transparentné plastové telo v mixe farieb.

• šírka stopy 0,5 mm
• náplň modrá
• v balení 12 ks

Flair Writo-meter Gel

obj. číslo 5000590 5000580 5000570 5000585 5000594
farba  čierna  červená  modrá  zelená sada 4 ks

cena za kus 0,56 € 0,56 € 0,56 € 0,56 € 2,05 €

obj. číslo 5000430 5000310 5000435 5000330 5000340
farba  čierna  červená  modrá  zelená sada 4 ks

cena za kus 0,66 € 0,40 € 0,66 € 0,40 € 1,85 €

i
Dokumentačný atrament 
len v čiernej a modrej farbe.

obj. číslo 5000650 5000660 5000670 5000690
farba  čierna  červená  modrá sada 3 ks

cena za kus 0,69 € 0,69 € 0,69 € 2,- €

0,6

0,4

0,3

0,3

0,5
0,5
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2 Guľôčkové pero ANY BALL

Guľôčkové pero so stláčacím mechanizmom, s transparentným telom a pogumovaným, 
ergonomicky tvarovaným držaním. Farba tela zodpovedá farbe náplne. Náplň s tenkou 
stopou 0,5 mm.

• náplň – str. 419/6
• v balení 12 ks

obj. číslo 4200080 4200081 4200082
farba čierna modrá červená

cena za kus 0,49 € 0,49 € 0,49 €

1 Guľôčkové pero STABILO SMARTball 

Guľôčkové pero so stláčacím mechanizmom s ergonomicky tvarovanou úchopovou zónou. 
Otočný klips o 360 ° pre viac pohodlia. Druhým koncom pera s tvarovanou úchopovou zónou 
možno obsluhovať dotykové displeje ako mobilné telefóny, dotykové obrazovky ... Šírka stopy 
0,5 mm.

• náplň – str. 419/11

obj. číslo farba cena za kus
4202160 mix farieb 6,90 €

78 %

3 Guľôčkové pero PILOT Acroball BeGreen

Guľôčkové pero so s tláčacou mechanikou, s ergonomickým tvarom úchopu, ktoré 
Vás prekvapí hlavne jedinečnou hladkosťou písania. V troch farebných prevedeniach 
- píše podľa farby tela. Náplň novej generácie je založená na olejovej báze, je 
vodeodolná a rýchloschnúca. Plynulé písanie, jasné intenzívne farby. Dľžka stopy 
800 m.

• náplň − str. 419/5
• v balení 10 ks

obj. číslo 4203180 4203181 4203182
farba čierna modrá červená

cena za kus 1,65 € 1,65 € 1,65 €

Guľôčkové pero FRUITY

Plastové guľôčkové pero s vrúbkovaným  úchopom, mix farieb

• náplň modrá – str. 419/4
• v balení 12 ks

obj. číslo farba cena za bal.
4202751 mix farieb 2,80 €

4 6 Guľôčkové pero BREAK 

obj. číslo farba cena za kus
4200050 mix farieb 0,40 €

Transparentné plastové guľôčkové pero s pogumovaným úchopom.
Vymeniteľná náplň s extra tenkým hrotom NEEDLE TIP 0,5 mm. Jemná stopa písma.

• náplň modrá – str. 419/14 
• v balení 36 ks
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9 Guľôčkové pero PENTEL BK 417

Guľôčkové pero so stláčacou mechanikou s pogumovaným držaním. Stopa 0,5 mm.
Farba tela zodpovedá farbe náplne.

• náplň – str. 419/9
• v balení 12 ks

obj. číslo 4203320 4203321 4203322
farba čierna modrá červená

cena za kus 0,57 € 0,57 € 0,57 €

6 Guľôčkové pero INK JOY 550

Plastové guľôčkové pero s kovovými klipom a hrotom.
Farba tela zodpovedá farbe náplne.

• v balení 12 ks

obj. číslo 4201840 4201841 4201842
farba čierna modrá červená

cena za kus 1,60 € 1,60 € 1,60 €

7

Plastové guľôčkové pero s pogumovaným telom a špeciálne tvarovaným vrúbkovaným 
úchopom pre pohodlnejšie písanie. Farba tela zodpovedá farbe náplne.                                                                                              

• v balení 12 ks

Guľôčkové pero FLEXGRIP ELITE

8 Guľôčkové pero INK JOY 700

Plastové guľôčkové pero je vybavené novým, špeciálne vyvinutým atramentom Ink Joy, 
ktorý prináša pohodlné písanie bez nutnosti zvýšeného tlaku na pero. Farba tela 
zodpovedá farbe náplne.                                                                                              

• v balení 12 ks

obj. číslo 4201850 4201860 4201870
farba čierna modrá červená

cena za kus 1,45 € 1,45 € 1,45 €

obj. číslo 4201830 4201831 4201832
farba čierna modrá červená

cena za kus 1,60 € 1,60 € 1,60 €
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6

 94 %

Guľôčkové pero Pilot B2P

Jedinečné guľôčkové pero vyrobené z recyklovaných PET fliaš, má stláčací mechanizmus, 
priehľadné telo a ergonomicky tvar pre ľahké držanie. Atrament je veľmi jasný,
hrot píše tenko. Šírka stopy je 0,27 mm. Píše podľa farby tela.

• náplň – str. 419/7
• v balení 10 ks

obj. číslo 4405140 4405150 4405155
farba čierna modrá červená

cena za kus 1,45 € 1,45 € 1,45 €

4 Guľôčkové pero PENTEL Rolly

Transparentné guľôčkové pero, zo 71% vyrobené z recyklovaného materiálu. Ergonomicky 
tvarovaná úchopová zóna z nekĺzavej gumy. Farba tela = farba náplne.    
• náplň – str. 419/8
• bal. 12 ks

obj. číslo 4202380 4202381 4202382
farba čierna modrá červená

cena za kus 1,50 € 1,50 € 1,50 €

3 Guľôčkové pero PILOT Super Grip

obj. číslo 4203110 4203100 4203115
farba čierna modrá červená

cena za kus 1,50 € 1,50 € 1,50 €

1 Guľôčkové pero PENTEL BK 437

Guľôčkové pero s priehľadným telom, pogumované trojhranné držanie. Farba tela = farba náplne.

• náplň - str. 419/8
• v balení 12 ks

obj. číslo 4202390 4202391 4202392
farba čierna modrá červená

cena za kus 0,86 € 0,86 € 0,86 €

Patentné guľôčkové pero s gumovým úchopom Super Grip. Moderná náplň na olejovej báze 
zaisťuje hladké a pohodlné písanie. Šírka stopy je 0,27 mm. Farba tela = farba náplne.

• náplň − str. 419/7
• v balení 12 ks

2

Guľôčkové pero s pogumovaným držaním a stláčacou mechanikou. 
Farba tela odpovedá farbe náplne.

• náplň − str. 419/9
• bal. 12 ks

Guľôčkové pero VICUNA BX 157

obj. číslo 4203325 4203326 4203327
farba čierna modrá červená

cena za kus 1,60 € 1,60 € 1,60 €

50%

5 Guľôčkové pero PILOT Réxgrip BeGreen

77,7 %

Unikátne guľôčkové pero. Komfortné pisanie, pogumovaný úchop plne integrovaný do tela pera. 
Moderná náplň na olejovej báze zaisťuje hladké a pohodlné písanie. Vysoko odolná guľôčka.
Píše podľa farby tela. Šírka stopy je 0,27 mm.

• náplň – str. 419/7
• v balení 12 ks

obj. číslo 4203140 4203150 4203151
farba čierna modrá červená

cena za kus 1,50 € 1,50 € 1,50 €



Uvedené ceny sú bez DPH.

413Parker a Waterman » Súpravy písacích potrieb » Luxusné písanie » Rollery » Guľôčkové perá » Náplne do guľôčkových pier » Faber-Castell » Linery » Popisovače a značkovače » Popisovače špeciálne » 
Zvýrazňovače » Mikroceruzky, verzatilky a tuhy » Farebné ceruzky a pastelky » Grafitové ceruzky » Strúhadlá » Školské a priemyselné kriedy » Gumy » Opravné prostriedky

Mäkký gumový úchop
pre pohodlné písanie

ľahké písanie 0,6 mm

Akupresúrny hrot

Indikátor 
atramentu

Elegantný
kovový klip

AKUPRESURA
guľôčkové pero - ball pen

SCIENCE THAT KEEPS YOU HAPPY

Akupresúra Vám môže pomôcť v týchto prípadoch:

•  Úľava od stresu a napätia

•  Uvoľnenie mysle a tela

•  Zlepšenie krvného obehu

•  Zbavovanie tela toxických látok

•  Odstraňovanie bolesti

•  Urýchľuje hojenie rán

•  Zvýšenie energie

•  Zmiernenie svalovej únavy

•
zápchou, zlým trávením

•  Zlepšenie koncentrácie

1
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DLAŇ CHRBÁT RUKY

ALERGIE, KAŠEĽ - 21

UNAVENÉ OČI - 2

ZÁPCHA - 7, 14, 15, 16

ZVRACANIE– 4, 5, 6, 7, 10, 13

TRÁVIACE PROBLÉMY – 1, 12

MENŠTRUAČNÉ ŤAŽKOSTI – 8, 9, 17

PORUCHA TRÁVENIE – 4, 5, 6, 7, 10, 13

PROTI FAJČENIU– 4, 5, 6, 7, 11, 20

SÚSTREDENIE – 1, 3

BOLESŤ KOLIEN – 19

BOLESŤ HLAVY – 1

ÚNAVA – 2, 6

BOLESŤ ZÁPÄSTIE – 3

BOLEST KRČNEJ CHRBTICE – 4

BOLESŤ RAMIEN – 3

BOLESTI ČLENKU – 7

BOLESŤ ZAD A HLAVY – 8

BOLESTI V KRÍŽOVEJ OBLASTI – 9

BOLESTI LAKŤA – 10

Flair

Pomoc pri boji s alergiou

Tenký hrot preobj. číslo položka cena za kus
4201492 pero 1,15 €
4600550 náplň 0,36 €

Guľôčkové pero COLOMBO

Plastové guľôčkové pero so striebornou špičkou a stláčacím mechanizmom, pogumovaný 
úchop.                                                                                                     
• náplň modrá − str. 419/4
• v balení 12 ks

obj. číslo 4200392 4200395 4200394
farba biela zelená modrá

cena za kus 0,29 € 0,29 € 0,29 €

8

9 Guľôčkové pero ZEON

Atraktívne guľôčkové pero s plastovým telom v sýtych metalických farbách s chrómovanými 
prvkami. Kovový klip a stláčacia mechanika, pogumovaný úchop vo farbe tela.

• náplň modrá – str. 419/16
• v balení 50 ks

obj. číslo 4201150 4201151 4201152
farba červená modrá čierna

cena za kus 0,61 € 0,61 € 0,61 €

10

Plastové guľôčkové pero s kovovou špičkou. Spodná, ergonomicky tvarovaná časť 
pera je vybavená zdrsneným pogumovaným úchopom. Vymeniteľná modrá náplň 
s extra tenkým hrotom NEEDLE TIP 0,5 mm. Jemná stopa písma.                                                                     
• náplň modrá − str. 419/14
• v balení 12 ks

Guľôčkové pero FINESTY

obj. číslo 4200031 4200032 4200033
farba modrá čierna bordó

cena za kus 0,46 € 0,46 € 0,46 €

7

Celoplastové guľôčkové pero so stláčacou mechanikou, trojboké telo.                                                                                           

• náplň modrá – str. 419/4
• v balení 12 ks

Guľôčkové pero SISSY

obj. číslo 4202075 4202076 4202077
farba čierna modrá červená

cena za kus 0,30 € 0,30 € 0,30 €
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3

2

Guľôčkové pero s extra tenkým hrotom 0,5 mm, vďaka pogumovanému úchopu drží 
pero pevne v ruke, stláčací mechanizmus, vhodné pre časté písanie, vypĺňanie 
kolónok. Mix farieb.

• náplň modrá – str. 419/14
• v balení 12 ks

Guľôčkové pero VELOCITY

Guľôčkové pero EXTRA

obj. číslo farba cena za kus
4205200 mix farieb 0,28 €

obj. číslo farba cena za kus
4205700 mix farieb 0,90 €

Guľôčkové pero so špeciálnou technológiou slide-o-matic 
pre hladké písanie. Telo v metalických farbách s 
chrómovými prvkami. Ergonomický gumový úchop. mix 
farieb.

• náplň modrá – str. 419/13
• v balení 12 ks

obj. číslo farba cena za kus
4202790 mix farieb 0,57 €

1 Guľôčkové pero ICO X - pen

Exkluzívne celokovové guľôčkové pero s chrómovaným plášťom a lakovanou 
hornou časťou vo sviežich pastelových farbách.

• náplň modrá – str. 419/17

obj. číslo položka cena za kus
4205080 mix farieb 1,40 €

4 Guľôčkové pero ZEBRA

Kovové guľôčkové pero v tenkom prevedení, príjemné do ruky, vrúbkovaný úchop pre dobré 
držanie, vhodné pre reklamnú potlač. Dľžka stopy 2 500 m.

• náplň modrá – str. 419/4
• v balení 12 ks

5 Guľôčkové pero RING

Elegantné guľôčkové pero s matným telom z eloxovaného hliníka s pochrómovanými 
doplnkami a protišmykovým úchopom. 

• náplň modrá -  str. 419/4

obj. číslo farba cena za kus
4205085 mix farieb 1,05 €
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Celoplastové guľôčkové pero
na pružinke. Stojanček s 
obojstranne lepiacou páskou
na spodnej strane možno 
pripevniť na akýkoľvek hladký 
povrch. 
• náplň modrá 
• jednorazové
• mix farieb

Guľôčkové pero s kovovým stojanom 

Masívne, kovové stojančeky s guľôčkovým perom na retiazke. Vynikajú vysokou 
životnosťou a kvalitou, pretože všetky časti sú zhotovené len z kovových materiálov. 
Guľôčkové perá obsahujú veľkokapacitné náplne.                    
• náplň modrá

Typ 022 Typ 018

10 Guľôčkové pero na retiazke         Guľôčkové pero na pružine          

Plastový stojanček s kĺbovým 
držiakom a guľôčkovým perom 
na retiazke. Obojstranne 
lepiaca páska na spodnej 
strane umožňuje pripevnenie 
na akýkoľvek hladký podklad.

• náplň modrá - str. 419/10

11 12

obj. číslo farba cena za kus
4204240 čierna 2,- €

obj. číslo cena za kus
4204250 1,30 €

obj. číslo typ výška dľžka retiazky cena za kus
4204310 018 - premiestniteľný 180 mm 500 mm 16,30 €
4204320 022 - samolepiaci 180 mm 500 mm 15,90 €
4601030 náplň / / 0,36 €

Guľôčkové pero STABILO Marathon Guľôčkové pero STABILO tropikana BeWild

Atraktívne farebné guľôčkové pero so stláčacím mechanizmom. Tvarovaný úchop pre 
pohodlné písanie. Stopa 0,3 mm. Farba tela = farba náplne. Motív farebnej potlače sa 
môže v priebehu platnosti katalógu zmeniť!

• jednorazové

Guľôčkové pero so stláčacím mechanizmom. Gumový úchop na pohodlné písanie. 
Veľkoobjemová náplň XXL vydrží písať 5 500 m, čo je 2 × viac ako štandardné guľôčkové perá! 
Stopa 0,3 mm. Farba tela = farba náplne.

obj. číslo farba cena za kus
4203500 čierna 0,63 €
4203501 modrá 0,63 €
4203502 červená 0,63 €

obj. číslo farba cena za kus
4203510 čierna 0,54 €
4203511 modrá 0,54 €
4203512 červená 0,54 €

9 Guľôčkové pero STABILO Exam Grade

Guľôčkové pero s príjemným gumovým úchopom. Revolučný atrament umožňuje vysokú 
kvalitu písania. Na boku pera je stupnica ukazujúci hladinu atramentu a počet strán, ktoré 
je možno ešte s perom napísať. Farba tela zodpovedá farbe náplne. Stopa 0,4 mm.

• jednorazové

obj. číslo 4203520 4203521
farba náplne čierna modrá
cena za kus 0,67 € 0,67 €

8 Guľôčkové pero gumovateľné Color

Plastové guľôčkové pero moderného dizajnu s gumovým úchopom. Náplň obsahuje 
špeciálny atrament, ktorý je možné do 48 hodín vymazať gumovým koncom pera a 
opäť prepísaťat.

• náplň modrá
• v balení 36 ks

obj. číslo položka cena za kus
4203345 mix farieb 1,05 €
4604131 náplň 0,40 €

• jednorazové

farba cena za kus

 v balení 36 ks
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2 Guľôčkové pero EZZE CLICK

Jednoduché, ale napriek tomu elegantné telo v mixe 4 pastelových farieb zaujme 
hneď na prvý pohľad. Stláčací mechanizmus.

• náplň modrá − str. 419/14
• v balení12 ks

obj. číslo farba cena za bal.
4202146 mix farieb 2,85 €

3 Guľôčkové pero VICTOR

Guľôčkové pero z transparentného plastu, kovová špička, pogumovaná úchopová časť pre 
pevné držanie. Vymeniteľná modrá náplň s extra tenkým hrotom NEEDLE TIP 0,5 mm.                                                             
• náplň modrá - str. 419/14
• v balení 12 ks

obj. číslo farba cena za bal.
4200091 mix farieb 3,20 €

5

Plastové guľôčkové pero, transparentné telo s gumovou úchopovou časťou. mix farieb.

• náplň modrá – str. 419/4
• v balení 50 ks

Guľôčkové pero POPULAR

obj. číslo farba cena za bal.
4201136 mix farieb 7,70 €

6 Guľôčkové pero SPOKO 112

Obľúbené guľôčkové pero s transparentným telom v mixe farieb.
Kovová špička, pogumovaná úchopová časť.

• náplň modrá − str. 419/4
• v balení 12 ks

obj. číslo farba cena za bal.
4200397 mix farieb 3,20 €

1 Guľôčkové pero SINUS  

Plastové guľôčkové pero, ergonomicky tvarovaný úchop. Transparentné dymové telo, 
ozdobná vlnka vo farebnom mixe.   
• náplň modrá – str. 419/4
• v balení 12 ks

obj. číslo farba cena za bal.
4200221 mix farieb 5,50 €

4

Guľôčkové pero so špeciálnou japonskou náplňou na polotekutej báze poskytuje pohodlné a 
ľahké písanie, stláčací mechanizmus zaručí jednoduché a rýchle použitie. Spolu so štýlovým 
dizajnom premení písanie na vášeň. Mix farieb.                                                                                        

• náplň modrá – str. 419/14
• v belení  12 ks   

Guľôčkové pero VÁŠEŇ

obj. číslo farba cena za bal.
4202141 mix farieb 3,35 €
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3

Guľôčkové pero štvorfarebné CONCORDE

Guľôčkové pero CORVINA 51 Guľôčkové pero SPOKO 115

Celokovové šesťhranné guľôčkové pero v zlatej alebo striebornej farbe.

• náplne - str. 419/15

Jednorazové guľôčkové pero, transparentné telo, ventilačný uzáver hrotu vo farbe náplne.Priehľadné jednorazové celoplastové guľôčkové pero. Viditeľná farba náplne.

obj. číslo 4200490 4200491 4200492 4200493
farba náplne čierna červená modrá zelená
cena za kus 0,13 € 0,13 € 0,13 € 0,13 €

obj. číslo 4200500 4200501 4200502 4200503
farba náplne čierna červená modrá zelená
cena za kus 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 €

obj. číslo 4400360 4400370
farba zlatá strieborná

cena za kus 3,90 € 3,20 €

6 Guľôčkové pero KIN 5866

Plastové guľôčkové pero s kovovými doplnkami tuzemského výrobcu, známej pod názvom 
„čína“. Dodávame v mixe farieb. 

• náplň modrá − str. 419/19
• v balení 10 ks

obj. číslo farba cena za kus
4200070 mix farieb 0,73 €

1 Guľôčkové pero DENISA

Stláčacie guľôčkové jednorazové pero, plastové telo.
Farba tela zodpovedá farbe náplne.

obj. číslo 4200520 4200521 4200522
farba náplne       čierna         červená         modrá
cena za kus 0,12 € 0,12 € 0,12 €

2 STABILO Performer 898

Kvalitné jednorazové guľôčkové pero s atramentom a nízkou viskozitou pre rýchle písanie. 
Atrament sa nerozmazáva a rýchlo zasychá, so širším úchopom pre pohodlné držanie. V troch 
farbách atramentu. Šírka stopy XF = 0,35 mm.

obj. číslo 4203530 4203531 4203532
farba náplne čierna modrá červená
cena za kus 0,49 € 0,49 € 0,49 €

štvorfarebné
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obrázok typ náplne popis farba / obj. číslo cena

1 4401 • plastová trubička, dľžka 107 mm
• hrot-guľôčka ø 1 mm

■ modrá 4600480  0,05 €

2 Needle 105 • plastová trubička, dľžka 109 mm
• hrot-guľôčka ø 0,5 mm

■ modrá 4601010  0,08 €

3 X15 (A)
• plastová trubička, dľžka 98 mm
• hrot-guľôčka ø 0,6 mm

■ modrá 4600580  0,08 €

4 X20 (A)
• plastová trubička, dľžka 107 mm
• hrot-guľôčka ø 0,6 mm

■ modrá 4600590  ■ čierna 4600591  ■ červená 4600592 0,08 €

5 PILOT 
BRFV-10F

• plastová trubička, dľžka 120 mm
• hrot-guľôčka ø 0,7 mm

■ modrá 4603650  ■ čierna 4603651  ■ červená 4603652 0,81 €

6 ANY BALL
• plastová trubička, dľžka 115 mm
• hrot-guľôčka ø 0,5 mm

■ modrá 4604270  ■ čierna 4604271  ■ červená 4604272 0,28 €

7 PILOT 
RFJS-GP-F

• plastová trubička, dľžka 98 mm
• hrot-guľôčka ø 0,7 mm

■ modrá 4603710  ■ čierna 4603711  ■ červená 4603712 0,76 €

8 PENTEL 
BKS 7H

• plastová trubička, dľžka 98 mm
• hrot-guľôčka ø 0,7 mm / bal. 2 ks

■ modrá 4604160  ■ čierna 4604161  ■ červená 4604162 1,50 €

9 PENTEL 
BKS 7E

• plastová trubička, dľžka 107 mm
• hrot-guľôčka ø 0,7 mm / bal. 2 ks

■ modrá 4604150  ■ čierna 4604151  ■ červená 4604152 1,50 €

10 PENTEL 
BKL 7

• plastová trubička, dľžka 143 mm
• hrot-guľôčka ø 0,5 mm / bal. 2 ks

■ modrá 4604095 1,60 €

11 STABILO 
Ball point

• plastová trubička, dľžka 98 mm
• hrot-guľôčka ø 0,7 mm

■ modrá 4604280  ■ čierna 4604281  ■ červená 4604282 0,98 €

12 4406 (X20)
• plastová trubička, dľžka 91 mm
• hrot-guľôčka ø 0,5 mm

■ modrá 4601150 0,12 €

13 Velocity
• plastová trubička, dľžka 107 mm
• hrot-guľôčka ø 0,5 mm

■ modrá 4604290 0,24 €

14 Solidly
• plastová trubička, dľžka 107 mm
• hrot-guľôčka ø 0,5 mm

■ modrá 4601415  ■ čierna 4601416 0,26 €

15 D 1
• kovová trubička, dľžka 67 mm
• hrot-guľôčka ø 0,8 mm

■ modrá 4602002  ■ čierna 4602000  ■ červená 4602001
■ zelená 4602005  0,28 €

16 4441
• plastová trubička, dľžka 98 mm
• hrot-guľôčka ø 0,8 mm

■ modrá 4600600 0,28 €

17 4442
• kovová trubička, dľžka 98 mm
• hrot-guľôčka ø 0,8 mm

■ modrá 4600650  ■ čierna 4600670 0,36 €

18 4443
• plastová trubička, dľžka 107 mm
• hrot-guľôčka ø 0,6 mm

■ modrá 4600700 0,16 €

19 4444
• plastová trubička, dľžka 85 mm
• hrot-guľôčka ø 0,6 mm

■ modrá 4600900  ■ červená 4601000 0,14 €

20 PILOT 
CLICKER 2065

• plastová trubička, dľžka 110 mm
• hrot-guľôčka ø 0,5 mm / bal. 3 ks

■ modrá 4603695  ■ čierna 4603696  ■ červená 4603697 4,05 €

21 PILOT 
FRIXION 2067

• plastová trubička, dľžka 110 mm
• hrot-guľôčka ø 0,7 mm / bal. 3 ks

■ modrá 4603690  ■ čierna 4603691  ■ červená 4603692 4,05 €

22 PILOT 
Choose 2937

• plastová trubička, dľžka 124 mm
• hrot-guľôčka ø 0,7 mm

■ modrá 4603680  ■ čierna 4603681  ■ červená 4603682
■ zelená 4603683  ■ biela 4603684 0,93 €

23 PILOT 
BLS-G1-5

• plastová trubička, dľžka 129 mm
• hrot-guľôčka ø 0,5 mm

■ modrá 4603701  ■ čierna 4603700  ■ červená 4603702
■ zelená 4603703 1,15 €

24 PILOT 
BLS-G2-5

• plastová trubička, dľžka 110 mm
• hrot-guľôčka ø 0,5 mm

■ modrá 4603750  ■ čierna 4603760  ■ červená 4603770
■■   čierno-modrá 4603777 1,60 €

25 PENTEL 
LRN 5

• plastová trubička, dľžka 110 mm
• hrot-guľôčka ø 0,5 mm

■ modrá 4604140  ■ čierna 4604141  ■ červená 4604142 1,05 €

26 PENTEL 
LR 7

• plastová trubička, dľžka 110 mm
• hrot-guľôčka ø 0,7 mm

■ modrá 4604145  ■ čierna 4604146  ■ červená 4604147
■ zelená 4604148  ■ sv.modrá 4604144  ■ ružová 4604149 1,05 €

27 STABILLO 
Gell refill

• plastová trubička, dľžka 98 mm
• hrot-guľôčka ø 0,5 mm

■ modrá 4604285  ■ čierna 4604286  ■ červená 4604287 1,20 €

28 PENTEL 
KF 6

• plastová trubička, dľžka 137 mm
• hrot-guľôčka ø 0,6 mm

■ modrá 4604122  ■ čierna 4604120  ■ červená 4604121 1,05 €

29 SPOKO 
0291

• plastová trubička, dľžka 131 mm
• hrot-guľôčka ø 0,5 mm

■ modrá 4604012  ■ čierna 4604010  ■ červená 4604011 0,36 €

30 PILOT 
FRIXION 2059

• plastová trubička, dľžka 110 mm
• hrot-guľôčka ø 0,5 mm / bal. 3 ks

■ modrá 4603720  ■ čierna 4603722  ■ červená 4603721 4,- €

31 SAKOTA 
GEL

• plastová trubička, dľžka 110 mm
• hrot-guľôčka ø 0,5 mm

■ modrá 4604250  ■ čierna 4604251  ■ červená 4604252 0,40 €

Náplne do guľôčkových pier



GRIP POPISOVAČ
UNIKÁTNY V ERGONÓMII, DIZAJNE A HLAVNE ÚSPORNÝ

GRIP POPISOVAČ PERMANENT - odolný
voči poveternostným vlyvom

 - nepresakuje
cez papier

- ľahko
stierateľný

- superfluorescenčný

Ergonomický trojuholníkový tvar, pre neúnavnú prácu,
úchop s hrbolčekmi zamedzuje kľzaniu  

Šetrné k životnému
prostrediu, pre systém

automatického plnenia.

Možné naplniť až 8 krát.

Všetky typy dostupné
v 4 farbách.

Preplnenie je vylúčené, 
natiahne len toľko atramentu, 

koľko chýba v zásobníku.

Ergonomický triangulárny
úchop, pre ľahké písanie.

Protišmyková GRIP zóna
pre bezpečné písanie.

Znovu naplniteľné.

A to najlepšie:
plnenie bez
znečistenia,
pretože atrament
sa dopĺňa priamo
z náhradnej náplne

Dostupné jednotlivo,
alebo 4 farby v sade 

 
 

Miesto pre tabu¾ku...viï. xls prílohu

GRIP POPISOVAČ FLIPCHART

GRIP POPISOVAČ TABUĽOVÝ

GRIP ZVÝRAZŇOVAČ
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Popisovač Grip Flipchart

Popisovač určený zvlášť na písanie na papierové tabule Flipchart, papier a kartón. 
Ergonomický trojhranný tvar, patentovaná GRIP zóna s masážnymi a protišmykovými 
bodmi, atrament na vodnej báze, ekologický systém opätovného plnenia 

• 3 šírka stopy: 1, 2, 5 mm
• v balení 10 ks
  

2

Popisovač Grip White board

Popisovač Grip permanent

Permanentný popisovač s ergonomicky trojhranným tvarom, patentovaná GRIP zóna
s masážnymi a protišmykovými bodmi, odolný proti poveternostným vplyvom a svetlu: 
nerozmazateľný, vodeodolný a svetlostály. Vhodný pre všetky druhy povrchov, ekologický 
systém opätovného plnenia.

• šírka stopy 2 mm
• v balení 10 ks

3
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obj. číslo farba cena za kus
5100200 čierna 1,60 €
5100201 modrá 1,60 €
5100202 červená 1,60 €
5100203 zelená 1,60 €
5100205 sada 4 ks 6,50 €

Popisovač ideálny pre písanie na biele tabule, ergonomický trojhranný tvar, atrament
na vodnej báze, stierateľný za sucha, svetlu odolný, rýchloschnúci, bez zápachu.

• šírka stopy 2 mm
• v balení 10 ks

Zvýrazňovač Grip Textliner4

Zvýrazňovač s ergonomickým trojuholníkovým tvarom, znovu plniteľný, vhodný na 
všetky druhy papiera. Fluorescenčné farby, univerzálny atrament na vodnej báze.

• 3 šírka stopy: 1, 2, 5 mm
• v balení 10 ks

obj. číslo farba cena za kus
5100210 čierna 1,60 €
5100211 modrá 1,60 €
5100212 červená 1,60 €
5100213 zelená 1,60 €
5100215 sada 4 ks 6,50  €

obj. číslo farba cena za kus
5100220 čierna 2,10 €
5100221 modrá 2,10 €
5100222 červená 2,10 €
5100223 zelená 2,10 €
5100225 sada 4 ks 8,20 €

obj. číslo farba cena za kus
5100230 žltá 1,45 €
5100231 oranžová 1,45 €
5100232 ružová 1,45 €
5100233 zelená 1,45 €
5100235 sada 4 ks 5,80 €

Náplne5

Náhradné náplne do popisovačov a zvýrazňovačov.

• objem 30 ml
• v balení 6  ks

obj. číslo farba cena za kus
5102350 čierna 6,80 €
5102351 modrá 6,80 €
5102352 červená 6,80 €
5102353 zelená 6,80 €

obj. číslo farba cena za kus
5102360 čierna 6,80 €
5102361 modrá 6,80 €
5102362 červená 6,80 €
5102363 zelená 6,80 €

obj. číslo farba cena za kus
5102380 čierna 6,80 €
5102381 modrá 6,80 €
5102382 červená 6,80 €
5102383 zelená 6,80 €

obj. číslo farba cena za kus
5102370 žltá 3,65 €
5102371 oranžová 3,65 €
5102372 ružová 3,65 €
5102373 zelená 3,65 €

Permanent Flipchart White board Zvýrazňovač
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STABILO point 88

Šesťhranný liner s jemným hrotom chráneným kovovou objímkou  . Vhodný pre písanie, 
rysovanie a prácu so šablónami. Atrament na vodnej báze vydrží dlho aj bez uzáveru, 
odolný proti vysychaniu.

• šírka stopy 0,4 mm 
• v balení 10 ks
  

Staedtler Lumocolor 319 – permanent special 

Staedtler Lumocolor 313 – permanent

Kvalitný popisovač s jemným hrotom. Je plnený vodostálymi, otretiu odolným 
atramentom vhodným na papier, fólie, sklo, plasty, polystyrén, ...

• šírka stopy 0,4 mm
• v balení 10 ks
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obj. číslo farba cena za kus
5003501 čierna 1,60 €
5003502 červená 1,60 €
5003503 modrá 1,60 €
5003504 zelená 1,60 €
5003510 sada 4 ks 6,30 €

obj. číslo farba cena za kus
5002550 čierna 0,58 €
5002551 červená 0,58 €
5002552 modrá 0,58 €
5002553 zelená 0,58 €
5002555 fialová 0,58 €
5002560 sada 6 ks 3,45 €

obj. číslo farba cena za kus
5100850 čierna 1,75 €
5100851 červená 1,75 €

Permanentný popisovač pre špeciálne využitie na citlivých a potiahnutých povrchoch, optickom 
skle, laboratórnom skle atď. Priľne k rôznym druhom povrchov, ku ktorým iné popisovače 
nepriľnú. Nezanecháva škvrny, perfektne vode odolný, zasychá v priebehu niekoľkých sekúnd. 
Čierna farba odolná voči vonkajším vplyvom, stálofarebný až 7 rokov.

• šírka stopy písma 0,6 mm
• v balení 10 ks

Staedtler Lumocolor 317 – permanent4

Kvalitný permanentný popisovač, plnený vodostálymi, oteruvzdorným atramentom vhodným na 
papier, fólie, sklo, plasty, polystyrén.

• šírka stopy 1 mm
• v balení 10 ks

obj. číslo farba cena za kus
5003550 čierna 1,60 €
5003551 červená 1,60 €
5003552 modrá 1,60 €
5003553 zelená 1,60 €
5003555 sada 4 ks 6,30 €

farba

0,4
0,4

0,6
1

2
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5 Staedtler Triplus fineliner

Elegantný popisovač s jemným vláknitým hrotom v kovovej objímke. Ergonomické 
trojuholníkové telo pre pohodlné a jednoduché písanie. Atrament na vodnej báze. Novo 
v prírodných farbách.

• šírka stopy 0,3 mm
• v balení 10 ks

štandartné farby
prírodné farby

obj. číslo farba cena za kus
5003190 toskánská červená 0,81 €
5003191 zelená zemitá 0,81 €
5003192 čer. fialová 0,81 €
5003193 tm. hnedá 0,81 €
5003195 sada 6 ks 5,20 €

obj. číslo farba cena za kus
5003160 čierna 0,81 €
5003166 červená 0,81 €
5003162 modrá 0,81 €
5003165 zelená 0,81 €
5003168 sada 4 ks 3,20 €
5003170 sada 10 ks 8,10 €

Pilot Twin Marker BeGreen

Permanentný popisovač na všetky povrchy s dvoma hrotmi rôznych šírok stopy.
Je plnený svetlostálym atramentom, celofarebné telo vo farbe atramentu je 
vyrobené zo 76,1% recyklovaných materiálov.             
• šírka stopy 0,5 a 0,4 mm

6

obj. číslo farba cena za kus
5004900 čierna 1,95 €
5004910 modrá 1,95 €
5004920 červená  1,95 €

Staedtler Lumocolor – duo

Permanentný univerzálny popisovač s dvoma hrotmi rôznych šírok stopy. Je plnený 
oteruvzdorným a vodeodolným atramentom, ktorý je navyše odolný voči UV žiareniu a tým 
zaručuje svetlostálosť po dlhú dobu. Ventilačné vrchnáka na oboch koncoch vo farbe náplne.       
• šírka stopy 1,5 a 0,6 mm
• v balení 10 ks
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obj. číslo farba cena za kus
5003570 čierna 1,60 €
5003571 červená 1,60 €
5003572 modrá 1,60 €

Imexfine liner8 Pelikan Fineliner 96

Elegantný popisovač s jemným vláknitým hrotom v kovovej objímke. Plastové telo s jemne 
vrúbkovaným povrchom pre lepšie držanie a ventilačný vrchnák na hrot vo farbe náplne.

• šírka stopy 0,4 mm   
• v balení 10 ks 

9

obj. číslo farba cena za kus
5002950 čierna 0,40 €
5002951 modrá 0,40 €
5002952 červená 0,40 €
5002953 zelená 0,40 €

0,3 0,5
0,4

1,5
0,6

0,4

obj. číslo farba cena za kus
5003201 čierna 0,26 €
5003202 červená 0,26 €
5003203 modrá 0,26 €
5003204 zelená 0,26 €

Popisovače s jemným vláknovým hrotom v kovovej objímke, trojhranné plastové telo vo 
farbe atramentu. Dodávané v štyroch farbách.

• hrot 0,4 mm
• v balení 12 ks

0,4
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Centropen 2634 S – OHP permanent

Centropen 2631 – document 

Plastový hrot v kovovej trubičke. Popisovač je plnený čiernym dokumentačným, svetlostálym a vode odolným 
permanentným atramentom. Zvlášť vhodný pre kopírovanie, vyťahovanie, skicovanie a technické kreslenie. Taktiež 
odporúčaný pre archivačné zápisy. Rôzne šírky stopy.

• dľžka stopy až 500-600 m
• v balení 10 ks

Liner je určený hlavne na písanie na plastické hmoty, sklo, diarámčeky, filmy, 
röntgenové snímky a pod. Permanentný atrament odolný vode a stieraniu, 
zmývateľný liehom, jemný plastový hrot.

• šírka stopy 0,3-0,4 mm
• v balení 10 ks

2

1

obj. číslo farba cena za kus
5000470 čierna 0,42 €
5000460 červená 0,42 €
5000450 modrá 0,42 €
5000480 zelená 0,42 €
5000490 sada 4 ks 1,60 €

Centropen 2636 F – OHP permanent 

Je určený na písanie a rysovanie na transp. fólie spätných projektorov, ale možno ho tiež použiť na 
popisovanie najrôznejších plastických hmôt, skla, diarámčekov, filmov, röntgenových snímok, ... 
Jemný plastový hrot, permanentný atrament odolný vode a stieraniu, zmývateľný liehom.

• šírka stopy 0,6 mm
• v balení 10 ks

3

obj. číslo farba cena za kus
5000250 čierna 0,38 €
5000260 červená 0,38 €
5000270 modrá 0,38 €
5000280 zelená 0,38 €
5000290 sada 4 ks 1,45 €

obj. číslo farba cena za kus
5000400 čierna 0,38 €
5000401 červená 0,38 €
5000402 modrá 0,38 €
5000403 zelená 0,38 €
5000405 sada 4 ks 1,40 €

0,3 0,3 0,5

0,60,3 - 0,4

0,25 0,35 0,5 0,7

Centropen 4611 F – liner 0,3

Popisovač s veľmi jemným plastovým hrotom, 
plnený špeciálnym nevysychajúcim atramentom. 
Vydrží aj 14 dní bez vrchnáka a bude písať! Nový 
trojhranný dizajn s ERGO držaním.

• šírka stopy 0,3 mm
• dľžka stopy až 1500 m
• v balení 10 ks   

Popisovač v trojhrannom dizajne s ERGO držaním 
určený k širokému použitiu. Je osadený jemným 
plastickým hrotom v kovovej objímke so zvýšenou 
pružnosťou. Plnený špeciálnym nevysychajúcim 
atramentom. Vydrží aj 14 dní bez vrchnáčika.

• šírka stopy 0,3 mm
• dľžka stopy až 1500 m
• v balení 10 ks   

Centropen 4651 M – liner 0,56Centropen 4621 F – liner 0,354

Popisovač s jemným plastovým hrotom, 
ergonomický dizajn, nevysychajúci atrament na 
vodnej báze, bez zápachu vydrží aj 14 dní bez 
vrchnáka. 

• šírka stopy 0,5 mm
• dľžka stopy až 1 000 m
• v balení 10 ks

obj. číslo  šírka hrotu / stopa cena za kus
5000710 0,1 / cca. 0,25 mm 0,76 €
5000720 0,3 / cca. 0,35 mm 0,76 €
5000730 0,5 / cca. 0,5 mm 0,76 €
5000740 0,7 / cca. 0,7 mm 0,76 €
5000700 sada 4 ks / 0,1 – 0,7   3,- €

obj. číslo farba cena za kus
5000150 čierna 0,37 €
5000160 červená 0,37 €
5000170 modrá 0,37 €
5000180 zelená 0,37 €
5000195 sada 4 ks 1,45 €

obj. číslo farba cena za kus
5000560 čierna 0,46 €
5000561 červená 0,46 €
5000562 modrá 0,46 €
5000563 zelená 0,46 €
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Sharpie Metalic

Centropen 2536 - permanent

Centropen 2846 – permanent

Permanent Sharpie Fine

Centropen 7550 - Colour World

Permanentný popisovač vhodný na dekoratívne účely. Svetlostály, vodeodolný atrament.

• valcový hrot
• šírka stopy 1,4 mm

Permanentný popisovač vhodný takmer na všetky druhy povrchov, ako drevo, kov, plast, 
papier.

• valcový hrot
• šírka stopy 0,9 mm

Popisovače s ventilačným bezpečnostným vrchnáčikom a trojuholníkovou 
úchopovou časťou. Odolávajú vyschnutiu až 5 rokov. Obsahujú zdravotne 
nezávadný a vyprateľný atrament.

• valcový hrot odolný proti zatlačeniu - priemer 2 mm 
• v balení 50 ks

Popisovač s trojuholníkovým držaním určený na popisovanie väčšiny neporéznych 
materiálov - plastov, skla, keramiky, gumy, kože, kovu ... Permanentný atrament na 
alkoholovej báze má zvýšenú svetlostálosť. Stopa písma je odolná vode aj pri bode 
varu, teplote do 100 ° C, oteru a poveternostným vplyvom.

• šírka stopy cca 1 mm
• v balení 12 ks

Popisovač vhodný na popisovanie plastických hmôt, skla, kovu, keramiky. 
Permanentný atrament na alkoholovej báze je odolný vode, teplote do 100 ° C, 
oteru a poveternostným vplyvom.

• valcový hrot – šírka stopy cca 1 mm
• v balení 10 ks

obj. číslo farba cena za kus
5000600 čierna 1,45 €
5000601 červená 1,45 €
5000602 modrá 1,45 €
5000603 zelená 1,45 €

obj. číslo farba cena za kus
5000610 zlatá 2,- €
5000611 strieborná 2,- €
5000612 bronzová 2,- €

obj. číslo farba cena za kus
5100120 čierna 0,08 €
5100110 červená 0,08 €
5100100 modrá 0,08 €
5100130 zelená 0,08 €
5100160 hnedá 0,08 €
5200100 sada 4 ks 0,42 €
5200200 sada 6 ks 0,49 €
5200400 sada 12 ks 0,96 €

obj. číslo farba cena za kus
5100750 čierna 0,25 €
5100760 červená 0,25 €
5100770 modrá 0,25 €
5100780 zelená 0,25 €
5100790 sada 4 ks 0,98 €

12

Popisovače pre písanie na transparentné fólie, ktoré sa používajú 
pri spätných projektoroch, ale môžu sa tiež používať na popisovanie 
najrôznejších plastických hmôt, skla, diarámčekov, filmov, 
röntgenových snímok atď. Permanentný atrament odolný vode a 
stieraniu, zmývateľný liehom.

• valcový hrot, šírka stopy 1 mm
• v balení 10 ks

Centropen 2637 M – OHP permanent

obj. číslo farba cena za kus
5100660 čierna 0,24 €
5100690 červená 0,24 €
5100680 modrá 0,24 €
5100670 zelená 0,24 €
5100700 sada 4 ks 0,90 €

obj. číslo farba cena za kus
5000520 čierna 0,40 €
5000505 červená 0,40 €
5000500 modrá 0,40 €
5000510 zelená 0,40 €
5000530 sada 4 ks 1,55 €

0,9 1,4

2 1

1
1
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1 2 3

54 Sharpie M15 permanentSharpie W10 permanent

Permanentný popisovač na písanie na papier, plast, drevo, kov, fólie. Vydrží až 10 dní 
otvorený a nevyschne, rýchloschnúci.

• valcový hrot
• šírka stopy 2 mm
• v balení 12 ks

Permanentný popisovač na písanie na papier, plast, drevo, kov, fólie. Vydrží až 10 dní 
otvorený a nevyschne, rýchloschnúci.

• klinový  hrot
• šírka stopy 1,5 - 5 mm
• v balení 12 ks

obj. číslo farba cena za kus
5103580 čierna 0,78 €
5103581 červená 0,78 €
5103582 modrá 0,78 €
5103583 zelená 0,78 €

obj. číslo farba cena za kus
5103590 čierna 0,78 €
5103591 červená 0,78 €
5103592 modrá 0,78 €
5103593 zelená 0,78 €

obj. číslo farba cena za kus
5103480 čierna 0,49 €
5103481 červená 0,49 €
5103482 modrá 0,49 €
5103483 zelená 0,49 €
5103585 sada 4 ks 2,- €

obj. číslo farba cena za kus
5103470 čierna 0,45 €
5103472 červená 0,45 €
5103471 modrá 0,45 €
5103473 zelená 0,45 €

obj. číslo farba cena za kus
5103440 čierna 0,51 €
5103441 červená 0,51 €
5103442 modrá 0,51 €
5103443 zelená 0,51 €

Kores K-Marker „M“

Permanentný popisovač vysokej kvality, 
hrot s plynulým tokom atramentu, rýchlo 
zasychá, píše na všetky typy povrchov, 
vrátane CD / DVD.

• šírka hrotu 0,5 mm 
• v balení 12 ks

Permanentný popisovač vysokej kvality, rýchlo 
zasychá, vydrží až 10 dní bez vrchnáčika. Píše na 
všetky typy povrchov, vrátane CD / DVD.

• valcový hrot
• šírka stopy 3 mm
• v balení 12 ks

Permanentný popisovač vysokej kvality, rýchlo 
zasychá, vydrží až 10 dní bez vrchnáčika. Píše na 
všetky typy povrchov, vrátane CD / DVD.

• klinový hrot
• šírka stopy 3-5 mm
• v balení 12 ks

Kores K-Marker - permanentKores K-Marker - permanent 

0,5 3 3-5

1,5 - 5 2



428 Parker a Waterman » Súpravy písacích potrieb » Luxusné písanie » Rollery » Guľôčkové perá » Náplne do guľôčkových pier » Faber-Castell » Linery » Popisovače a značkovače » Popisovače špeciálne » 
Zvýrazňovače » Mikroceruzky, verzatilky a tuhy » Farebné ceruzky a pastelky » Grafitové ceruzky » Strúhadlá » Školské a priemyselné kriedy » Gumy » Opravné prostriedky

Pilot V-Board Master BeGreen

Popisovač na biele tabule s výmennou náplňou. Moderná technológia zaisťuje intenzívne farby viditeľné aj 
z veľkej vzdialenosti, stopa je pri použití neprerušovaná, žiadne nežiadúce škvrny, jednoduché doplňovanie. 
Vyrobené z 91% z recyklovaného materiálu.

• guľatý hrot, šírka stopy 2,3 mm
• v balení 10 ks

obj. číslo farba cena za kus
5100320 čierna 0,61 €
5100321 červená 0,61 €
5100322 modrá 0,61 €
5100323 zelená 0,61 €
5100325 sada 4 ks 2,45 €

2 Kores popisovač na bílé tabule

Popisovač na biele tabule a flipcharty, rýchlo zasychá, 
ľahko zmazateľný, vydrží bez viečka až 24 hodín, môže 
byť použitý aj na sklo a neporézne povrchy.

• klinový hrot
• šírka stopy 3 mm
• v balení 12 ks

obj. číslo farba cena za kus
5100303 čierna 0,44 €
5100302 červená 0,44 €
5100301 modrá 0,44 €
5100304 zelená 0,44 €
5100305 sada 4 ks 1,75 €

3 Centropen 8559 – stierateľný  WBM

Je určený na písanie na biele smaltované tabule, PVC, sklo, porcelán. 
Atrament je za sucha stierateľný, svetlostály. Náplň je zdravotne 
nezávadná. Skladujte vo vodorovnej polohe.

• šírka stopy 2,5 mm
• valcový hrot s priemerom 5 mm
• v balení 10 ks

farba popisovač náplň
čierna 5102310 5102320

červená 5102311 5102321
modrá 5102312 5102322
zelená 5102313 5102323

cena za kus        1,40 €           0,90 €     

91%

obj. číslo popis cena za sadu
5102315 sada 5 ks 6,90 €

Centropen 2709 – stierateľný  WBM

Značkovač s ergo držaním je určený na písanie a kreslenie na biele špeciálne tabuľky. Je 
plnený svetlostálym, zdravotne nezávadným, za sucha stierateľnými atramentom. 
Skladujte vo vodorovnej polohe.

• valcový hrot, šírka stopy 1,8 mm 
• v balení 10 ks

obj. číslo farba cena za kus
5100353 čierna 0,60 €
5100352 červená 0,60 €
5100351 modrá 0,60 €
5100354 zelená 0,60 €
5100355 sada 4 ks 2,20 €

4

5 Centropen 8550 - flipchart marker Centropen 8560 - flipchart marker

Značkovač je určený na písanie na papier, predovšetkým na papierové tabule flipchart. Vysoká 
odolnosť proti zasychaniu atramentu v hrote. Funkčnosť otvoreného značkovača je 1 týždeň. 
Atrament na vodnej báze sa neprepíja papierom a je bez zápachu.

• valcový hrot
• šírka stopy 2,5 mm
• v balení 10 ks

Značkovač je určený na písanie na papier, predovšetkým na papierové tabule flipchart. 
Vysoká odolnosť proti zasychaniu atramentu v hrote. Funkčnosť otvoreného značkovača je 
1 týždeň. Atrament na vodnej báze sa neprepíja papierom a je bez zápachu.

• klinový hrot
• šírka stopy 1 – 4,6 mm
• v balení 10 ks

obj. číslo farba cena za kus
5101020 čierna 0,40 €
5101030 červená 0,40 €
5101000 modrá 0,40 €
5101010 zelená 0,40 €
5101050 sada 4 ks 1,60 €

obj. číslo farba cena za kus
5101080 čierna 0,45 €
5101090 červená 0,45 €
5101060 modrá 0,45 €
5101070 zelená 0,45 €
5101100 sada 4 ks 1,70 €

3

1,8

2,3

2,5

2,5 1 - 4,6

Popisovače a značkovače na biele tabule a � ipcharty

1
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Staedtler Lumocolor – permanent marker 

Centropen 8566 - permanent marker

Centropen 8516 - permanent marker

Edding 300 – permanent marker

Centropen 8576  - permanent marker

Centropen 8936 - Maxi marker

Univerzálny permanentný popisovač, vodostály, oteru odolný atrament, ventilované uzávery vo 
farbe náplne. Pre popisovanie väčšiny povrchov      

• typ 352 - guľatý hrot, šírka stopy 5 mm
• typ 350 - klinový hrot, šírka stopy 2 – 5 mm       
• v balení 10 ks

Univerzálny permanentný popisovač s guľatým hrotom, vode odolný a svetlostály 
atrament slabého zápachu. Ventilačný uzáver vo farbe náplne. Pre písanie a značenie na 
prakticky všetky druhy materiálu vrátane kovov, skla a umelých hmôt.

• šírka stopy 1,5 - 3 mm
• guľatý hrot
• v balení 10 ks

Univerzálny značkovač. Permanentný atrament na alkoholovej báze. Stopa písma odolná voči 
vode, teplote do 100 ° C, oteru a poveternostným vplyvom. Pre písanie na neporézne 
materiály - plasty, sklo, guma, koža, kovy ...

• klinový hrot
• šírka stopy 1 – 4,6 mm
• v balení 10 ks

Univerzálny permanentný značkovač s guľatým hrotom, atrament na alkoholovej báze, odolá 
vode, oteru a poveternostným vplyvom. Píše na väčšinu povrchov ako plast, sklo a keramiku.

• šírka stopy 2 - 4 mm
• guľatý hrot
• v balení 10 ks

Univerzálny značkovač. Permanentný atrament na alkoholovej báze. Stopa písma odolná voči 
vode, teplote do 100 ° C, oteru a poveternostným vplyvom. Pre písanie na neporézne 
materiály - plasty, sklo, guma, koža, kovy ...

• valcový hrot
• šírka stopy 2,5 mm
• v balení 10 ks

Značkovač, ktorý vďaka svojej špeciálnej atramentovej náplni vydrží aj 14 dní otvorený a 
nevyschne. Píše na papier, kartón, plast, sklo, keramiku, drevo, kov a kameň. Permanentný 
atrament na alkoholovej báze. Stopa písma odolná voči vode, teplote do 100 ° C, oteru a 
poveternostným vplyvom. 

• klinový hrot, šírka stopy 2 - 5 mm
• v balení 10 ks 

obj. číslo farba cena za kus
5101200 čierna 0,49 €
5101220 červená 0,49 €
5101210 modrá 0,49 €
5101230 zelená 0,49 €
5101250 sada 4 ks 1,80 €

obj. číslo farba cena za kus
5101550 čierna 0,57 €
5101580 červená 0,57 €
5101560 modrá 0,57 €
5101570 zelená 0,57 €
5101590 sada 4 ks 2,- €

obj. číslo farba cena za kus
5101320 čierna 0,56 €
5101300 červená 0,56 €
5101310 modrá 0,56 €
5101330 zelená 0,56 €
5101350 sada 4 ks 2,10 €

obj. číslo cena za kus
5101595 1,15 €

obj. číslo farba cena za kus
5103560 čierna 0,81 €
5103561 červená 0,81 €
5103562 modrá 0,81 €
5103563 zelená 0,81 €
5103570 sada 4 ks 3,10 €

farba guľatý hrot klinový hrot cena za kus
čierna 5102150 5102140 0,77 €

červená 5102151 5102141 0,77 €
modrá 5102152 5102142 0,77 €
zelená 5102153 5102143 0,77 €

sada 4 ks 5102155 5102145 4,05 €

materiály - plasty, sklo, guma, koža, kovy ...

1,5 - 3 2 - 5

1 - 4,6 2,5

2 - 5 2 - 4
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Centropen 8599 – Markmaster for industry

Univerzálny značkovač. Píše na väčšinu povrchov (papier, gumu, kožu, plast, kov a pod). 
Atrament na alkoholovej báze, permanentný, svetlostály. Stopa písma odoláva vode aj pri 
bode varu, teplote 100 ° C, oteru a poveternostným vplyvom. 

• valcový hrot,
• šírka stopy 1,5 mm
• v balení 10 ks

1

obj. číslo farba cena za kus
5005270 čierna 0,97 €

6 Pentel N850 – permanent marker

Univerzálny permanentný popisovač, guľatý hrot. Popisovač je možné použiť na 
takmer akýkoľvek povrch. Bez xylénu a toluénu. Telo popisovača vo farbe náplne.

• guľatý hrot
• šírka stopy 4,2 mm
• v balení 12 ks

Centropen 9110 – Jumbo Permanent

Jumbo permanentné značkovače píšu na akýkoľvek materiál, napr. na 
papier, plasty, sklo, keramiku, gumu, kožu, drevo, kovy .... Obsahujú 
zvlášť veľkú zásobu permanentného atramentu na alkoholovej báze. 
Atrament veľmi rýchle zasychá. Stopa písma je odolná vode aj pri bode 
varu, teplote do 100 ° C, oteru aj poveternostným vplyvom.

• šírka stopy písma 2-10 mm

4

farba  čierna  červená  modrá  zelená
obj. číslo 5101900 5101910 5101920 5101930

cena za kus 2,30 € 2,30 € 2,30 € 2,30 €

5 Edding 950 – priemyselný popisovač

Silne krycia, vysoko trvanlivá farebná pasta. Zvlášť vhodná na popisovanie hrubých 
povrchov, zašpinených materiálov, hrdzavých kovov. Je stály na svetle, po zaschnutí 
nezmazateľná a odolná proti vode.

• šírka stopy písma 10 mm
• v balení 10 ks

farba  čierna  žltá  biela
obj. číslo 5006150 5006153 5006154

cena za kus 4,45 € 4,45 € 4,45 €

Centropen 9120 – Jumbo Window

Bezchybne kreslí na sklo! Veľkoobsahové značkovače Jumbo sú vhodné na popisovanie okien, 
výkladov, zrkadiel a automobilových skiel. Vďaka veľkej krycej schopnosti a žiarivým farbám 
atramentu sú nápisy veľmi dobre viditeľné aj z veľkej diaľky. Značkovače sú plnené tekutou 
kriedou na vodnej báze, ktorá rýchle zasychá a dá sa ľahko zotrieť suchou alebo vlhkou 
handričkou.

• obdĺžnikový hrot môže vytvoriť stopu šírka 2-15 mm
• prepúšťací mechanizmus

3

farba   žltá  oranžová  ružová  zelená  biela
obj. číslo 5102000 5102010 5102020 5102030 5102040

cena za kus 3,95 € 3,95 € 3,95 € 3,95 € 3,95 €

Centropen 8586 - White Permanent

Univerzálny permanentný značkovač pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Svetlostály atrament 
na vodnej báze s dobrou krycou schopnosťou použiteľný pre väčšinu povrchov, napr sklo, kov, 
plast, keramika, drevo, ... Po dokonalom zaschnutí je stopa písma odolná oteru, vode
i poveternostným vplyvom.

• valcový hrot
• šírka stopy 2,5 mm
• v balení 10 ks

2

obj. číslo farba cena za kus
5100310 biela 1,- €

farba  čierna  červená  modrá  zelená
obj. číslo 5103460 5103461 5103462 5103463

cena za kus 0,85 € 0,85 € 0,85 € 0,85 €

1,5
2,5

2 - 15 2 - 10

10 4,2
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Značkovač s trojuholníkovým držaním a nevyprateľným svetlostálym atramentom 
na vodnej báze, píše na takmer všetky druhy textilu, stopa písma je praniu odolná 
do 60 ° C, vhodný na maľovanie na tričká. Skladujte vo vodorovnej polohe. 

• valcový hrot s priemerom 3,9 mm
• šírka stopy 1,8 mm
• v balení 10 ks

Centropen 2670 M / 2690 B – Gold & Silver

Centropen 4606 – CD / DVD / BD Pen 

Centropen 2739 - Textile

Centropen 4616 – CD / DVD / BD Liner 

Špeciálny liner určený na popisovanie CD, DVD a BD nosičov.
Permanentný atrament na alkoholovej báze.

• šírka stopy písma 0,6 mm
• v balení 10 ks

Značkovače so zlatou alebo striebornou stopou písma. Ideálny na písanie, kreslenie a 
dekorovanie na tmavých a svetlých papieroch. Atrament je permanentný na papieri a 
poréznych materiáloch a čiastočne permanentný na skle, kovoch a plastoch. Valcový hrot, 
dva typy líšiace sa šírkou stopy. Skladujte vo vodorovnej polohe.     

• šírka stopy 1 mm (typ 2670 M) alebo 1,5 - 3 mm (typ 2690 B)

Špeciálny popisovač určený na popisovanie CD, DVD a BD nosičov.
Permanentný atrament na alkoholovej báze.

• šírka stopy písma 1 mm
• v balení 10 ks

3

1

4

2

farba  čierna  červená  modrá  zelená sada 4 ks
obj. číslo 5100800 5100801 5100802 5100803 5100810

cena za kus 0,57 € 0,57 € 0,57 € 0,57 € 2,- €

typ šírka stopy strieborná zlatá cena za kus
2670 M 1 mm 5100920 5100930 0,81 €
2690 B 1,5 - 3 mm 5100900 5100910 0,81 €

farba  čierna  červená  modrá  zelená sada 4 ks
obj. číslo 5100830 5100831 5100832 5100833 5100840

cena za kus 0,51 € 0,51 € 0,51 € 0,51 € 1,90 €

farba  čierna  červená  modrá  zelená  žltá  hnedá sada 6 ks
obj. číslo 5100400 5100420 5100410 5100430 5100445 5100440 5100450

cena za kus 0,34 € 0,34 € 0,34 € 0,34 € 0,34 € 0,34 € 1,95 €

5 6

Značkovač pre písanie na neporézne materiály, ako sú röntgenové snímky, gumy, káble, 
kovy, CD a DVD, keramika, sklo, fólia, plasty a pod. Stopa písma je svetlostála, odoláva vode 
aj pri bode varu, teplote do 100 ° C, oteru i poveternostným vplyvom. Popisovač je osadený 
vláknovým klinovým hrotom a prepúšťacím mechanizmom. Značkovač neobsahuje xylén

• klinový hrot
•  šírka stopy písma 1-5 mm

Lakový popisovač s tenkou stopou písma, plastový hrot v kovovej trubičke. Obsahuje 
svetlostály atrament s krycími vlastnosťami laku, odolný voči vode aj pri bode varu, teplote 
do 100 ° C, oteru aj poveternostným vplyvom. Prepúšťací mechanizmus. Neobsahuje xylén.

• šírka stopy 0,7 mm

Centropen 9211 – lakový popisovač Centropen 9100 – lakový značkovač

farba   čierna  červená  modrá  žltá  biela
obj. číslo 5005301 5005302 5005303 5005304 5005300

cena za kus 2,05 € 2,05 € 2,05 € 2,05 € 2,05 €

farba  čierna  červená  modrá  žltá  biela
obj. číslo 5005310 5005311 5005312 5005313 5005314

cena za kus 2,40 € 2,40 € 2,40 € 2,40 € 2,40 €

Datová média najdete 
na str. 254.

&
Datová média najdete Dátové média najdete 

na str. 254.

&
Dátové média najdete 

1 0,6

1 - 3
1,8

0,7
1 - 5
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Edding 8750 – priemyselný lakový popisovač

Edding 791 – lakový popisovač            

Pentel – Paint Marker

Edding 790 – lakový popisovač

Edding 751 – lakový popisovačEdding 750 – lakový popisovač

Lakový permanentný popisovač vhodný k trvanlivému popisovaniu skla, kovu, plastu, dreva a 
gumy. Vynikajúca krycia schopnosť a široká škála farieb.

• šírka stopy 4 mm 
• v balení 12 ks

Lakový popisovač so zaoblenou špičkou. Trvanlivá náplň slabého pachu, kryjúce podobne 
ako lak. Tekutá náplň s guličkou, pred použitím treba pretrepať. Prepúšťací mechanizmus 
na hrote zabraňujúci vysychaniu náplne sa aktivuje zatlačením hrotu o pevnú podložku. 
Hrot sa nasaje farbou a je pripravený na použitie.  

• šírka stopy písma 1–2 mm
• v balení 10 ks

Lakový popisovač s guľatým hrotom, permanentný náplň s krycími účinkami ako lak. 
Obzvlášť vhodný pre popisovanie ľahko mastných a zaprášených povrchov. Pred použitím 
pretrepať a zatlačením hrotu o pevnú podložku ho napustiť farbou.

• šírka stopy písma 2–4 mm
• v balení 10 ks

Lakový popisovač so zaoblenou špičkou. Trvanlivá náplň slabého pachu, kryjúca 
podobne ako lak. Tekutá náplň s guľôčkou, pred použitím treba pretrepať. Prepúšťací 
mechanizmus na hrote zabraňujúci vysychaniu náplne sa aktivuje zatlačením hrotu o 
pevnú podložku. Hrot sa nasaje farbou a je pripravený na použitie. 

• šírka stopy písma 2–3 mm
• v balení 10 ks

Lakový popisovač s guľatým hrotom, permanentný atrament so slabým zápachom a 
krycími účinkami na spôsob laku. Pre značenie takmer všetkých materiálov, ako skla, 
plastu, dreva a kovu. Zvlášť vhodný pre tmavé a priehľadné materiály. 

• šírka hrotu 1-2 mm
• v balení 10 ks

Lakový popisovač s guľatým hrotom, permanentný atrament so slabým zápachom a krycími 
účinkami na spôsob laku. Pre značenie takmer všetkých materiálov, ako skla, plastu, dreva a 
kovu. Zvlášť vhodný pre tmavé a priehľadné materiály. 

• šírka hrotu 2-4 mm
• v balení 10 ks

farba  čierna  červená  modrá  zelená  biela  strieborná  zlatá
obj. číslo 5006050 5006051 5006052 5006053 5006054 5006055 5006056

cena za kus 2,40 € 2,40 € 2,40 € 2,40 € 2,40 € 2,40 € 2,40 €

farba  čierna  červená  modrá  zelená  žltá  biela  strieborná  zlatá
obj. číslo 5005400 5005401 5005402 5005403 5005404 5005405 5005406 5005407

cena za kus 3,25 € 3,25 € 3,25 € 3,25 € 3,25 € 3,25 € 3,25 € 3,25 €

farba  čierna  červená  modrá  zelená  biela  žltá
obj. číslo 5006000 5006001 5006002 5006003 5006004 5006005

cena za kus 1,95 € 1,95 € 1,95 € 1,95 € 1,95 € 1,95 €

farba  čierna  červená  modrá  zelená  biela
obj. číslo 5006190 5006191 5006192 5006193 5006194

cena za kus 3,65 € 3,65 € 3,65 € 3,65 € 3,65 €

typ  čierna  červená  modrá  biela  žltá
obj. číslo 5006013 5006014 5006017 5006012 5006016

cena za kus 2,80 € 2,80 € 2,80 € 2,80 € 2,80 €

typ  čierna  červená  modrá  biela  žltá
obj. číslo 5006063 5006064 5006065 5006061 5006066

cena za kus 2,65 € 2,65 € 2,65 € 2,65 € 2,65 €

2 - 4

1 - 2 2 - 3

2 - 4

1 - 2

4
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Jedinečný zvýrazňovač, ktorý dobre padne do ruky. 6 fluorescenčných 
farieb. Atrament na vodnej báze, vysoká odolnosť hrotu, veľmi odolný proti 
vysychaniu, opätovné naplnenie - vydrží až 4 hodiny bez viečka.

• klinový hrot 
• šírka stopy 2–5 mm
• v balení 10 ks

Kores Bright Liner - sadaSTABILO BOSS ORIGINAL

Staedtler Textsurfer Classic 364 

Ploché zvýrazňovače v šiestich atraktívnych farbách, klinový hrot - dve šírka stopy. 
Univerzálny atrament na vodnej báze na papier, kópie, faxové i ink-jetové výtlačky. 
Dodávané v sadách po 2, 4 alebo 6 farbách.

• klinový hrot 
• stopa 0,5−5 mm.      

Plochý zvýrazňovač, plastové telo vo farbe náplne. Fluorescenčné farby, vysoká krycia 
schopnosť a odolnosť proti vysychaniu v otvorenom stave.

• klinový hrot 
• šírka stopy 1–5 mm
• v balení 10 ks

obj. číslo 5300630 5300631 5300632 5300633 5300634 5300635 5300640 5300645
farba  žltá  oranžová  ružová  červená  zelená  modrá sada 4 ks sada 6 ks

cena za kus 1,- € 1,- € 1,- € 1,- € 1,- € 1,- € 4,05 € 6,10 €

obj. číslo 5300615 5300616 5300617
sada 2 farby 4 farby 6 farieb

cena za kus 1,10 € 2,10 € 3,15 €

obj. číslo 5300010 5300030 5300040 5300020 5300050
farba  žltá  oranžová  ružová  zelená sada 3 ks

cena za kus 0,55 € 0,55 € 0,55 € 0,55 € 2,15 €

3 Centropen 8122 - TEXT PLUS

Zvýrazňovač TEXT PLUS v originálnom modernom dizajne a dokonalej ergonómii. Dobre 
zvolený tvar 3D umožňuje ideálny spôsob uchopenia. Multifunkčný hrot na rôzne šírky 
stopy písma. Fluorescenčné pigmentový atrament. Ventilačný vrchnáčik. 

• klinový hrot 
• šírka stopy 1,2–4 mm
• v balení 10 ks

obj. číslo 5300500 5300520 5300530 5300510 5300540 5300560 5300590 5300595
farba  žltá  oranžová  ružová  zelená  modrá  fialová sada 4 ks sada 6 ks

cena za kus 0,90 € 0,90 € 0,90 € 0,90 € 0,90 € 0,90 € 3,90 € 5,50 €

1,2 - 4 1 - 5

2 - 5
0,5 - 5

2 STABILO LUMINATOR – sada so stojančekom

Exkluzívny zvýrazňovač s technológiou voľného atramentu, vďaka ktorému je možné 
zvýrazňovať do poslednej kvapky. Atrament na vodnej báze. Priehľadné telo umožňuje 
kontrolovať stav náplne. Veľmi dlhá životnosť (2-3x dlhšie ako štandardné zvýrazňovač). 
Odolný voči atmosférickému tlaku, vysoká odolnosť proti vysychaniu. Pre papier, kópie aj faxy.        
• klinový hrot 
• šírka stopy 2–5 mm    

obj. číslo popis cena 
5301200 sada 4 ks + stojanček 11,30 €

obj. číslo popis cena 
5300756 sada 4 ks + stajanček 7,30 €

1 STABILO BOSS EXECUTIVE – sada so stojančekom

Plochý zvýrazňovač s mäkkou ergonomickou úchopovou zónou. Patentovaný atrament so 
špeciálnymi pigmentmi, ktorý nerozmazáva výtlačky z atramentových tlačiarní. Zelené 
zvýraznenie možno faxovať a kopírovať. Vydrží dlho bez viečka.

• šírka stopy 2−5 mm

2 - 5
2 - 5



1 Centropen 9422 - FLUO GEL

Gélový zvýrazňovač, ktorý sa neprepíja a nerozmazáva. Vhodný aj pre atramentovú tlač. Posuvný krútiaci mechanizmus.

• šírka stopy 3-10 mm
• v balení 20 ks

obj. číslo 5300290 5300291 5300292 5300293 5300295
farba  žltá  zelená  ružová  modrá sada 4 ks

cena za kus 0,47 € 0,47 € 0,47 € 0,47 € 2,40 €

2 STABILO swing cool Beach

Vreckový zvýrazňovač v novom atraktívnom dizajne. Atrament na vodnej báze, vysoká 
životnosť hrotu, veľmi odolný proti vysychaniu. K dispozícii 4 fluorescenčné farby. Motív 
farebnej potlače sa môže v priebehu katalógu zmeniť.

• klinový hrot
• šírka stopy 1−4  mm
• v balení 10 ks

obj. číslo 5300740 5300741 5300742 5300743 5300745
farba  žltá  oranžová  ružová  zelená sada 4 ks

cena za kus 0,96 € 0,96 € 0,96 € 0,96 € 3,80 €

3 Perro Apollo mini

Nové zvýrazňovače Perro v troch farebných prevedeniach. Zrezaný hrot, vhodný na papier, faxový 
papier aj kópie.

• klinový hrot
• šírka stopy 4 mm
• v balení 12 ks

obj. číslo 5300690 5300691 5300692
farba  žltá  oranžová  zelená

cena za kus 0,73 € 0,73 € 0,73 €

54

Trojhranný zvýrazňovač určený na zvýraznenie textu na všetky druhy papiera.

• klinový hrot 
• šírka stopy 1 - 5  mm

Pelikan Textmarker 490Pelikan Textmarker 414 Triangular

Zvýrazňovač elegantného vzhľadu, oválne plastové telo s ergonomickým úchopom. Chránitko 
hrotu a telo vo farbe náplne. Reflexný atrament pre univerzálne použitie na všetkých druhoch 
papiera. 

• klinový hrot 
• šírka stopy 1−5 mm
• v balení 10 ks

obj. číslo 5300700 5300701 5300702 5300703 5300704 5300705
farba  žltá  oranžová  ružová  červená  zelená  modrá

cena za kus 0,66 € 0,66 € 0,66 € 0,66 € 0,66 € 0,66 €

3 - 10

1 - 4

1 - 5
1 - 5

4

obj. číslo 5300710 5300720 5300725
farba  žltá  ružová  oranžová

cena za kus 0,65 € 0,65 € 0,65 €
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6 Pilot Frixion Light

Unikátny prepisovateľný zvýrazňovač obsahujúce špeciálny atrament, ktorý možno zneviditeľniť zahriatím na 65 ° C. Zneviditeľnenie 
vznikne trením („gumovaním“) pomocou plastového zakončenia zvýrazňovača, znova sa objaví pri teplote nižšej ako -15 ° C.

• klinový hrot
• šírka stopy 1-3 mm
• v balení 12 ks

obj. číslo 5300400 5300410 5300420 5300430 5300440
farba  žltá  oranžová  ružová  zelená sada 4 ks

cena za kus 0,23 € 0,23 € 0,23 € 0,23 € 0,81 €

obj. číslo 5300220 5300210 5300250 5300230 5300200 5300240 5300260 5300270
farba  žltá  oranžová  ružová  zelená  modrá  fialová sada 4 ks sada 6 ks

cena za kus 0,49 € 0,49 € 0,49 € 0,49 € 0,49 € 0,49 € 1,65 € 2,50 €

7 Centropen 2532 Highlighter

Zvýrazňovač s trojuholníkovou úchopovou časťou. Ventilačný vrchnák a telo vo farbe náplne.

• valcový hrot
• šírka stopy 1,8 mm 
• v balení 12 ks

obj. číslo 5300160 5300170 5300180 5300190 5300195
farba  žltá  oranžová  ružová  zelená sada 3 ks

cena za kus 0,43 € 0,43 € 0,43 € 0,43 € 1,35 €

Inovovaný zvýrazňovač s ERGO držaním, určený pre zvýrazňovanie textu na všetkých druhoch 
papiera. Reflexný pigmentový atrament.

• klinový hrot
• šírka stopy 1–4  mm
• v balení 10 ks

obj. číslo 5300100 5300120 5300130 5300135 5300110 5300140 5300145 5300150
farba  žltá  oranžová  ružová  červená  zelená  modrá  fialová sada 4 ks

cena za kus 0,55 € 0,55 € 0,55 € 0,55 € 0,55 € 0,55 € 0,55 € 2,15 €

8 Centropen 8722 Highlighter

9 Centropen 2322 Highlighter

Je určený na zvýraznenie textu na všetkých druhoch papiera vrátane faxového a 
samoprepisovacieho. Systém voľného atramentu zaručuje úplné vypísanie náplne, možnosť 
vizuálnej kontroly hladiny náplne cez transparentný plášť.

• klinový hrot
• šírka stopy 1–4 mm
• v balení 10 ks

obj. číslo 5300490 5300491 5300492
farba  žltá  ružová  zelená

cena za kus 1,20 € 1,20 € 1,20 €

10 Centropen 8852 Highlighter

Fluorescenčný zvýrazňovač s reflexným atramentom, vhodný na zvýraznenie textu na 
všetkých druhoch papiera.

• klinový hrot
• šírka stopy 1–4,6 mm
• v balení 10 ks

Zvýrazňuj, gumuj, prepisuj...1 - 3

1 - 41,8

1 - 4 1 - 4,6
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Mikroceruzka STAEDTLER Graphite 763

Mikroceruzka Milan RGV 0,7 mm

Mikroceruzka SAKOTA 

Mikroceruzka STAEDTLER Marsmicro 775              

Celoplastová značková mikroceruzka s kvalitnou mechanikou, ochranná zasúvacia trubička na 
tuhu. Ergonomický trojhranný tvar pre príjemné držanie a písanie.

• tuha 0,5 mm
• mix farieb
• v balení 10 ks 

Tenká kovová mikroceruzka s vrúbkovaným plastovým úchopom. Povrchová úprava matný chróm.

• s gumou
• tuha 0,5 mm
• v balení 12 ks      

Mikroceruzka s celokovovou mechanikou a plastovým telom, gumové držanie. Vhodná pre 
technické kreslenie aj bežné použitie v kancelárii.

• v balení 10 ks v krabičce

Mikroceruzka RGV vhodná pre šírku tuhy 0,7 mm, plastová, pogumované 
držanie, výborná pomôcka na rysovanie.  

5

3

6

1

Mikroceruzka PENTEL Fiesta

Celoplastové prevedenie, velká guma. 

• tuha 0,5 mm
• v balení 12 ks

4

Mikroceruzka PENTEL A313 – 317

Technická mikroceruzka, plastové prevedenie s pogumovaným držaním, kovový klip, 
celokovový hrot s extra dlhou trubičkou (vhodné do šablón).

• tuha 0,3, 0,5 nebo 0,7 mm
• v balení 12 ks v krabičce

2

obj. číslo typ tuha cena za kus
5502230 A313 0,3 mm 3,45 €
5500640 A315 0,5 mm 3,45 €
5502530 A317 0,7 mm 3,45 €

obj. číslo cena za kus
5500330 1,15 €

obj. číslo farba cena za kus
5500680 čierna 0,88 €
5500681 modrá 0,88 €
5500682 červená 0,88 €

obj. číslo cena za kus
5500230 0,73 €

obj. číslo cena za kus
5500805 0,89 €

obj. číslo typ tuha cena za kus
5502260 775 - 03 0,3 mm 4,05 €
5500350 775 - 05 0,5 mm 4,05 €
5502760 775 - 07 0,7 mm 4,05 €
5502520 775 - 09 0,9 mm 4,05 €
5502850 775 WP3 0,3 / 0,5 / 0,7 mm 12,20 €

Tuhy do mikroceruzky 
nájdete na str. 439/14.

&
Tuhy do mikroceruzky 
nájdete na str. 439/14.

Tuhy do mikroceruzky 
nájdete na str. 439/12.

&

0,7

0,5 0,5

0,3 0,3

0,7 0,7
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0,5

0,5 0,5
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Tuhy do mikroceruziek KOH-I-NOOR Tuhy do mikroceruziek MARS MICRO 

Štandardné tuhy do mikroceruziek. Rôzne priemery a tvrdosti.

• v balení 12 tuh

Vysoko kvalitné grafitové a farebné tuhy do mikroceruziek. 

• v balení 12 túh

13 14

obj. číslo cena za kus
5504400 2,- €

Verzatilka MARS TECHNICO 780 C

Mechanická ceruzka s kovovým klipom, padacím 
mechanizmom a vrúbkovaným úchopom.         
• tuha 2 mm / tvrdosť HB                                                                          
• v balení 5 ks

Tuhy do mikroceruziek PENTEL HI-Polymer

Hi-polymérové   tuhy - najkvalitnejšie tuhy na 
trhu. Sú pružné a pri písaní sa nelámu ani pri 
väčšom tlaku ruky. Priemer tuhy 0,5 mm.     

12

obj. číslo tvrdosť tuhy cena za bal.
5600600 2B 1,50 €
5600500 HB 1,50 €
5600700 2H 1,50 €

obj. číslo tvrdosť tuhy ks v bal. cena za bal.
5600410 2B 12 0,88 €
5600420 HB 12 0,88 €
5600430 2H 12 0,88 €
5600440 HB 40 2,25 €

Verzatilka KOH-I-NOOR 5900

Celokovová mechanická ceruzka, telo v čiernom laku s mosadznými časťami.

• tuha 2 mm / tvrdosť HB 
• v balení 20 ks

9

Tuhy do verzatilek KOH-I-NOOR

Tuhy do verzatilek, priemer 2 mm.   

• v balení 12 túh 

11

Tuhy farebné
obj. číslo priemer farba cena za bal.
5600110 0,5 mm červená 2,20 €
5600111 0,5 mm modrá 2,20 €
5600112 0,5 mm zelená 2,20 €

obj. číslo priemer tvrdosť tuhy cena za bal.
5600310 0,3 mm HB 0,53 €
5600160 0,5 mm 2B 0,27 €
5600178 0,5 mm B 0,27 €
5600130 0,5 mm HB 0,27 €
5600170 0,5 mm F 0,27 €
5600100 0,5 mm H 0,27 €
5600140 0,5 mm 2H 0,27 €
5600150 0,5 mm 4H 0,27 €
5600210 0,7 mm HB 0,36 €

Tuhy grafitové
obj. číslo priemer tvrdosť tuhy cena za bal.
5600320 0,3 mm HB 1,25 €
5600300 0,5 mm HB 0,94 €
5600225 0,7 mm HB 0,94 €

obj. číslo položka cena za kus
5504450 verzatilka 780 C 6,70 €
5600470 krabička / 12 tuh 6,- €

obj. číslo farba cena za kus
5500720 čierna 1,65 €
5500721 sv. modrá 1,65 €

obj. číslo cena za kus
5500780 1,70 €

Mikroceruzka PENTEL Energize

Kvalitná PENTELKA 0,5 mm - elegantný moderný dizajn. Mikroceruzka s pogumovaným 
držaním, prefarbeným plastovým telom, klipom a s gumou chránenou viečkom. 

• tuha 0,5 mm
• v balení 12 ks

8Mikroceruzka STAEDTLER Triplus 776

Trojhranná mechanická ceruzka v ergonomickom tvare pre príjemné pisanie. Pogumovaný 
protišmykový povrch, kovová špička, extra veľká Mazacia guma bez latexu a PVC..

• tuha 0,5 mm    
• v balení 10 ks 

7

0,5

0,5



Ceruzky kancelárske farebné Ceruzky farebné 3260              

Technické kancelárske ceruzky, ktoré sa vyrábajú v troch farebných prevedeniach.

• v balení 12 ks

Špeciálne farebné ceruzky pre písanie na sklo, porcelán, plast, kov a iné materiály.

• v balení 12 ks v

1 2

Pastelky CONCORDE Prémium Pastelky KOLORES trojhranné   

Súprava farebných pasteliek v papierovej krabičke - sýte, žiarivé farby, mäkké pohodlné 
písanie. Extra odolné 3 mm jadro, vďaka ktorému nie je nutné pastelky tak často orezávať.

• priemer tuhy 3 mm

Súprava farebných trojhranných pasteliek v papierovej krabičke. V súprave 12 a 24 farieb je 
strúhadlo zadarmo. Tuha s kvalitným pigmentom zaisťuje vysoko intenzívne farby.

• priemer tuhy 3 mm

3 4

obj. číslo Súprava cena za kus
5802360 6 farieb 0,69 €
5802370 12 farieb 1,35 €
5802380 18 farieb 2,05 €
5802390 24 farieb 2,80 €

obj. číslo Súprava cena za kus
5802600 6 farieb 1,15 €
5802610 12 farieb 2,20 €
5802620 24 farieb 4,05 €

obj. číslo farba cena za bal.
5401010 biela 4,85 €
5401011 žltá 4,85 €
5401012 červená 4,85 €
5401013 zelená 4,85 €
5401014 modrá 4,85 €
5401015 čierna 4,85 €

obj. číslo druh / farba cena za bal.
5400810 3431 / červená 2,40 €
5400815 3432 / modrá 2,40 €
5400820 3433 / červeno - modrá 2,80 €
5400825 3421 / červená 4,45 €
5400830 3423 / červeno - modrá 5,10 €

Zvýrazňovač 3Handy

Trojhranný suchý zvýrazňovač v intenzívnych jasných farbách 
pre podčiarkovanie alebo zvýraznenie textu.

• žltá, zelená, modrá, oranžová, ružová, červená

5

obj. číslo Súprava cena za kus
5300880 6 farieb 1,75 €

Akvarelové pastelky Grip 2001

Ergonomické trojhranné pastelky, pri 
použití vody sa rozpijú,  tuha, vyprateľné z 
väčšiny bežných textílií.

• priemer tuhy 3 mm

6

obj. číslo Súprava cena za kus
5900010 6 farieb 4,05 €
5900011 12 farieb 7,70 €
5900012 24 farieb 15,30 €

Akvarelové pastelky Grip 2001

Ergonomické trojhranné pastelky, pri 
použití vody sa rozpijú,  tuha, vyprateľné z 

SúpravaSúprava cena za kus
5900010 6 farieb 4,05 €
5900011 12 farieb 7,70 €

24 farieb 15,30 €
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Grafitové ceruzky WOPEX

Grafitové ekologicky šetrné ceruzky excelentnej kvality. Nekĺzavý, zamatovo jemný povrch. 
Hladké orezávanie.

• v balení 12 ks

8

Grafitové ceruzky STABILO GREENgraph

Grafitové ceruzky STABILO GREEN sú vyrobené z dreva, ktoré pochádza z lesov 
obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a nesú oficiálne pečať FSC. Tvrdosť tuhy 
HB, prevedenie bez gumy alebo s gumou.

• v balení 12 ks

10

Grafitové ceruzky bezdrevné CONCORDE

Kvalitné ohybné a nelámavej ceruzky vyrobené zo syntetického materiálu. Tuha vysoko odolná 
proti nárazom. Tvrdosť tuhy HB.

• v balení 12 ks v krabičke

12

obj. číslo tvrdosť cena za kus
5400710 1 - mäkká 0,27 €
5400711 2 - stredná 0,27 €
5400712 3 - tvrdá 0,27 €

obj. číslo tvrdosť cena za bal.
5400450 5B 3,40 €
5400451 B 3,40 €
5400452 HB 3,40 €
5400453 F 3,40 €
5400454 H 3,40 €
5400455 2H 3,40 €
5400456 4H 3,40 €
5400457 5H 3,40 €

obj. číslo druh cena za bal.
5400011 bez gumy 1,90 €
5400021 s gumou 2,30 €

obj. číslo druh cena za bal.
5400071 bez gumy 4,40 €
5400081 s gumou 5,10 €

obj. číslo druh cena za bal.
5400620 bez gumy 1,20 €
5400625 s gumou 1,20 €

Grafitové ceruzky Grip 2001

Trojhranná grafitová ceruzka, patentovaná Grip zóna s masážnymi a protišmykovými 
bodmi.

7

Grafitové ceruzky technické 1500

Veľmi kvalitné technické ceruzky dodávané v širokej škále tvrdostí.

• v balení 12 ks 

13

Grafitové ceruzky STABILO Swano              

Drevené lakované ceruzky. Nelámavé grafitové tuhy vysokej kvality, tvrdosť HB.

• v balení 12 ks  

9

Ceruzky tesárske 1536

Drevená plochá pracovná ceruzka dodávaná v troch stupňoch tvrdosti.

• v balení 144 ks

14

Grafitové ceruzky

Grafitové ceruzky trojhranné pre písanie a kreslenie. Farebné rozdelenie troch tvrdostí.

• v balení 12 ks 

11

obj. číslo tvrdosť cena za kus
5400580 2B 0,55 €
5400581 HB 0,55 €
5400582 2H 0,55 €

obj. číslo druh cena za kus
6001700 bez gumy / HB 0,65 €
5300455 s gumou / HB 0,92 €

obj. číslo tvrdosť cena za bal.
5400300 1 (2B) - mäkká 1,20 €
5400310 2 (HB) - stredná 1,20 €
5400320 3 (H) - tvrdá 1,20 €

STUPNICE TVRDOSTI TÚH
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Strúhadlo so zásobníkom NORIS

Strúhadlo strojček Concorde Strúhadlo strojček LINEX

• frézový spôsob opracovania hrotu ceruzky
• automatické skľučovadlo zaisťuje plynulé orezávanie
• upínací mechanizmus pre pripevnenie k stolu  

Stolné strúhadlo s možnosťou prichytenia na stôl. Kovová závitová fréza, 
orezáva bez zlomenia špičky.

• automatické skľučovadlo pre uchytenie ceruzky
• priehľadný zásobník na odrezky

1 2

Vysoko kvalitné duralové strúhadlo so zásobníkom
na odrezky z transparentného plastu. Odklopné 
viečko zakrývajúci otvor a poistka uzáveru 
zabraňujú nežiadúcemu vysypaniu odrezkov.

Strúhadlo s nádobkou na odrezky na oboch 
stranách, pre štandardné, trojhranné ceruzky 
/ pastelky a hrubé ceruzky typu Jumbo.

Plastové strúhadlo s dvoma otvormi a priehľadným 
zásobníkom na odrezky. Odklopné viečko 
zakrývajúce otvory zabraňuje vysypávanie drobného 
odpadu z orezávania.

• mix transparentných farieb

Plastové strúhadlo s dvoma otvormi a priehľadným 
zásobníkom na odrezky. Odklopné viečko zakrývajúce 
otvory zabraňuje vysypávaniu drobného odpadu z 
orezávania.

• mix transparentných farieb

obj. číslo druh cena za kus
2000028 kovové 2238 / dvojité 0,60 €
2000025 kovové 2193 / jednoduché 0,34 €
2000245 plastové 811 / dvojité 0,63 €
2000250 plastové 304 / jednoduché 0,30 €

obj. číslo cena za kus
2000013 2,65 €

obj. číslo cena za kus
2000014 8,10 €

obj. číslo cena za kus
2000015 12,- €

Strúhadlo7Strúhadlo so zásobníkom6

Strúhadlo Trio Grip

5

4

obj. číslo cena za kus
2005200 2,65 €

obj. číslo cena za kus
2000720 0,47 €

Strúhadlo batériové ICO3

obj. číslo cena za kus
2000800 7,70 €

Stolné batériové strúhadlo s dvoma otvormi pre rôzne priemery ceruziek, 
automatické spúšťanie vložením ceruzky do otvoru, transparentný zásobník 
na odrezky. Napájanie 4 × AA batérie 1,5 V. 
• mix transparentných farieb

napájanie na batérie
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krieda 795 - na mokré povrchy

krieda 1426 – nepermanentná 

krieda 796 – na suché povrchy

krieda 1428 – permanentná

Kriedy na drevo luminiscenčné Kriedy Plast-o-glas

Špeciálne kriedy pre značenie dreva. Ideálny pomocník lesníkov priamo v lese. Kriedy 
obsahujú špeciálne luminiscenčné častice, pomocou ktorých rozpozná napr. píla s optickým 
zariadením, kde má automaticky rezať. Tri typy kried na rôzne druhy dreva.

• v balení 12 ks

Určené najmä pre popisovanie plastov, porcelánu a skla. Dva typy kried: 1426 - čiaru možno 
odstrániť (nepermanentné) a 1428 - čiara zostáva (permanentné). Dodáva sa v štyroch 
farbách, priemer kriedy 9,5 mm.

• v balení 12 ks

8 9

obj. číslo farba cena za bal.
6001205 biela 6,40 €
6001206 červená 6,40 €
6001207 modrá 6,40 €
6001208 čierna 6,40 €

obj. číslo farba cena za bal.
6001123 biela 1,55 €
6001120 červená 1,55 €
6001121 modrá 1,55 €
6001122 čierna 1,55 €

obj. číslo farba cena za bal.
6001225 biela 12,20 €
6001226 červená 12,20 €
6001227 modrá 12,20 €
6001228 čierna 12,20 €

obj. číslo farba cena za bal.
6001215 biela 7,30 €
6001216 červená 7,30 €
6001217 modrá 7,30 €
6001218 čierna 7,30 €

obj. číslo farba cena za bal.
6001270 biela 11,10 €
6001271 červená 11,10 €
6001272 modrá 11,10 €
6001273 čierna 11,10 €

obj. číslo popis / balenie cena za bal.
6000100 krieda biela / 100 ks 2,75 €
6000200 krieda farebná / 6 farieb 0,90 €
6000210 krieda farebná / 12 farieb 1,20 €

obj. číslo držiak pre priemer kriedy cena za kus
6001237 9,5 – 10 mm 9,30 €
6001239 11 – 12 mm 11,60 €

obj. číslo druh cena za bal.
6001245 798 – na suché drevo 10,80 €
6001246 797 – na mokré drevo 16,30 €
6001247 794 – na premrznuté drevo 15,80 €

obj. číslo druh cena za bal.
6001255 tenká – priemer 9,5 mm 9,60 €
6001256 hrubá – priemer 15 mm 14,90 €

obj. číslo cena za bal.
6001265 4,40 €

Univerzálne kriedy pre značenie na väčšine 
povrchov. Priemer kriedy 11 mm. Olejová 
krieda 795 je vhodná na mokré povrchy a 
vosková krieda 796 je vhodná pre suché 
povrchy. Dodávame v štyroch farbách.

• v balení 12 ks

Univerzálne kriedy vhodné najmä pre popis 
pneumatík a ostatných mastných a extrémne 
špinavých povrchov. Dodáva sa v dvoch veľkostiach 
- tenká s priemerom 9,5 mm a hrubá s priemerom 
15 mm. Farba biela.

• v balení 12 ks 

Špeciálna krieda určená pre popis kovov. 
Odolná až do teploty 2000 ° C.

• rozmery 10×10×100 mm
• v balení 10 ks

Krieda na kov12Kriedy na pneumatiky11Kriedy Lyra Ekonomy10

Kriedy mastné

Špeciálne mastné kriedy na sklo a porcelán.

• v balení 6 ks

Držiak na priemyselné kriedy, plášť osemhraného 
prierezu z plastu odolného proti nárazu. Kovový 
kruhový zverák, tlačidlo a mechanika.

• v balení 10 ks

Kriedy školské15Držiak na priemyselné kriedy1413

Školské kriedy biele a farebné v papierovej krabičke.
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1

Guma KIN 300    

obj. číslo druh balenie cena za kus
5700240 300/20 20 ks 0,28 €
5700260 300/40 48 ks 0,16 €
5700265 300/60 60 ks 0,11 €
5700270 300/80 80 ks 0,11 €

obj. číslo druh balenie cena za kus
5700280 6541/40 40 ks 0,14 €
5700287 6541/60 56 ks 0,13 €

obj. číslo druh balenie cena za kus
5700275 6521/40 40 ks 0,16 €
5700285 6521/60 56 ks 0,13 €

Veľmi kvalitná „bezprašná“ stieracia guma. Pri jej použití vzniká iba jediný žmolok, čím 
chránite poriadok na svojom písacom stole.

• rozmery 43×17×12 mm  

Plastická stieracia guma pre mazanie grafitových tuh, pasteliek, atramentových a 
guľôčkových pier. 

• rozmery 40×20×13 mm
• v balení 30 ks       

Klasická stieracia guma pre grafitové ceruzky vhodná pre školské aj kancelárske použitie.Kombinovaná stieracia guma s mäkkou časťou pre vymazávanie grafitových čiar strednej 
tvrdosti a tvrdou časťou pre atrament, tuš a strojopis.

Kombinovaná stieracia guma s jednou časťou pre vymazávanie grafitových čiar a druhou 
časťou pre atrament, tuš a strojopis.

obj. číslo cena za kus
5700075 0,72 €

obj. číslo cena za kus
5700950 0,40 €

Guma Blue Star3

Guma Sunpearl4

Guma Pentel HI-POLYMER 

Guma Pelikan AC 302

5
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Veľmi kvalitná stieracia guma pre gumovanie grafitových ceruziek všetkých tvrdostí. Plastové púzdro v tvare ceruzky, bráni zašpineniu gumy vnútri. Možnosť dodania náhradných gúm.

• pohodlné držanie a gumovanie
• poistka proti zasúvaniu
• jednoduchá výmena gumy

obj. číslo cena za kus
5700080 0,86 €

obj. číslo cena za kus
5700070 0,72 €

Guma v pere Mars plastic6

obj. číslo druh balenie cena za kus
5701010 526 B20 20 ks 0,58 €
5701020 526 B30 30 ks 0,39 €
5701030 526 B40 40 ks 0,28 €

Kvalitná polymérová guma s novým tvarom, ktorý sa lepšie drží v ruke. Pri gumovaní 
vzniká len jeden „žmolok“.

• rozmery 65×13,6×13,6 mm
• v balení 36 ks

Guma Pentel ZETS 077

Gumovacia guma pre hladké gumovanie, ktorá je vyrobená bez PVC a jedovatých plynov. Drží 
čiastočky spolu, preto zanechá Váš stôl v čistote. Obal je vyrobený zo 100% recyklovaného 
papiera. 

• v balení 20 ks

Kvalitná stieraciu guma pre mazanie grafitových túh (biela časť) alebo atramentu z plniacich 
pier (modrá časť).

• rozmery 43×19×13 mm
• v balení 30 ks 

obj. číslo cena za kus
5701040 0,47 €

Guma Clean Eraser

Guma Rasoplast combi

8

10

obj. číslo položka balenie cena za kus
5700012 guma Mars plastic 10 ks 1,95 €
5700013 náhradná guma 10 ks 0,73 €

Kvalitná stieracia guma pre mazanie grafitových čiar z papiera a čiar OHP popisovačov z fólií
pre spätné projektory. Tri veľkosti.

• rozmery: 526 B20 - 65×23×13 mm   
 526 B30 - 43×19×13 mm   
 526 B40 - 33×16×13 mm

Guma Rasoplast9
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obj. číslo cena za kus
1500280 1,85 €

Jednorazový korekčný mini strojček, atraktívny a ergonomický vzhľad, padne do ruky 
pravákom aj ľavákom. Telo je vyrobené zo 100% recyklovaného plastu. PET výstuha 
proti pretrhnutiu. Strojček je vybavený viečkom, ktoré chráni pásku pred prachom a 
poškodením.

• páska 5 mm × 6 m
• mix farieb: modrá, ružová, zelená, oranžová

Mini korekčný strojček TESA1

obj. číslo položka cena za kus
1500070 strojček 4,2 mm 3,70 €
1500080 náplň 4,2 mm 2,40 €
1500050 strojček 8,4 mm 3,70 €
1500060 náplň 8,4 mm 2,40 €

obj. číslo položka cena za kus
1500310 strojček 2,55 €
1500320 náplň 1,90 €

obj. číslo položka cena za kus
1500260 strojček 2,25 €
1500265 náplň 1,65 €

4

5

3 Korekčný strojček Blanco Refill Roller

Korekčný strojček PRITT 

Korekčný strojček KORES Refill Roller

Korekčný strojček s vymeniteľnou náplňou. Pre suché a presné korigovanie s okamžitou 
možnosťou prepísania. Pre všetky druhy papiera.

• páska 4,2 mm×14 m  

Korekčný strojček s vymeniteľnou náplňou, rýchla a presná korekcia, možnosť okamžitého 
prepísania. Dodávame v dvoch šírkach krycej stopy.

• páska 4,2 alebo 8,4 mm×14 m

Suchý korekčný strojček s vymeniteľnou náplňou. Praktický uzáver. Vhodný pre všetky opravy 
textov, precízna a žiarivá korektúra.

• páska 4,2 mm×10 m 

Korekčný strojček BeGreen

Stláčací korekčný strojček s vymeniteľnou náhradnou páskou a veľmi atraktívnym dizajnom. 
Priateľský k životnému prostrediu - z 88,4% vyrobený z recyklovaných materiálov.

• páska 4 mm×6 m   

6

obj. číslo položka cena za kus
1500350 strojček 2,80 €
1500360 náplň 1,75 €

88,4 %

obj. číslo položka cena za kus
1500210 strojček 3,20 €
1500220 náplň 2,80 €

Ekologický korekčný roller je vyrobený zo 100% recyklovaných plastov. Pre rýchle, suché a 
čisté opravy textov. Na kópiách nezanecháva tmavé okraje. Možnosť okamžitého 
prepísania opraveného textu. Papier sa nekrčí, náplň v strojčeku nezasychá. Flexibilný hrot 
zaručuje kvalitnejšiu aplikáciu. Plastový nosič je vystužený proti pretrhnutiu.

• páska 4,2 mm × 14 m

Korekčný strojček TESA 2
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obj. číslo cena za kus
1500255 1,60 €

obj. číslo cena za kus
1500240 1,70 €

76

Jednorazový korekčný strojček, ktorý je vybavený kolieskami pre stabilnú, rýchlu a presnú 
korekciu. Možnosť okamžitého prepísania.

• páska 4,2 mm×5 m
• mix farieb   

Korekčný strojček PENTEL ZTN 14Korekčný strojček KORES Scooter

Jednorazový korekčný strojček pre suchú a presnú korekciu. Možnosť okamžitého prepísania.

• páska 4,2 mm×10 m

50%

43 Korekčný strojček Dryline Grip Korekčný strojček Tratto Whity

Jednorazový korekčný strojček, moderný egonomicky tvar s pogumovanou hornou 
časťou pre presnú korekciu.

• páska 5 mm × 8,5 m
 

Jednorazový korekčný strojček pre suchú a presnú korekciu.

• páska 4,2 mm × 8 m
 

obj. číslo cena za kus
1500410 2,40 €

obj. číslo cena za kus
1500420 31,60 €

obj. číslo cena za kus
1500200 2,35 €

Jednorazový korekčný strojček s bočným odvíjaním pásky, ergonomický dizajn, 
jednoduché držanie pre pravákov aj ľavákov. Automatické napínanie pásky, PET výstuha 
proti pretrhnutiu, vyrobený zo 100% recyklovateľných plastov.

• páska 4,2 mm × 10 m    

Korekčný strojček TESA1 Korekčný strojček Fancy

Jednorazový mini korekčný strojček, jednoduché, čisté a suché korigovanie textu.
Možnosť okamžitého prepísania. Dodávame v mixe dvoch farebných variantov (zelená, čierna).

• páska 5 mm×8 m      

2

obj. číslo cena za kus
1500330 1,35 €
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obj. číslo cena za kus
1500014 1,35 €

Opravný lak v pere s kovovým hrotom, jednoduchá a presná korekcia.

• objem 7 ml
 

Korekčné pero Tratto Whity9 10

87 Korekčný strojček SPOKO Korekčný strojček Blanco

Jednorazový, ekonomicky výhodný strojček s opravnou páskou pre jednoduchú a rýchlu 
korekciu textu, možnosť okamžitého prepísania. 

• páska 5 mm×8,5 m   

obj. číslo cena za kus
1500130 1,- €

obj. číslo cena za kus
1500300 2,- €

Jednorazový korekčný strojček, jednoduché, čisté a suché korigovanie.
Možnosť okamžitého prepísania.

• páska 4,2 mm×8,5 m   

korekciu textu, možnosť okamžitého prepísania. 

• páska 5 mm×8,5 m   

cena za kus
1,- €

obj. číslo cena za kus
1500011 2,05 €

Opravný lak v pere s kovovým hrotom, jednoduchá a bodovo presná korekcia textov. 
Vysoko krycí lak možno po zaschnutí ľahko prepisovať. Bez rozpúšťadiel, pred použitím 
treba dobre pretrepať.  

• objem 9 ml

Korekčné pero PRITT

obj. číslo cena za kus
1500024 1,80 €

Opravný lak s dvomi druhmi aplikátorov. Penový aplikátor pre väčšie opravy a úzky 
hrot pre malé opravy.

• objem 22 ml
 

Opravný lak Liguid 2 v 111 12

obj. číslo cena za kus
1500022 0,67 €

Tekutý korekčný  lak s vysokou krycou schopnosťou. Aplikácie pomocou štetca, rýchle 
schnutie. Kryje atrament aj výtlačky z tlačiarní, vytvára hladký nepopraskaný povrch.

• vodou riediteľný    
• objem 20 ml

Opravný lak PELIKAN Blanco 



Vytvorte si z obyčajných 
temperových farieb špeciálne farby 
a šetrite svoje náklady

farby na 
textil

Textilné médium 1000 ml
Perleťové médium 1000 ml
Sticker médium 1000 ml
Multimédium 1000 ml

stačí len 
zmiešať           

+
multimédium 

pre iné 
kreatívne 
techniky

zlupovacie 
farby 
na sklo

Temperové farby 500 ml

Ukážka jednoduchej prípravy gelových farieb na sklo pomocou sticker média:

1 2 3 4zmiešajte temperovú farbu 
a médium v požadovanom pomere     
( napr. 1:2 )

dobre pomiešajte farbu naneste na sklo 
alebo fóliu

po zaschnutí môžete obrázok 
odstrániť , prípadne premiestniť

Jednoduché riešenie pre každodenné tvorenie

perleťové 
farby        



Modelovacia hmota Creall

Temperové farby Creall-Basic color

Média Creall

Veľmi kvalitná jemná a ľahko spracovateľná modelovacia hmota, tvrdne samovoľne na vzduchu do 24 
hod, netoxická, nelepí sa, je bez zápachu, vhodná pre domácu kreativitu

• hmotnosť 500 g

Kvalitné školské temperové farby, jasné odtiene, vysoká koncentrácia pigmentov.

• objem 500 ml
• balenie 6 ks

Médiá, vďaka ktorým s použitím temperových farieb Basic Color vytvoríte farby so špeciálnymi efektmi 
napr. textilné farby, perleťové farby alebo zlupovacie farby na sklo. Flexibilne si vytvoríte len toľko farby, 
koľko naozaj potrebujete.

• objem 1000 ml
    
Sticker medium
Vytvorená farba sa ľahko nanáša, buď priamo na sklo alebo na fóliu.
Po zaschnutí je možné obrázok jednoducho zlúpnuť, prípadne 
premiestniť. Ideálne s farbou Creall Basic color v pomere 2:1.

Perleťové médium
Ľahko vytvoríte farbu s perleťovým efektom.
Ideálne s farbou Creall Basic color v pomere 3:1.

Textilné médium
Po nanesení na textil nechajte zaschnúť a potom  prežehlite.
Ideálne s farbou Creall Basic color v pomere 1:1.

obj. číslo farba cena za kus
6300390 biela 2,50 €
6300391 terakota 2,50 €
6300392 červená 3,45 €
6300393 modrá 3,45 €
6300394 zelená 3,45 €
6300395 žltá 3,45 €

obj. číslo farba cena za kus
6502200 biela 3,- €
6502201 žltá 3,- €
6502202 oranžová 3,- €
6502203 svetlo červená 3,- €
6502204 fialová 3,- €
6502205 tmavo modrá 3,- €
6502206 ultramarine modrá 3,- €
6502207 svetlo zelená 3,- €
6502208 středně zelená 3,- €
6502209 tmavo zelená 3,- €
6502210 tmavo hnedá 3,- €
6502211 čierna 3,- €

obj. číslo médium cena za kus
6502250 Sticker médium / 1000 ml 17,90 €
6502251 Textilné médium / 1000 ml 8,50 €
6502252 Perleťové médium / 1000 ml 9,60 €
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Školské potreby
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Školský batoh Školský peračník

Klasický dvojkomorový školský batoh určený pre školákov v 1. až 4. triedy. Ergonomicky tvarovaný 
chrbtový systém s polstrovaním a vyberateľný hliníkový rám spolu s dĺžkovo nastaviteľnými 
ramennými popruhmi zaistí pohodlné a bezpečné používanie batohu. Na oboch stranách batohu sú 
malé vrecká napr. pre fľašu na pitie. Batoh je doplnený o početné reflexné plochy zo všetkých strán 
pre zvýšenie bezpečnosti dieťaťa. Pre jednoduché prenášanie v ruke je batoh vybavený plastovým 
úchytom. 

• rozmer 330×210×420 mm

Jednoposchodový vybavený peračník na zips. Obsahuje: fixky 8 ks, pastelky 8 ks, obyčajná 
ceruzka 2 ks, guľôčkové pero 2 ks, guma, strúhadlo, pravítko 15 cm trojuholník, priestor pre 
rozvrh hodín.
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obj. číslo motív cena za kus
4102216 Hello Kitty 3,25 €
4102206 Cars 11,30 €

malé vrecká napr. pre fľašu na pitie. Batoh je doplnený o početné reflexné plochy zo všetkých strán 
pre zvýšenie bezpečnosti dieťaťa. Pre jednoduché prenášanie v ruke je batoh vybavený plastovým 
úchytom. 

• rozmer 330×210×420 mm

obj. číslo motív cena za kus
4102210 Hello Kitty 55,- €
4102200 Cars 55,- €

Zošity PREMIUM Zošity EKO

Šité zošity vyrobené z recyklovaného papiera.
Motívy obálok zošitov sa môžu v priebehu platnosti katalógu zmeniť.  .      

Šité zošity vyrobené z bezdrevného, bieleného papiera.
Motívy obálok zošitov sa môžu v priebehu platnosti katalógu zmeniť.      
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obj. číslo typ formát počet listov prevedenie balenie cena za kus
3100040 440 A4 40 čistý 10 ks 0,53 €
3100050 444 A4 40 linajka 10 ks 0,53 €
3100060 445 A4 40 štvorček 10 ks 0,53 €
3100070 460 A4 60 čistý 10 ks 0,80 €
3100080 464 A4 60 linajka 10 ks 0,80 €
3100090 465 A4 60 štvorček 10 ks 0,80 €
3100100 510 A5 10 čistý 30 ks 0,16 €
3100110 511 A5 10 linajka 30 ks 0,16 €
3100120 512 A5 10 linajka 30 ks 0,16 €
3100130 513 A5 10 linajka 30 ks 0,16 €
3100135 517 A5 10 notový 20 ks 0,28 €
3100150 520 A5 20 čistý 20 ks 0,21 €
3100160 523 A5 20 linajka 20 ks 0,21 €
3100170 524 A5 20 linajka 20 ks 0,21 €
3100180 525 A5 20 štvorček 20 ks 0,21 €
3100190 540 A5 40 čistý 10 ks 0,28 €
3100200 544 A5 40 linajka 10 ks 0,28 €
3100210 545 A5 40 štvorček 10 ks 0,28 €
3100220 560 A5 60 čistý 10 ks 0,39 €
3100230 564 A5 60 linajka 10 ks 0,39 €
3100240 565 A5 60 štvorček 10 ks 0,39 €
3100250 624 A6 20 linajka 20 ks 0,12 €
3100260 644 A6 40 linajka 10 ks 0,20 €

obj. číslo typ formát počet listov prevedenie balenie cena za kus
3100490 420 E A4 20 čistý 20 ks 0,34 €
3100500 424 E A4 20 linajka 20 ks 0,34 €
3100510 425 E A4 20 štvorček 20 ks 0,34 €
3100515 440 E A4 40 čistý 10 ks 0,49 €
3100520 444 E A4 40 linajka 10 ks 0,49 €
3100530 445 E A4 40 štvorček 10 ks 0,49 €
3100535 460 E A4 60 čistý 10 ks 0,77 €
3100540 464 E A4 60 linajka 10 ks 0,77 €
3100550 465 E A4 60 štvorček 10 ks 0,77 €
3100555 520 E A5 20 čistý 20 ks 0,20 €
3100560 523 E A5 20 linajka 20 ks 0,20 €
3100570 524 E A5 20 linajka 20 ks 0,20 €
3100580 525 E A5 20 štvorček 20 ks 0,20 €
3100585 540 E A5 40 čistý 10 ks 0,26 €
3100590 544 E A5 40 linajka 10 ks 0,26 €
3100600 545 E A5 40 štvorček 10 ks 0,26 €
3100605 560 E A5 60 čistý 10 ks 0,43 €
3100610 564 E A5 60 linajka 10 ks 0,43 €
3100615 565 E A5 60 štvorček 10 ks 0,43 €
3100630 624 E A6 20 linajka 20 ks 0,14 €
3100640 644 E A6 40 linajka 10 ks 0,18 €



Uvedené ceny sú bez DPH.

obj. číslo formát prevedenie počet listov cena za kus
3304435 A5 linajka 100 2,35 €
3304440 A6 linajka 100 1,85 €

obj. číslo formát prevedenie cena za kus
3304190 A4 čistý 2,05 €
3304191 A5 čistý 1,45 €
3304192 A5 linajka 1,45 €
3304193 A6 linajka 0,86 €

Lepené detské bloky Bloky TW s knižnou doskou

Detské lepené bloky s motívom Krtka.

• blok obsahuje 50 listov

Poznámkové bloky s dvojitou kovovou špirálou na strane, tvrdé knižné dosky v lamino 
poťahu s detskými motívmi. Listy linajkované z bieleho, bezdrevného papiera 70 g.

• blok obsahuje 100 listov

7 8
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obj. číslo formát balenie cena za bal.
7000220 A4 10 ks 0,69 €
7000500 A5 10 ks 0,36 €
7000600 A6 10 ks 0,30 €

Obaly na zošity

Polyetylénové transparentné obaly na zošity.

• pre zošity formátu A4, A5, A6
• dodávame po baleniach 10 ks

10
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Box na zošity Detský  lamino kufrík

Popisovateľná zložka

Praktické školské dosky na zošity, vnútorné vrecko, uzatváranie na gumičku.

• formát A5, A4

Kufrík na školské potreby, poťah lamino.

• rozmery 340×230×100 mm

Nažltlé popisovacie zložky, tvrdé PVC 2 × 0,3 mm.

• formáty A4, A5

5 6
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obj. číslo formát balenie cena za kus
4100500 A4 50 ks 0,40 €
4100600 A5 50 ks 0,24 €

obj. číslo motív cena za kus
4102000 Hello Kitty 3,80 €
4102001 Cars 3,80 €

obj. číslo motív cena za kus
4102010 Hello Kitty 4,45 €
4102011 Cars 4,45 €

obj. číslo motív cena za kus
4102050 Hello Kitty 6,90 €
4102051 Cars 6,90 €

• formát A5 • formát A4

motív cena za kuscena za kus
3,80 €

obj. čísloobj. číslo motív cena za kus
4102010 Hello Kitty 4,45 €

• formát A4





Uvedené ceny sú bez DPH.

Školské potreby » Paper Mate » Písanie» Pastelky » Ceruzky » Fixky, kriedy » Voskovky » Modelovacie hmoty » Rysovanie » Lepidlá » Výtvarné papiere » Primo » Vodovky, temperky, štetce

Guľôčkové pero Replay Max Plniace pero Paper Mate

Guľôčkové pero s atramentovou náplňou. Atrament možno vymazať pomocou 
gumového zakončenia a znovu prepísať. Ideálne pre lúštenie krížoviek.

• jednorazové
• šírka stopy 0,4 mm
• balenie 12 ks

Plniace pero s kvalitným hrotom z nerezovej ocele s detskými motívmi. Každé pero 
obsahuje 2 bombičky s modrým atramentom.

• náhradné bombičky – str. 457/8

4 5

obj. číslo cena za kus
4203360 1,65 €

obj. číslo položka cena za kus
4900200 mix farieb 2,40 €

455

Paper Mate Dessinalo

Vyprateľné fixky pre malé deti, extra silný hrot, ľahké držanie, odolný hrot voči 
zatlačeniu, pre deti od 3 rokov. 

• šírka hrotu - L
• sada 8 farieb

2

obj. číslo súprava cena za kus
5201000 8 farieb 5,10 €

60%

Paper Mate Pulpi´s

Špeciálne fixky s vôňou, vyprateľný atrament, každá z 12-tich farieb má svoju 
špeciálnu vôňu. 

• sada 12 farieb

3

obj. číslo súprava cena za kus
5201010 18 farieb 4,05 €

obj. číslo súprava cena za kus
5201020 12 farieb 3,20 €

67%

Paper Mate Crealo

Vyprateľné fixky pre deti, ľahké držanie, odolný hrot voči zatlačeniu. 

• šírka hrotu - M
• sada 18 farieb

1

67%

Vyprateľné fixky pre deti, ľahké držanie, odolný hrot voči zatlačeniu. 
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Centropen 2575 – TORNADO 

Obľúbené guľôčkové pero Tornado s ergonomickým držaním s 
„masážnymi bodmi“, ktoré aktivujú na bruškách prstov hmatové 
receptory a garantujú zdravé písanie bez únavy. Vhodná náhrada 
plniacich pier pre školákov, píše ľahko, bez tlačenia, ideálne pre 
ľavákov a dysgrafikov, doporučené pre prvé detské písanie. 
Zmizíkovateľný modrý atrament a tenká, rovnomerná stopa 
písma. 

• šírka stopy 0,3 mm
• balenie 10 ks

4

Atramentový roller my Fashion pen

Atramentový roller na atramentové bombičky pre ľavákov aj pravákov. Vďaka úzkemu, 
dynamickému telu a ergonomicky tvarovanému úchopu dokonale padne do ruky.

• náhradné bombičky - str. 457/8

1

Plniace pero 2166 - SHARK Centropen 4775  - Tornádo COOL 

Dizajnovo atraktívne trojuholníkové pero osadené oceľovým hrotom s irídiovou guľôčkou typu 
F a s mäkkým gumovým úchopom zaručuje pohodlné a jednoduché písanie bez únavy.
V piatich rôznych farebných kombináciách. 

• vhodné pre pravákov aj ľavákov
• náhradné bombičky - str. 457/8

Školský roller novej generácie, plášť z dvoch materiálov a mäkké ERGO držanie s 
„masážnymi bodmi“, vhodné pre pravákov, ľavákov aj dysgrafikov. Zmizíkovateľný 
modrý atrament. Priemer guľôčky 0,5 mm.

• šírka stopy 0,3 mm
• balenie 10 ks

2 3

obj. číslo položka cena za kus
4202285 modrý 6,- €
4202286 ružový 6,- €

obj. číslo cena za kus
4901610 4,60 €

obj. číslo cena za kus
4701005 0,98 €

obj. číslo cena za kus
4701000 0,71 €

obj. číslo cena za kus

Centropen 4775  - Tornádo3

VHODNÉ AJ PRE ĽAVÁKOV VHODNÉ AJ PRE ĽAVÁKOV

VHODNÉ AJ PRE ĽAVÁKOV
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Pelikan GRIFFIX 

Ojedinelé pero, ako sa krok po kroku naučiť písať. Štyri po sebe idúce písacie pomôcky so špeciálnou grip - zónou pre naučenie detí správnemu držaniu pera - voskovka, 
mikroceruzka, roller a plniace pero. Pero je možné držať len v jednej, správnej pozícii. Variant ako pre ľavákov tak aj pre pravákov.

5

Guľôčkové pero HERO 330 STABILO EASY original

Plastové guľôčkové pero s kovovým vrchnáčikom, 
známe pod názvom „čínske pero“.                           
• balenie 12 ks
• náplň modrá - str. 419/19

Revolučný atramentový roller s ergonomickým tvarom a jedinečným dizajnom.Tvarovaný úchop je z protišmykového materiálu. 
Súčasťou balenia sú 3 modré náplne 0,5 mm a štítok na meno.

• pre pravákov aj ľavákov
• zmizíkovateľný atrament
• stopa 0,5 mm
• náplň modrá

6 7

obj. číslo farba cena za kus
4202400 modrá 6,20 €
4202401 ružová 6,20 €

obj. číslo farba cena za kus
4202410 modrá / pravák 8,10 €
4202412 modrá / ľavák 8,10 €
4202411 ružová / pravák 8,10 €
4202413 ružová / ľavák 8,10 €

obj. číslo farba cena za kus
4202420 modrá / pravák 5,90 €
4202422 modrá / ľavák 5,90 €
4202421 ružová / pravák 5,90 €
4202423 ružová / ľavák 5,90 €

obj. číslo farba cena za kus
4202430 modrá / pravák 9,30 €
4202432 modrá / ľavák 9,30 €
4202431 ružová / pravák 9,30 €
4202433 ružová / ľavák 9,30 €

Voskovka

Verzatilka Roller Plniace pero

obj. číslo cena za kus
4200100 0,40 €

druh/farba modrá ružová cena
pravák 5003850 5003855 6,90 €
ľavák 5003860 5003865 6,90 €

náplň 3 ks 4604248   4604248 1,85 €

Bombičky a konvertor Centropen 3649 - korekčný popisovač          

Štandardné atramentové bombičky do plniacich pier, dodávame v balení po 6 ks.
Konvertor s otočným mechanizmom pre plnenie atramentu, vhodný pre všetky plniace perá.

Dve funkcie v jednom popisovači. Jeden hrot zmizíkuje modrý atrament plniacich pier, 
druhý hrot na modro prepisuje vyzmizíkovanú stopu. Moderné ergonomické držanie.

• balenie 50 ks  

8 9

obj. číslo položka cena za bal.
4902300 bombičky modré / 6 ks 0,81 €
4902310 bombičky čierne / 6 ks 0,81 €
4902400 konvertor / 1 ks 4,05 €

obj. číslo cena za kus
1500003 0,38 €

mikroceruzka, roller a plniace pero. Pero je možné držať len v jednej, správnej pozícii. Variant ako pre ľavákov tak aj pre pravákov.

obj. čísloobj. číslo
4202410
4202412

Verzatilka

obj. číslo

Plniace pero

Uvedené ceny sú bez DPH.
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Pastelky Trilino

Trojhranné pastelky hrubé z prírodného lipového dreva, nelakované, odolné proti zlomeniu.

4Pastelky JUMBO

Školské trojhranné JUMBO pastelky.

• sada 12 ks

3

obj. číslo súprava cena za kus
5802350 12 farieb 3,10 €

obj. číslo súprava cena za kus
5800020 6 farieb 2,35 €
5800030 12 farieb 3,75 €

Pastelky Primo

Kvalitné drevené trojhranné pastelky s priemerom 3 mm, 
ľahko sa orezávajú, majú jasné farby, ktoré dobre kryjú.

• súprava 12 ks

5

obj. číslo cena za kus
5802410 2,- €

STABILO woody 3 v 1

Obsahuje jemnú tuhu na báze voskov a vysokým podielom farebných pigmentov. Píše takmer na všetky povrchy a stopa je 
ľahko odstrániteľná. 

• tuha 10 mm
• v balení 6 ks

1

obj. číslo položka cena za bal.
5900040 pastelky 8,90 €
2000220 strúhadlo 3,55 €

Pastelky STABILO Trio 

Trojhranná hrubá ergonomická pastelka (šírka 
hrany 9 mm), ktorá sa dobre drží v ruke. Tuha s 
kvalitnými pigmentmi s hrúbkou 4,2 mm. 
Súprava 12 pestrých a sýtych farieb.

2

obj. číslo súprava cena za kus
5802450 12 farieb 5,60 €

Pastelky Staedtler

Pastelky v klasickom šesťhrannom tvare. Jemné, sýte a žiarivé farby. Biela ochranná 
vrstva posilňuje tuhu a zvyšuje odolnosť voči zlomeniu.

6

obj. číslo súprava cena za kus
5900030 12 farieb 2,40 €
5900031 24 farieb 4,85 €

PASTELKA

+

VOSKOVKA

+

AKVARELOVÁ PASTELKAAKVARELOVÁ PASTELKA



Uvedené ceny sú bez DPH.

Súprava gélových popisovačov

Súpravy gélových popisovačov v módnych neónových alebo glitrových farbách. Obsahujú pigmentový atrament, 
možno s nimi tetovať na koži a sú ľahko zmývateľné mydlom z pokožky. Moderný vzhľad, gumový úchop.

• jednorazové

7

obj. číslo popis súprava cena za kus
4201215 fashion 7 farieb 2,80 €
4201216 glitter 10 farieb 3,25 €

Grafitová ceruzka STUDENT

Grafitová ceruzka trojhranného prierezu, zaručuje pohodlné držanie pri písaní alebo rysovaní.

• škála 4 tvrdosťí
• balenie 12 ks   

8

obj. číslo tvrdosť cena za bal.
5400140 0 – extra mäkká 1,20 €
5400141 1 - mäkká 1,20 €
5400142 2 - stredná 1,20 €
5400143 3 - tvrdá 1,20 €

Grafitová ceruzka s potlačou

Detská grafitová ceruzka s farebnou potlačou.

• tvrdosť HB=2  
• balenie 36 ks     

10 Grafitová ceruzka KORES

Školská grafitová ceruzka trojhranného tvaru, červený lak s potlačou - malá násobilka.     
• prevedenie s gumou
• trvdosť tuhy HB
• balenie 12 ks   
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obj. číslo cena za bal.
5400880 2,30 €

obj. číslo cena za kus
5402000 0,18 €
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Grafitová ceruzka Kores JUMBO COACH

Trojhranná grafitová ceruzka 3/4 dĺžky, 
vhodná pre malých škôlkárov. Je ľahšia 
a teda ideálna pre pohodlné písanie. Na 
ceruzke je priestor na vpísanie mena. 

• tvrdosť tuhy HB=2
• prevedenie s gumou
• balenie 12 ks v krabičke

9

obj. číslo cena za kus
5400449 0,47 €



Kriedy školské

Školské kriedy biele a farebné v papierovej krabičke.

5 Kriedy bezprašné

Oblé kriedy biele alebo farebné, neprašné, kompaktné a veľmi príjemné na dotyk. 
Farby živé a žiarivé s krycou schopnosťou. 
• priemer 10 mm
• súprava 10 ks

6

Kriedy umelecké

Umelecké kriedy valcového tvaru pre výtvarníkov. Prašné kriedy umožňujú ľahké 
rozmazávanie a vytváranie mäkkých prechodov. Neobsahujú toxické či inak škodlivé látky.

4

obj. číslo popis / balenie cena za bal.
6000100 krieda biela / 100 ks 2,75 €
6000200 krieda farebná / 6 farieb 0,90 €
6000210 krieda farebná / 12 farieb 1,20 €

obj. číslo farba cena za bal.
6001055 biela 0,53 €
6001050 farebná 0,55 €

Kriedy chodníkové

Súprava chodníkových kried v praktickom vedre. Sada obsahuje 15 kried, ľahko umývateľné.

3

obj. číslo súprava cena za kus
6001070 15 farieb 2,- €

obj. číslo súprava cena za kus
6001130 6 farieb 1,90 €
6001135 12 farieb 3,85 €

cena za bal.
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Centropen 7550 - COLOUR  WORLD

Popisovače s ventilačným bezpečnostným 
vrchnáčikom a trojuholníkovou úchopovou časťou. 
Odolávajú voči vyschnutiu minimálne 5 rokov. 
Obsahujú zdravotne nezávadný vyprateľný atrament.

• valcový hrot odolný proti zatlačeniu
• šírka stopy 1 mm

1

obj. číslo súprava cena za kus
5200200 6 farieb 0,49 €
5200400 12 farieb 0,96 €
5200600 24 farieb 1,90 €

STABILO Cappi

Kvalitné vlákninové fixky s ergonomickou úchopovou zónou pre pohodlné držanie. Ľahko 
vyprateľný atrament na vodnej báze. 12 veľmi sýtych a žiarivých farieb. 

• šírka stopy 1,5 – 2,0 mm

2

obj. číslo súprava cena za kus
5200810 12 farieb 1,70 €



Uvedené ceny sú bez DPH.

Voskovky na textil

Voskovky na textil v sadách 7-mich  a 15-tich farebných kombináciách. Farby sú vhodné pre všetky druhy textilu, ktoré znesú vyššiu teplotu žehlenia. Maľba je trvanlivá v okamihu, keď obrázok prežehlíte cez iný textil. 
Dovtedy možno maľbu vyprať. Pre zvýraznenie použite Gélový roller for Fabric na látku - atrament sa do látky nevpíja a nerozpíja, ľahké písanie na látku. Po vypraní zostáva stálofarebný. Dĺžka stopy 350 m.

7

obj. číslo súprava cena za bal.
5900280 7 farieb 2,20 €
5900290 15 farieb 4,05 €

obj. číslo farba cena za kus
4202250 čierna 1,80 €
4202251 červená 1,80 €
4202252 modrá 1,80 €

Voskovky Staedtler - gélové9

Gélové voskovky špeciálne vhodné pre malé detské rúčky. Jednoduchá manipulácia 
- otoč a kresli. Extra jemné, žiarivé farby. Odolné voči zlomeniu. Vhodné pre 
maľovanie na papier, sklo, hladké povrchy a tmavé tabule.

• súprava 6 farieb

obj. číslo položka cena za kus
5900210 classic 5,60 €
5900220 glitter 6,10 €
5900230 effect pastel 6,10 €
5900240 effect classic 6,10 €

Voskové pastely10

Školské voskové pastely s papierovým obalom pre pohodlné držanie a kreslenie bez ušpinenia.     
• súprava 6 alebo 12 farieb

obj. číslo súprava cena za kus
5900100 6 farieb 0,39 €
5900270 12 farieb 0,57 €
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Voskovky Primo11

Vysoko kvalitné hrubé voskovky s priemerom 10,5 mm a dĺžkou 100 mm. Sada 
jasných a sýtych farieb, odolných proti zlomeniu. Netoxické, balené v 
praktickom plastovom vedierku.

• balenie 48 ks

obj. číslo cena za bal.
5900260 6,90 €

Olejové pastely

Olejové pastely vo farebných kombináciách. Živé, brilantné farby, ktoré sa ľahko rozotierajú. 
Farby sú dlhodobo stabilné. Môžu byť použité za sucha alebo mokra.
Použitie: na papier, drevo, plátno.

8

obj. číslo súprava cena za bal.
6000910 12 farieb 2,35 €
6000920 25 farieb 5,30 €



Modelovacia podložka

Modelovacia hmota FUN CLAY

Plastelína 9560 Modelovacia hmota DAS

Modelovacia hmota v žiarivých farbách, dobre spracovateľná, nelepivá, bez zápachu.

• sada 10 farieb
• hmotnosť 200 g

Oblé mäkká modelovacia hmota v žiarivých farbách. Tvrdne na 
vzduchu. Bez nebezpečenstva ušpinenia. Po stvrdnutí nepraská. 

• súprava 4 alebo 8 farieb

Modelovacia podložka vyrobená z novoduru, mix farieb.

• hrúbka 0,68 mm 
• veľkosť A3, 420×297 mm
• veľkosť A4, 297×210 mm
• veľkosť A5, 210×149 mm

1

2 3

5

Kvalitná ľahko spracovateľná modelovacia hmota. Vhodná na modelovanie, tak aj na tvorbu 
odtlačkov. Tvrdne na vzduchu. Po úplnom zaschnutí je možné povrch upravovať farbením 
alebo glazúrou. Vhodné pre deti, ktoré radi tvoria.

• balenie 500 g

obj. číslo farba cena za kus
6300310 biela 2,30 €
6300320 terracotta 2,30 €

obj. číslo súprava cena za kus
6300330 4×18 g 5,90 €
6300340 8×18 g 9,30 €

obj. číslo cena za kus
6300205 0,92 €

obj. číslo veľkosť cena za kus
6300350 A3 1,05 €
6300360 A4 0,56 €
6300370 A5 0,28 €
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Pastelové Ceruzky Progresso4

Nedrevené lakované pastelky . Pastelky sa dajú použiť pre klasické kreslenie špičkou, pre 
tieňovanie celou orezanou plochou či k roztieraniu orezaných čiastočiek prstami.

• súprava 6 alebo 12 farieb

obj. číslo súprava cena za kus
5902152 6 farieb 1,75 €
5902151 12 farieb 3,20 €
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Školský gumy pre vymazávanie grafitových túh.

Strúhadlo

Gumy MILAN

Školské plastové strúhadlá pre drevené ceruzky a pastelky.

• mix farieb

6

9

obj. číslo položka cena za kus
5700120  guma - dúha 0,24 €
5700121 guma - veselá zvieratká 0,32 €

obj. číslo položka cena za kus
2000102  jednoduché 0,12 €
2000210 jednoduché so zásobníkom 0,35 €
2000730 dvojité so zásobníkom 0,69 €

obj. číslo farba cena za kus
2000060  modrá 4,85 €
2000065 ružová 4,85 €

STABILO EASY sharpener - strúhadlo

Ergonomicky tvarované strúhadlo s extra 
veľkým zásobníkom pre tri rôzne priemery 
túh, inovatívne priehlbiny na úchopovej 
časti pre optimálne držanie.

• odklápacie viečko
• poistný závit na ochranu pred zranením
• v modrej alebo ružovej farbe

7

Gumy DETSKÉ

Guma potlačená veselými zvieratkami alebo vo variante dúha

8

obj. číslo typ popis rozmery balenie cena za kus
5700405 648  biela 31,5×19,5×9,5 mm 48 ks 0,10 €
5700410 4045 trojuholníková - malá 39×34×9 mm 45 ks 0,22 €
5700420 428 trojuholníková - velká 51×46×13 mm 28 ks 0,48 €

Pravítka a trojuholníky

Plastové pravítka rôznych dĺžok a trojuholníky v transparentných farbách.

10

obj. číslo položka cena za kus
6800310 20 cm 0,24 €
6800410 30 cm 0,32 €
6800510 40 cm 0,53 €
6800520 50 cm 0,86 €
6800610 trojuholník s kolmicou 0,47 €
6800620 trojuholník s uhlomerom 0,57 €

Pravítko LINEX 5-in-1 Easy Draw 

Sada pravítok11

12

Farebný rysovací set, ktorý obsahuje pravítko s dĺžkou 30 cm, trojuholník 30 ⁰ -60 ⁰,
trojuholník 45 0 s ryskou a uhlomer.

obj. číslo cena za kus
6800390 3,15 €

obj. číslo cena za kus
6801070 1,05 €

Pravítko, ktoré ponúka 5 rôznych funkcií: pravítko, rysovací trojuholník, 
uhlomer, kružidlo, šablóny. Je vyrobené z ľahkého a ultraflexibilného 
materiálu, vybavené dvoma otvormi pre jednoduché vloženie do kruhového 
zakladača veľkosti A4.

Uvedené ceny sú bez DPH.



464 Školské potreby » Paper Mate » Písanie» Pastelky » Ceruzky » Fixky, kriedy » Voskovky » Modelovacie hmoty » Rysovanie » Lepidlá » Výtvarné papiere » Primo » Vodovky, temperky, štetce

Kvalitné školské kružidlo s možnosťou nastavenia 
ramien pre perfektný výsledok rysovania. Možno 
vytvoriť kružnicu s priemerom až 360 mm, veľkosť 
kružidla 140 mm. Dodávané v krabičke s 
náhradnou tuhou v etui.

Moderné bezpečné kružidlo s dômyselným tvarom 
v kombinácii kovu a pogumovaného úchopu.

• v balení 3 náhradné tuhy

obj. číslo cena za kus
6900750 1,65 €

obj. číslo cena za kus
6900610 6,50 €

Kružidlo SPOKO 514Kružidlo LINEX 32

NožniceNožnice Herlitz

Detské školské nožnice v kombinácii kovu a pevnej ohybnej gumy v štyroch farbách. 
Dodávané vo farebnom mixe.

• dve veľkosti – 13 a 17 cm

76

obj. číslo veľkosť cena za kus
1902650 13 cm 0,77 €
1902660 17 cm 1,- €

Detské farebné nožnice pre pravákov aj špeciálne tvarované pre ľavákov, ergonomický tvar 
pre dobré držanie. Dodávané vo farebnom mixe.

• veľkosť – 13 cm

obj. číslo variant cena za kus
1902670 pre ľavákov 1,90 €
1902675 pre  pravákov 1,90 €

Bezpečnostné viečko na 
pohodlné uchovávanie hrotu.

Nožnice ozdobné

Nožnice pre ozdobné strihanie, sada obsahuje 8 rôznych ostrí pre kreatívne úpravy okrajov papiera.

• sada - 8 ks

4

obj. číslo cena za sadu
1902680 7,10 €

Detské farebné nožnice pre pravákov aj špeciálne tvarované pre ľavákov, ergonomický tvar 

Nožnice pre ozdobné strihanie, sada obsahuje 8 rôznych ostrí pre kreatívne úpravy okrajov papiera.

cena za sadu
7,10 €

Technické celokovové kružidlo v súprave s 
náhradnými tuhami a univerzálnym držiakom 
na rysovacie perá.

Kružidlo STAEDTLER®1

obj. číslo popis dĺžka cena za kus
6900650 kružidlo Comfort 170 mm 16,30 €

Nožnice Concorde

Detské školské nožnice s okrúhlou špičkou pre pravákov aj špeciálne 
tvarované pre ľavákov. Materiál - japonská oceľ.

• veľkosť – 12 cm

5

obj. číslo variant cena za kus
1902640 pre ľavákov 0,71 €
1902645 pre  pravákov 0,71 €



Uvedené ceny sú bez DPH.
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obj. číslo cena za kus
6102450 1,05 €

Lepiaca tyčinka Pretty Pets9Lepiaca tyčinka Pelifix

Lepiaca tyčinka na papier, lepenku a fotografie. Vhodná pre školské aj bežné kancelárske 
použitie.

• hmotnosť 10 g
• mix motívov

8

Kvalitné lepiace tyčinky s motívmi zvierat. Vhodné na papier, lepenku, kartón, fotografie.

• hmotnosť 21 g
• mix motívovov

obj. číslo cena za kus
6102360 0,53 €

Lepiaca pasta v tube pre kancelárske a školské účely.
Lepí papier, lepenku, fotografie.

• objem 50 ml

Lepiaca biela pasta10

obj. číslo cena za kus
6100100 0,40 €

Tekuté transparentné lepidlo vhodné na lepenie papiera, textilu, dreva. Pre použitie doma, v škole 
alebo kancelárii. Jednoduché a čisté nanášanie pomocou stierky. Neobsahuje rozpúšťadlá. Vyprateľné 
pri 40 ° C.

• hmotnosť 85 g

Klovatina11

obj. číslo cena za kus
6105165 1,45 €

Špeciálne lepidlo pre zlepenie obrázkov 
puzzle. Lepidlo vytvára na jednotlivých 
dielcoch puzzle priehľadný film, ktorý 
spomaľuje starnutie materiálu, vyblednutie 
farieb, zožltnutie papiera a pod.

• hmotnosť 100 g

Lepidlo na puzzle12

obj. číslo cena za kus
6100410 1,60 €

Lepidlo KANAGOM13

Univerzálne vodostále lepidlo priehľadnej farby v tube. Lepí 
papier, kožu, textil, drevo, porcelán, keramiku, korok…

• hmotnosť 40 g

obj. číslo cena za kus
6101100 0,81 €

alebo kancelárii. Jednoduché a čisté nanášanie pomocou stierky. Neobsahuje rozpúšťadlá. Vyprateľné 

Ďalšiu ponuku lepidel Herkules  
nájdete na str. 52.

&

Vhodné na lepenie

papiera

textilu

dreva
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obj. číslo formát balenie cena za bal.
4000550 A4 200 ks 6,10 €
4000810 A3 200 ks 11,80 €
4000820 A2 100 ks 14,90 €
4000850 A1 100 ks 28,50 €

Náčrtník

Kresliaci kartón - biely

Žltý náčrtníkový papier v bloku, lepený chrbát.

 • papier 90 g/m2

 • formát A4, A5

• gramáž 200 g/m2

• formáty A4, A3, A2, A1

4

1

obj. číslo formát cena za kus
4001790 A4 / 20 listov 0,55 €
4002000 A5 / 40 listov 0,64 €

Kresliaci kartón - farebný

• mix farieb alebo jednotlivé farby balené vo fólii
• škála 10 farieb
• gramáž 225 g/m2
• formát A4, A3
• balenie 50 ks

2

Skicák

Biely kresliaci kartón v bloku, lepený chrbát.

• kartón 180 g/m2

• formát A3, A4

3

obj. číslo formát cena za kus
4000200 A3 / 10 listov 1,40 €
4000100 A4 / 20 listov 1,05 €

obj. číslo farba cena za bal.
4000900 žltá 3,20 €
4000901 oranžová 3,20 €
4000902 ružová 3,20 €
4000903 červená 3,20 €
4000904 sv. zelená 3,20 €
4000905 tm. zelená 3,20 €
4000906 sv. modrá 3,20 €
4000907 tm. modrá 3,20 €
4000908 hnedá 3,20 €
4000909 čierna 3,80 €
4000910 mix 10 farieb 3,20 €
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Náčrtníkový papier Chamois

Voľné listy náčrtníkového papiera 80g/m2. Papier je vhodný pre maľovanie obyčajnou 
ceruzkou, kriedami, uhlíkom,...

 • balenie 500 hárkov
 • formát A4, A3

5

obj. číslo formát cena za bal.
4001500 A4 7,20 €
4001600 A3 14,10 €

obj. číslo farba cena za bal.
4001010 žltá 6,40 €
4001011 oranžová 6,40 €
4001012 červená 6,40 €
4001013 sv. modrá 6,40 €
4001014 tm. modrá 6,40 €
4001015 sv. zelená 6,40 €
4001016 tm. zelená 6,40 €
4001017 ružová 6,40 €
4001018 hnedá 6,40 €
4000916 čierna 6,40 €
4001000 mix 10 farieb 6,40 €

Formát A4 Formát A3

Voľné listy náčrtníkového papiera 80g/m2. Papier je vhodný pre maľovanie obyčajnou 
ceruzkou, kriedami, uhlíkom,...

 • balenie 500 hárkov
 • formát A4, A3

obj. čísloobj. číslo formát cena za bal.
4001500 A4 7,20 €
4001600 A3 14,10 €

i
Možno dodať aj vo 
formátoch A2, A1.



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Dekoračný farebný filc

Sada farebných papierov

Filc sa dá voľne strihať, lepiť a zošívať. Je vhodný pre všetky výtvarné tvorenia. Pozor nedá 
sa prať. Použitie: na dekoračný účel, na výrobu hračiek, bábok, upomienkových predmetov, 
ozdôb a dekorácií, na vykladanie kaziet šperkovníc, púzdier na hudobné nástroje apod.

• balenie 10 ks (mix 10 farieb)
• formát 20 x 30 cm

10

6

Krepový papier

Farebný krepový papier v roli, pre kreatívne použitie, zabalený vo fólii.
Dodávame v mixe farieb.

• rozmer 200×50 cm
• balenie 10 ks  

8

Zložka pestrofarebných papierov, mix farieb.    

• formát A4
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Sada farebných papierov7

Sada pestrobarevných papierov, mix farieb. Balenie obsahuje 10 farieb.

• papier 80 g/m2

• formát A4
• balenie 100 ks

obj. číslo balenie / druh cena za kus
4003050 8 listov / obyčajné 0,72 €
4003070 20 listov / obyčajné 0,76 €
4003100 8 listov / lepiace 0,98 €

obj. číslo cena za bal.
4003110 2,35 €

obj. číslo cena za bal.
9100020 3,75 €

obj. číslo cena za bal.
4003200 4,85 €

• balenie 10 ks (mix 10 farieb)
• formát 20 x 30 cm

obj. číslo formát cena za bal.
4003310 A4 1,80 €
4003315 A3 3,45 €

Vlnitá lepenka vhodná na širokú škálu využitia, pre dekoratívne aj výtvarné 
použitie. Lepenka je pevná, plastická, s jasnými farebnými odtieňmi.

• sada 12 ks

Vlnitá lepenka A3, A49

Zložka pestrofarebných papierov, mix farieb.    

• formát A4
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Prstové farbyAkrylové farby

Vodové farby Primo

Jasné, rýchloschnúce akrylové farby s vysokým obsahom pigmentov a výbornou krycou 
schopnosťou. Riediteľné vodou, po vyschnutí odolné voči vode aj oteru. Vhodné na kartón, 
plátno, drevo, keramiku a pod.

• objem 10×18 ml

Prstové farby výbornej kvality s vysokou krycou schopnosťou. Vhodné zvlášť do škôlok, 
škôl, umeleckých škôl a družín.

• objem 6×25 ml

Kvalitné vodové farby s vysokým obsahom pigmentu. Jasné odtiene farieb s dlhou a výraznou stopou. 
Rozpustné vo vode, po zaschnutí odolné proti oteru, pri opakovanom používaní zrna nepraskajú.  

• súprava 12 farieb, 24  farieb
• priemer 25 mm

3

1

4

obj. číslo súprava cena za kus
6501410 10 farieb 9,40 €
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Farby na textil5

Temperové farby Primo

Kvalitné intenzívne farby s vysokým obsahom farebných pigmentov, rýchloschnúce, riediteľné 
vodou. Farby sú svetlostále, výborne priľnavé a so skvelou krycou schopnosťou. Miešaním 
jednotlivých farieb možno získať veľké množstvo farebných odtieňov.

• súprava v kelímku alebo tube

2

obj. číslo súprava cena za kus
6500205  12 farieb - obdĺžnik 1,55 €
6500206 24 farieb - obdĺžnik 3,15 €
6500210 12 farieb - paleta 1,85 €

obj. číslo súprava cena za kus
6500950  6 farieb – kelímok 25 ml 2,65 €
6500960 12 farieb – kelímok 25 ml 5,10 €
6500970 10 farieb – tuba 18 ml 4,85 €

obj. číslo súprava cena za kus
6503040 6 farieb 2,95 €

obj. číslo súprava cena za kus
6500105 6 farieb 16,- €

Sada textilných farieb výbornej kvality v praktickom balení. Farby je možné aplikovať priamo z 
fľaštičky alebo použiť pre maľbu štetcom, tlač cez šablóny apod. Vhodné na bavlnené a ľanové 
materiály. Vodou riediteľné, pri aplikácii sa veľmi dobre vpíjajú do vlákien a po zaschnutí nepraskajú.

• objem 6×80 ml



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Kelímek na vodu

Sada štetcov

Zvýhodnená sada školských štetcov, kovová objímka, drevená násadka.
Sada obsahuje štetce guľaté č 4, 6, 8, 10 a štetce ploché č 10 a 12.2.

Bezpečnostné kelímky na oplachovanie štetcov. Dômyselne tvarované viečko s otvorom 
zabraňuje vyliatiu vody v prípade prevrhnutia kelímku.

• priemer 9 cm
• mix farieb      

9

11Školské štetce

Okrúhle a ploché školské štetce. Kovová objímka, drevená lakovaná násadka.  

• balenie 12 ks

10

obj. číslo cena za kus
6500200 0,79 €

obj. číslo veľkosť cena za kus
6700025 guľatý č. 4 0,40 €
6700030 guľatý č. 6 0,44 €
6700040 guľatý č. 8 0,55 €
6700050 guľatý č. 10 0,64 €

obj. číslo veľkosť cena za kus
6700100 plochý č. 6 0,44 €
6700102 plochý č. 8 0,48 €
6700105 plochý č. 10 0,53 €
6700110 plochý č. 12 0,61 €

štetce guľaté štetce ploché

obj. číslo cena za kus
6700250 1,20 €

Vodové farby 9540

Vodovky sú ideálne ako pre kreslenie doma tak aj v škole. Farby obsahujú netoxické 
pigmenty s veľmi dobrou odolnosťou proti svetlu.

• súprava 12 farieb
• priemer 30 mm

6 Temperové farby v tube 9550

Temperové farby sú vyrobené z vysoko kvalitných pigmentov s dobrou odolnosťou proti 
svetlu. Výsledné farby sú jasné a čisté, majú dobrú viskozitu a vynikajúce krytie. Rýchlo schnú
a sú vyprateľné zo všetkých látok.

• tuba 12 ml

7

obj. číslo cena za kus
6500350 1,20 €

obj. číslo súprava cena za kus
6500115 6 ks 1,95 €
6500125 12 ks 3,50 €

Paleta výtvarná 12 farieb

Plastová výtvarná paleta

• rozmer 24×18,5 cm

8

obj. číslo cena za kus
6500220 0,77 €



NOVÁ 
NEPERLIVÁ

Vhodná pre dojčatá,
perfektná voda pre Teba.

Tereza Chlebovská, Česká Miss 2012



Žuvačky Orbit

Fitness Coffee®

AQUILA AQUABEAUTY Jablko
Krása pramení z Tvojho tela. Ochutená pramenitá voda.

• objem 1,5 l
• balenie 6 ks
• dodávame 6 ks v balení

obj. číslo cena za bal.
9852446 5,30 €

obj. číslo popis cena za bal.
9854310 Peppermint 2,35 €
9854311 Spearmint 2,35 €

Dražé žuvačky. 

• vrecúško obsahuje 46 dražé
• originálne balenie 15 vrecúšok

Fitness Coffee®
Káva je úplne prírodný produkt, pražená v meste Bracciano, oblasť Lazio, Taliansko. Ide o úplne prírodný spôsob, ako doplniť 
potrebné živiny do tela prostredníctvom pitia denných šálok Fitness Kávy. Fitness Káva prináša viac energie, zrýchľuje 
metabolizmus a je bohatá na antioxidanty. Fitness Káva je známa vysokým obsahom antioxidantov. Káva je pražená zo zŕn druhov 
ARABICA (90%) a ROBUSTA (10%).

• hmotnosť 250g

obj. číslo popis cena za kus
9852095 Fitness Coffee 11,20 €
9852096 Fitness Coffee - B-fine 16,20 €

Kayser / 472
Spotrebiče / 474
Dolce Gusto / 480
Cafissimo / 482
Tassimo / 483
Lavazza Blue / 485
Káva / 486
Čaj / 490
Mlieko, smotana / 496
Ku káve a čaju / 498
Džúsy / 500
Nápoje ochutené / 501
Nápoje neochutené / 504
Alkoholické nápoje / 507
Manner oblátky a sušienky / 508
Oblátky a sušienky / 509
Slané občerstvenie / 511
Gastronomické potreby / 512
Sklo / 515
Porcelán / 517
Papierové obrusy a obrúsky / 518
Jednorazový riad / 520
Potravinárske boxy a obaly / 523

Občerstvenie
a gastronómia

Fitness Coffee® - B-fine Fully Active Blend®
Revolučný patentovaný a nový produkt v Českej republike, ktorý kombinuje chuť luxusnej 
talianskej kávy v rovnováhe s 14 prírodnými bylinami, ktoré pomáhajú dostať do tela živiny, 
ktoré telo vyžaduje. Fitness Coffee® - B-fine Fully Active Blend® je výborná pražená mletá káva. 
Nemusíte sa vzdať svojej dennej šálky lahodnej kávy, bez toho, aby vaše telo dostalo to, čo 
potrebuje. Fitness Coffee® - B-fine Fully Active Blend® totiž obsahuje o 300% viac antioxidantov 
než zelený čaj.

• hmotnosť 30×7g

cena za bal.



Viac mliečnych výrobkov 
nájdete na str. 497 a 498.
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1  INOXcreamer

INOXcreamer je najnovším profesionálnym prístrojom pre výrobu šľahačky
z palety produktov fi rmy KAYSER. 

• kvalitný ergonomický dizajn z ušľachtilej ocele
• pre jednoduchú a čistú prípravu sladkých aj pikantných pokrmov
• súčasťou balenia aj dve zdobiace trysky
• náplň vydrží po dobu 10 dní čerstvá pri dobrom chladení vďaka ochrannej atmosfére N20

2 SYMphonie

Otvorte bránu do nového sveta pôžitkov za pomoci Kayser Symphonie a 
vykúzlite omáčky, jemné krémy a lahodné dezerty. 

• telo fľaše vyrobené z vysoko kvalitnej ocele, hlavica z kovanej zliatiny hliníka so   
   špeciálnou povrchovou úpravou
• profesionálna kvalita vo veľkosti vhodnej pre domácnosť a kuchyňu
• jednoduchá obsluha
• dlhá životnosť pokrmov vďaka KAYSER Symphonie vo Vašej chladničke

obj. číslo balenie cena za bal.
9855108 6 ks 2,65 €
9855109 10 ks 4,- €

3 Šľahačkové bombičky

• obsah N2O
• farba strieborná
• 1 bombička = 0,5 l šľahačky

4 Trvanlivá smotana

obj. číslo popis rozmer balenie cena za kus
9855102 0,25 l 8,6×8,4×26,8 cm 6 ks 51,- €
9855103 0,5 l 9,4×8,2×31,0 cm 6 ks 57,- €

obj. číslo cena za kus
9852148 1,10 €

obj. číslo popis rozmer balenie cena za kus
9855100 0,5 l 9,4×8,2×31 cm 6 ks 70,- €
9855101 1 l 10,2×10,2×33,6 cm 6 ks 77,- €

• objem 250 ml / tuk 31 %
• originálne balenie 27 ks

umývanie v 
umývačke

ručné umývanie



5 Sodasiphon

Pomocou výrobníka sódy Kayser možno vyrobiť rýchlo a lacno perlivú sódu. 
Výroba je jednoduchá, kdekoľvek a kedykoľvek sa Vám to hodí! Jedno balenie 10 
bombičiek na sódu - s hmotnosťou 0,3 kg - zodpovedá 10 litrom sódy, ktorú bez 
námahy unesiete až domov. Atraktívny moderný vzhľad priťahuje pohľady na 
každom stole. 

• objem 1 l
• rozmer: 10,2×10,2×33,6 cm
• hmotnosť: 0,95 kg 

obj. číslo farba cena za kus
9855110 strieborná 46,90 €
9855111 červená 46,90 €
9855112 čierna 46,90 €

6 Sifónové bombičky

• obsah CO2
• farba zlatá
• 1 bombička = 1 l sódovej vody
• balenie 10 ks
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obj. číslo cena za bal.
9855119 2,80 €
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Varné kanvice CONCEPT RK 3030

Varná kanvica CONCEPT RK 3060 THERMOREGULAR

3

2

• kanvica s elektronickou reguláciou teploty
• voliteľné hodnoty 60, 80, 90, 100 ° C
• funkcia KEEP WARM pre udržanie stálej teploty vody 70 ° C
• možnosť následnej regulácie teploty + / -
• aktuálna teplota vody na LCD displeji
• objem: 1,7 l
• príkon: 1850 - 2200W
• napätie: 220 - 240 V
• vyberateľný filter
• vodoznak
• zvuková signalizácia
• bezšpirálová celonerezová nádoba

obj. číslo cena za kus
9999517 65,- €

obj. číslo obj. číslo cena za kus
9999513 matná 25,20 €

99995131 červená 27,30 €
99995132 oranžová 27,30 €
99995133 zelená 27,30 €
99995134 slonová kosť 27,30 €

Rýchlovarná kanvica v kombinácii matného nerezu a trendovej pastelovej farby.

• bezšpirálová celonerezová nádoba
• 2-násobný bezpečnostný systém
• automatické vypínanie
• vodoznak
• vyberateľný filter
• praktické tlačidlo otvárania veka
• objem: 1,7 l
• príkon: 1850 - 2200 W
• napätie: 220 - 240 V

• funkcia KEEP WARM pre udržanie stálej teploty vody 70 ° C
• možnosť následnej regulácie teploty + / -
• aktuálna teplota vody na LCD displeji

• bezšpirálová celonerezová nádoba

Rýchlovarná kanvica v kombinácii matného nerezu a trendovej pastelovej farby.

cena za kus
25,20 €
27,30 €
27,30 €
27,30 €
27,30 €

• kanvica s elektronickou reguláciou teploty
• voliteľné hodnoty 60, 80, 90, 100 ° C
• funkcia KEEP WARM pre udržanie stálej teploty vody 70 ° C
• možnosť následnej regulácie teploty + / -
• aktuálna teplota vody na LCD displeji
• objem: 1,2 l
• príkon: 1850 - 2200W
• napätie: 220 - 240 V

Varná kanvica CONCEPT RK 3050 THERMOREGULAR1

obj. číslo cena za kus
9999518 53,- €

40–60 °C - príprava detských kaší a nápojov z dojčenskej vody
70 °C - ideálne pre prípravu japonských a vietnamských čajov

80–90 °C - príprava zeleného a bieleho čaju
90 °C - instantná káva a iné nápoje

100 °C - ovocné čaje, čierne čaje, káva a bylinné nálevy

40–60 °C - príprava detských kaší a nápojov z dojčenskej vody
70 °C - ideálne pre prípravu japonských a vietnamských čajov

80–90 °C - príprava zeleného a bieleho čaju
90 °C - instantná káva a iné nápoje

100 °C - ovocné čaje, čierne čaje, káva a bylinné nálevy

• aktuálna teplota vody na LCD displeji
• objem: 1,2 l
• príkon: 1850 - 2200W
• napätie: 220 - 240 V

40–60 °C - príprava detských kaší a nápojov z dojčenskej vody

TERMOREGULÁCIA

TERMOREGULÁCIA



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Espresso DELICATO s tlakovým systémom 15 barov pre prípravu espressa, cappuccina,
latté s bohatou dlhotrvajúcou penou.

• možnosť použitia mletej kávy alebo kávových kapsúl
• vaporizátor pre prípravu hustého, napeneného mlieka do cappuccina, latté a horúcej čokolády
• ľahko vyberateľný zásobník na vodu s objemom 1 liter
• rýchla príprava espressa do 2 minút
• vyberateľná odkvapkávacia nerezová tácka pre jednoduché čistenie
• výmenný filter pre 1-2 dávky kávy
• dávkovač kávy
• dĺžka prívodného kábla: 0,75 m
• rozmery: 300×190×240 mm (v×š×h)
• farba: čierna/nerez
• príkon: 1000 – 1100 W
• napätie: 230 – 240 V

• indukčná sklokeramická varná doska prenosná
• príkon: 2000 W
• voľba nastavenie výkonu
• časovač až 180 min.
• priemer platne: 200 mm
• 1 varná zóna
• prehľadné dotykové ovládanie
• protišmykové nožičky

Indukčná varná doska CONCEPT  VI 10308Espresso CONCEPT EP 2920 DELICATO7

obj. číslo cena za kus
9999553 61,- €

Varná kanvica SENCOR SWK 1730BKVarná kanvica CONCEPT RK 2270Varná kanvica CONCEPT RK 2110

• nerezová varná kanvica
• objem: 1,7 l
• vodoznak
• vyberateľný a umývateľný filter
• uskladnenie sieťového kábla v podstavci
• výhrevné dno z nerezovej ocele so zakrytou vykurovacou špirálou
• špeciálne dizajnovaná výlevka proti odkvapkávaniu (Anti-Drip)
• stredový 360 ° konektor Jiatai
• Príkon: 2000 W
• prepínač zapnuté / vypnuté s modrým LED podsvietením

6

• bezšpirálová kanvica
• 2-násobný bezpečnostný systém
• automatické vypínanie
• obojstranný vodoznak
• vyberateľný filter
• praktické tiahlo otvárania veka
• objem: 1,7 l
• príkon: 1850 - 2200 W
• napätie: 220 - 240 V
• farba: biela

5

• bezšpirálová kanvica
• 2-násobný bezpečnostný systém
• automatické vypínanie
• obojstranný vodoznak
• vyberateľný filter
• praktické tiahlo otvárania veka
• objem: 1,2 l
• príkon:1850 - 2200 W
• napätie:220 - 240 V
• farba: biela + nerez

4

obj. číslo cena za kus
9999405 15,90 €

obj. číslo cena za kus
9999400 17,30 €

obj. číslo cena za kus
9999510 20,80 €

obj. číslo cena za kus
9999527 90,- €

Darček
hrniec s pokrievkou zadarmo

Darček
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Kuchynská váha CONCEPT VK 5600

Kompaktná kuchynská váha s nerezovým povrchom pre ľahkú a hygienickú údržbu, ultra 
slim design - výška iba 14 mm. Váhu je možné tiež použiť na váženie korešpondencie.

• váživosť do 5 kg
• rozlíšenie 1 g
• 4 senzory pre vyššiu presnosť váženia
• funkcia TARA, možnosť voľby jednotiek (g/ml)
• rozmery 160×230×14 mm (š×h×v)

4Kuchynská váha SENCOR SKS 53053

• digitálna kuchynská váha
• odnímateľná nerezová miska
• maximálna nosnosť: 5 kg
• objem misky: 1,5 l
• rozmer: 290 × 213 × 120 mm (v × š × h)
• rozsah: 1 g
• jednotky váženia: lb / g / oz
• ovládací panel s tlačidlami a LCD displej
• tara funkcia - dovažovanie
• ukázanie preťaženia a slabej batérie
• automatické vypínanie
• napájanie: 2×1,5 V AAA batérie (súčasť balenia)

obj. číslo cena za kus
9999560 22,- €

Mikrovlnná rúra SENCOR SMW 2917

Jednoduchá mikrovlnná rúra v bielom prevedení s manuálnym ovládaním.

• mikrovlnný ohrev
• objem: 17 litrov
• 5 úrovní mikrovlnného výkonu
• funkcia rozmrazovania
• 30-minútový časovač
• výkon mikrovĺn 700 W
• akustická signalizácia
• integrované madlo pre otváranie dvierok
• priemer otočného taniera: 245 mm
• rozmery 450×260×325 mm (š×v×h)

2

obj. číslo cena za kus
9999531 57,- €

obj. číslo cena za kus
9999539 20,30 €

• automatické vypínanie
• napájanie: 2×1,5 V AAA batérie (súčasť balenia)

cena za kus

Mikrovlnná rúra v nerezovom prevedení. Digitálne ovládanie je jednoduché na 
obsluhu a zároveň umožňuje nastavenie takého programu, ktorý v danú chvíľu 
práve potrebujete.

• mikrovlnný ohrev
• vonkajší plášť v nerezovom prevedení
• digitálne ovládanie
• objem: 20 l
• predprogramované varenie (8 menu)
• viacfázové varenie
• automatické rozmrazovanie
• funkcia rýchleho spustenia
• hodiny, odložený štart

Mikrovlnná rúra SENCOR SMW 6002 DS1

obj. číslo cena  za kus
9999544 72,- €

• 95 minútový časovač
• výkon mikrovĺn: 700 W
• 5 úrovní mikrovlnného výkonu
• akustická signalizácia
• detská poistka
• rukoväť pre otváranie dvierok
• priemer otočného taniera 245 mm
• rozmery: (š×h×v) 452×262×358 mm
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Uvedené ceny sú bez DPH.

Stojanový ventilátor CONCEPT VS 50135

• priemer vrtule 40 cm
• 3 rýchlosti
• oscilácia 80 stupňov
• nastaviteľný sklon
• veľmi tichý chod 52 dB (A)
• farba: biely lak
• príkon: 50 W
• napätie: 220 - 240 V

Teplovzdušný ventilátor CONCEPT VT6930/ VT6910

• priemer vrtule 23 cm
• 2 rýchlosti
• oscilácia 80 stupňov
• nastaviteľný sklon
• veľmi tichý chod 48 dB (A)
• farba: biely lak
• príkon: 32 W
• napätie: 220 - 240 V

8Stolový ventilátor CONCEPT VS 50107

• 2 prevádzkové stupne: 1000/2000 W
• poistka proti prehriatiu
• funkcia studený vzduch
• napätie: 220 - 240 V

VT 6930
• termostat pre nastavenie teploty
• rozmery: 200×250×170 mm (š×v×h)
• farba: čierna
• príkon: 1800 – 2100 W

obj. číslo typ / farba cena za kus
9999557 VT6930 / čierna 24,10 €
9999567 VT6910 / sivá-biela 16,10 €

VT 6910
• rozmery: 215×265×170 mm (š×v×h)
• farba: sivá / biela
• príkon: 1800 – 2000 W

obj. číslo cena za kus
9999551 28,40 €

obj. číslo cena za kus
9999556 20,30 €

• priemer vrtule 40 cm
• 3 rýchlosti
• oscilácia 80 stupňov
• nastaviteľný sklon
• veľmi tichý chod
• farba: modrá metalíza
• príkon: 60 W

Stojanový ventilátor CONCEPT VS 60336

obj. číslo cena za kus
9999564 52,- €



478 Kayser » Spotrebiče » Dolce Gusto » Cafissimo » Tassimo » Lavazza Blue » Káva » Čaj » Mlieko, smotana » Ku káve a čaju » Džúsy » Nápoje ochutené » Nápoje neochutené » Alkoholické nápoje » Manner oblátky 
a sušienky » Oblátky a sušienky » Slané občerstvenie » Gastronomické potreby » Sklo » Porcelán » Papierové obrusy a obrúsky » Jednorazový riad » Potravinárske boxy a obaly

Vreckový vysávač CONCEPT Polo VP 81102Vreckový vysávač CONCEPT Quattro VP 82101

Ručný vysávač SENCOR SVC 190R4Ručný vysávač CONCEPT VP1000 Cosmic3

• maximálny sací podtlak: 26 kPa
• Príkon: 2000 W
• Napätie: 220 - 240 V
• 5 rokov záruka na motor
• kovová teleskopická trubica
• umývateľný HEPA filter
• indikátor plnosti vrecka
• elektronická regulácia výkonu + funkcia soft start
• súčasťou balenia je vrecko Microfilter + 2 papierové vrecká
• špeciálna kovová podlahová hubica s kolieskami
• parketová hubica z konských vlasov
• pogumované kolieska
• príslušenstvo: hubica na čalúnenie,
    štrbinová hubica s prachovou kefkou
• objem prachového vrecka: 3,5 l
• akčný rádius: 9 m
• hlučnosť: <73 dB (A)
• Hmotnosť: 4,6 kg
• 7 stupňov filtrácie

• maximálny sací podtlak: 21 kPa
• Príkon: 1600 W
• Napätie: 220 - 240 V
• kovová teleskopická trubica
• textilné vrecko
• indikátor plnosti vrecka
• parketová hubica
• pogumované kolieska
• elektronická regulácia výkonu
• príslušenstvo: hubica na čalúnenie, štrbinová hubica
• objem prachového vrecka: 1,5 l
• hlučnosť: <80 dB (A)
• akčný rádius: 7 m

Ručný bezvreckový vysávač s bohatým príslušenstvom.

• sací výkon: 18 kPa
• príkon: 850 W
• bezvrecková prevádzka, jednoduché vysypávanie prachu
• umývateľný vstupný H.E.P.A. filter
• kapacita prachovej nádoby: 0,7 l
• funkcia vysávanie, vyfukovanie, nafukovanie
• bohaté príslušenstvo (15 ks), pre čistenie nábytku, čalúnenia,
   vankúšov, obrazových rámov, závesov, kníh, počítačov, áut atď
• trubice s podlahovou hubicou na vysávanie podláh a schodísk
   a hadica pre horšie prístupné miesta
• akčný rádius: 8 m
• praktický strmeň pre zavesenie na rameno
• priestor pre uloženie kábla
• Nízka hmotnosť: 2,7 kg
• hlučnosť: <80 dB (A)
• Napätie: 220 - 240 V
• tmavomodrá metalíza

• vysávanie suchých aj mokrých nečistôt
• protišmyková úprava povrchu
• až 15 min. prevádzky bez dobíjania
• umývateľný permanentný filter
• indikátor dobíjania batérií
• dodávané príslušenstvo: kefová hubica, štrbinová hubica, nadstavec pre vysávanie mokrých nečistôt
• dobíjacia základňa s adaptérom (možnosť pripevnenia na stenu)
• NiMH batérie 7,2 V (6x 1400 mAh)
• hlučnosť: 80 dB
• Príkon: 45 W
• rozmery (d×h×v): 380×100×122 mm

obj. číslo cena za kus 
9999576 34,70 €

obj. číslo cena za kus 
9999584 19,10 €

obj. číslo typ cena za kus 
9999586 VP 8110 64,- €

99995860 sáčky na prach / 5 ks 6,10 €

obj. číslo typ cena za kus 
9999585 VP 8210 101,- €

99995850 vrecká na prach / 5 ks 6,10 €

obj. čísloobj. číslo cena za kus 
9999584

cena za kus 
VP 8110 64,- €

• súčasťou balenia je vrecko Microfilter + 2 papierové vrecká

• príslušenstvo: hubica na čalúnenie,
    štrbinová hubica s prachovou kefkou
• objem prachového vrecka: 3,5 l
• akčný rádius: 9 m
• hlučnosť: <73 dB (A)
• Hmotnosť: 4,6 kg
• 7 stupňov filtrácie

typtyp cena za kus 
K vysávaču je možné dokúpiť príslušenstvo:
turbo kefa a štrbinová hubica
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Uvedené ceny sú bez DPH.

Hriankovač CONCEPT TE 2040

Sendvičovač so štvorcovými alebo trojuholníkovými platničkami s kvalitným 
nepriľnavým povrchom.

• kontrolky prevádzky a nahriatia
• bezpečnostné studené držadlo
• ľahké čistenie
• farba biela + potlač
• príkon 580 – 680 W
• napätie 220 – 240 V

5

Sendvičovač berries CONCEPT SV3011c/t7

• kapacita: 2 chleby
• príkon: 600-700 W
• 6 stupňov nastavenia doby opekania
• tácka na zachytávanie omrviniek
• elegantné nerez telo
• tepelne izolovaný vonkajší kryt
• automatické aj manuálne vypnutie
• protišmykové nožičky
• napätie: 220 - 240 V

obj. číslo typ cena za kus
9999502 trojuholníkový 25,90 €
9999504 štvorcový 25,90 €

obj. číslo cena za kus
9999175 16,10 €

• 6 ROKOV ZÁRUKA na motor
• ECO Energy Line:
• 1400W = 2000W
• O 30% nižšia spotreba pri rovnakom sacom výkone
• dlhšia životnosť H.E.P.A. filtra
• nominálny príkon 1400 W
• sací výkon 400 W
• hlučnosť: <71 dB
• termostat zabraňujúci prehriatiu motora
• pogumované kolieska pre ľahší pojazd a ochranu plávajúcich podláh
• objem nádoby na prach: 1,8 l
• rozmery (d×h×v): 410 × 315 × 270 mm
• hmotnosť: 5,4 kg
• špeciálna hubica na tvrdé podlahy so štetinami z konských vlasov s výhodami oproti polypropylénu:
   väčšia hustota (lepšie stiera prach)
   jemnejší vlas (lepšie kopíruje podlahu)

SVC 1020 bezvreckový vysávač SENCOR6

obj. číslo cena za kus
9999582 75,- €

• špeciálna hubica na tvrdé podlahy so štetinami z konských vlasov s výhodami oproti polypropylénu:
   väčšia hustota (lepšie stiera prach)
   jemnejší vlas (lepšie kopíruje podlahu)

obj. čísloobj. číslo cena za kus
9999582 75,- €

Ceresit – STOP vlhkosti8

Pomáha odstrániť kondenzáciu, plesňový zápach, huby a plesne, odlupujúce sa tapety. Pomáha znížiť množstvo 
roztočov a obmedzuje nárast plesní, ktoré sú hlavnou príčinou alergií a astmy / pomáha redukovať reumatizmus.

• hmotnosť prístroja 450 g
• rozmery prístroja 200×100×220 mm

Náhradné tablety použite spoločne so zariadením Ceresit STOP vlhkosti, pomáhajú účinne
vyriešiť problém s vlhkosťou vo vašom dome. Tableta je ideálna pre všetky miestnosti s plochou 20 m2 (kuchyňa, 
kúpeľňa, spálňa ...). Je možné ju umiestniť v zariadení na podlahu rovnako ako na kus nábytku, na poličku, ...
Pre väčšie miestnosti použite 2 alebo viac tabliet.

• balenie tabliet 2×450 g

obj. číslo popis cena za kus
9953890 prístroj Ceresit 12,20 €
9953891 náhradné tablety 8,10 €



Kávovary Dolce Gusto1
Kávovary sú určené pre kapsule Dolce Gusto (str. 481).

Aktuálnu ponuku typov kávovarov 
získate od obchodných zástupcov.



Uvedené ceny sú bez DPH.

CAFFÉ LUNGO

CORTADOCAPPUCCINONESQUIK

LATTE MACCHIATOCAFÉ AU LAITESPRESSO INTENSO 432

765

ESPRESSO109ESPRESSO BARISTA8

obj. číslo cena za bal.
9854394 6,- €

obj. číslo cena za bal.
9854389 6,- €

obj. číslo cena za bal.
9854399 6,- €

obj. číslo cena za bal.
9854387 6,- €

obj. číslo cena za bal.
9854391 6,- €

obj. číslo cena za bal.
9854395 6,- €

obj. číslo cena za bal.
9854390 6,- €

obj. číslo cena za bal.
9854398 6,- €

obj. číslo cena za bal.
9854393 6,- €
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Espreso pre milovníkov silnej intenzívnej kávy talianskeho typu. Zmes 
arabiky a robusty.

• balenie 16 kapsúl
   

Veľký raňajkový hrnček plný chutnej  kávy s mliekom a jemnou penou.

• balenie 16 kapsúl

Napenené mlieko a jemné aromatické espreso, len mierne osladené.

• balenie 8×8 kapsúl

Jedna kapsula a to pravé čokoládové dobrodružstvo je na 
svete. Naviac s prídavkom kalcia.

• balenie 16 kapsúl

Mierne osladené, napenené horúce mlieko, v malom množstve bohatého 
tmavého espresa.

• balenie 8×8 kapsúl

Šálka espresa sa spojila s malou porciou mlieka. 80 ml Cortada 
pripravíte len jednou kapsulou. (rozpustná káva a plnotučné mlieko).

• balenie 16 kapsúl

Prémiová káva. Intenzívne espreso bohaté na arabiku s extra 
hustou cremou.

• balenie 16 kapsúl

Nezameniteľná aróma pod zamatovou napenenou cremou. 
Ide o väčšie, tzv. dlhé espreso. 100% arabika.

• balenie 16 kapsúl

Intenzívna a bohatá chuť so zamatovou cremou. Práve crema 
vytvára čiapočku, ktorá pomáha uchovávať arómu a chuť samotnej 
kávy.

• balenie 16 kapsúl



1 Cafissimo ESPRESSO kräftig

Ak máte radi intenzívne espresso, potom určite zvoľte túto kávu 
Espresso silné. Vďaka vylepšenej receptúre Vám táto káva pripraví 
maximálny pôžitok pre všetky zmysly. Espresso silné je komponované 
podľa juhotalianského vzoru z kávových zŕn Arabica a Robusta s 
garanciou 70% podielu Tchibo Arabica. Káva je zušľachtená šetrným 
oddeleným pražením - vďaka nemu sa pražený karamelový tón 
rozvíja v plný základ.

• balenie 10 kapsúl

2 Cafissimo ESPRESSO elegant

Nová káva Espresso elegant prináša vďaka novej receptúre ešte jemnejšiu 
chuť. Káva je vyrobená zo 100% kávových zŕn Tchibo Arabica a zušľachtená 
šetrným oddeleným pražením - vďaka tomu sa v nej snúbia jemné citrusové 
tóny s decentnými čokoládovými akcentmi a vytvárajú ľahký ovocný dojem: 
táto káva dokáže naozajstných vyznávačov espressa vždy znovu a nevšedne 
zviesť k ďalšiemu elegantnému kávovému pôžitku.

• balenie 10 kapsúl

obj. číslo cena za bal.
9854470 4,45 €

obj. číslo cena za bal.
9854471 4,45 €

3 Cafissimo CAFFÉ CREMA vollmunding

Spolu s jemnou zamatovou penou si vychutnajte plnú zmyselnosť kávy 
Caffè Crema zo 100% kávových zŕn Tchibo Arabica. Káva Caffè Crema 
plná chuť s karamelovým tónom a plnou arómou čerstvo upraženej 
kávy sa skvele hodí k príprave vynikajúcich špecialít s mliečnou penou, 
napr na prípravu cappuccina alebo latte macchiato.

• balenie 10 kapsúl

4 Cafissimo CAFFÉ CREMA mild

Spolu s jemnou zamatovou penou si vychutnajte plnú zmyselnosť kávy Caffè 
Crema zo 100% kávových zŕn Tchibo Arabica. Káva Caffè Crema jemná je teraz 
ešte lahodnejšia, a to vďaka vylepšenej receptúre. Nechajte sa zviesť 
zamatovým pôžitkom. Káva s ľahkým ovocným tónom a jemným základom, 
zušľachtená šetrným oddeleným pražením Tchibo.

• balenie 10 kapsúl

obj. číslo cena za bal.
9854472 4,45 €

obj. číslo cena za bal.
9854473 4,45 €

Kávovary Cafissimo

Kávovary sú určené pre kapsule Cafissimo.

5 Cafissimo KAFFE kräftig 

Nechajte sa rozmaznávať silnou chuťou kávy pre obzvlášť intenzívne 
okamžiky. Nová Káva silná dopĺňa náš široký sortiment svojou 
intenzívnou chuťou. Nová zmes prepožičiava tejto káve neobyčajne 
plnú chuť. Vyrobená je z kávových zrniek 100 % Tchibo Arabica, šetrne 
zušľachtených oddeleným pražením Tchibo.

• balenie 10 kapsúl

6 Cafissimo KAFFE mild

Nechajte sa rozmaznávať vynikajúcou chuťou kávy s obzvlášť jemnou 
arómou - pre nezabudnuteľné okamihy. Vďaka novej receptúre si teraz 
môžete vychutnať kávu neobyčajne lahodnej chuti. Jemná káva je 
vyrobená z kávových zrniek 100 % Tchibo Arabica, šetrne zušľachtených 
oddeleným pražením Tchibo. 

• balenie 10 kapsúl

obj. číslo cena za bal.
9854474 4,45 €

obj. číslo cena za bal.
9854475 4,45 €

7

Aktuálnu ponuku typov kávovarov 
získate u obchodných zástupcov.
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 prináša vďaka novej receptúre ešte jemnejšiu 
chuť. Káva je vyrobená zo 100% kávových zŕn Tchibo Arabica a zušľachtená 
šetrným oddeleným pražením - vďaka tomu sa v nej snúbia jemné citrusové 
tóny s decentnými čokoládovými akcentmi a vytvárajú ľahký ovocný dojem: 
táto káva dokáže naozajstných vyznávačov espressa vždy znovu a nevšedne 



Uvedené ceny sú bez DPH.
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8 Jacobs Krönung Caffé Crema

Klasická Caffè crema s bohatou vrstvou zlatistej 
peny. Vďaka kávovaru TASSIMO si tak vychutnáte 
lahodnú kávu s naozaj intenzívnou arómou.

• balenie 16 kapsúl

9 Jacobs Krönung Caffé Crema XL

Kávová klasika v podobe Caffè Crema s bohatou 
vrstvou zlatistej peny, ktorá vám prináša chuťový 
zážitok z jemnej, krémovej kávy. Vychutnajte si 
šálku lahodnej kávy.

• balenie 16 kapsúl

obj. číslo cena za bal.
9854460 7,10 €

obj. číslo cena za bal.
9854461 7,10 €

10 Jacobs Krönung Cappuccino 11 Jacobs Krönung Latte Macchiato

Vychutnajte si dômyselnú kombináciu mlieka, espressa a jemnej peny v troch vrstvách.
Jednoduchá príprava: 1. T DISC 2 s veľkým množstvom mlieka. Kapsule T DISC Espresso.

• balenie 16 kapsúl (8 ks káva, 8 ks mlieko) 

obj. číslo cena za bal.
9854462 7,10 €

obj. číslo cena za bal.
9854463 7,10 €

Kávovary Bosch Tassimo

Kávovary sú určené pre kapsule Tassimo.

12 Jacobs Krönung Latte Macchiato Caramel

Dômyselná kombinácia mlieka s chuťou karamelu, espressa a jemnej peny v 3 viditeľných vrstvách. 
Jednoduchá príprava: 1. veľká kapsula T DISC s mliekom s chuťou Caramel Macchiato 2. Kapsule T DISC 
Espresso.

•  balenie 16 kapsúl (8 ks káva, 8 ks mlieko)

13 Milka horká čokoláda

Od svojho zrodenia v roku 1901 sa Milka stala jednou z 
najznámejších a najobľúbenejších značiek čokolády. Teraz 
si túto čokoládu, obľúbenú v celej rodine, môžete 
vychutnať aj ako horúci nápoj vďaka kávovaru TASSIMO. 
Kapsula T DISC Milka ponúka lahodný nápoj čokoládovej 
chuti s jemnou vrstvou zamatovej peny. 

• balenie 16 kapsúl (8 ks čokoláda, 8 ks mlieko)

obj. číslo cena za bal.
9854464 7,10 €

obj. číslo cena za bal.
9854465 7,10 €

14

Aktuálnu ponuku typov kávovarov 
získate u obchodných zástupcov.

Kávová klasika v podobe Caffè Crema s bohatou 
vrstvou zlatistej peny, ktorá vám prináša chuťový 
zážitok z jemnej, krémovej kávy. Vychutnajte si 

Jednoduchá príprava: 1. T DISC 2 s veľkým množstvom mlieka. Kapsule T DISC Espresso.

• balenie 16 kapsúl (8 ks káva, 8 ks mlieko) 

Jednoduchá príprava: 1. veľká kapsula T DISC s mliekom s chuťou Caramel Macchiato 2. Kapsule T DISC 

•  balenie 16 kapsúl (8 ks káva, 8 ks mlieko)

Zvodná kombinácia intenzívnej chute espressa a 
jemnej mliečnej peny. Pripravte si espresso a doplňte 
špeciálnu mliečnu kapsulu T Disc. A je hotovo! 
Vychutnajte si svoje krémové cappuccino. Každé 
balenie obsahuje 8 kapsúl Jacobs Espresso T DISC a 8 
kapsúl T DISC s kondenzovaným mliekom.

• balenie 16 kapsúl (8 ks káva, 8 ks mlieko)



484 Kayser » Spotrebiče » Dolce Gusto » Cafissimo » Tassimo » Lavazza Blue » Káva » Čaj » Mlieko, smotana » Ku káve a čaju » Džúsy » Nápoje ochutené » Nápoje neochutené » Alkoholické nápoje » Manner 
oblátky a sušienky » Oblátky a sušienky » Slané občerstvenie » Gastronomické potreby » Sklo » Porcelán » Papierové obrusy a obrúsky » Jednorazový riad » Potravinárske boxy a obaly

Kapsulový kávovar LB 11002
LB 1000 je vďaka elegantnému dizajnu Pininfarina, atraktívnej technológii a 
jednoduchej príprave úplne výnimočného espressa s použitím kapsule Lavazza Blue 
ideálny pre menšie kancelárie a komerčné prevádzky. Je tiež ideálny pre prípravu 
krémového cappuccina vďaka tryske na mlieko a na prípravu rôznych druhov čaju.

• napätie: 220-240 V / 50-60 Hz 
• menovitý príkon: 1000 W 
• kapacita nádrže na vodu: 1,8 l 
• materiál: ABS 
• rozmer: 36,5×27,5×29 cm (v×š×h)
• hmotnosť: 8,7 kg
• funguje len s kapsulami Lavazza Blue 
• tryska na paru 
• prietokový bojler

obj. číslo cena za kus
9999753 324,- €

BLUE Espresso Dolce Crema3

Zmes 100% Arabiky sladkej a príjemnej arómy zloženej z brazílskej a indickej kávy. Špeciálne praženie v 
kombinácii s presným mletím prináša obzvlášť sladkú a zamatovú kávu s trvalou chuťou a silnou zlatou cremou.

• 100 ks v balení

obj. číslo cena za bal.
9852804 44,90 €

BLUE Espresso Ricco

Zmes 100% brazílskej Arabiky vysokej kvality, kávy z oblasti Strednej Ameriky a ázijskej Robusty. Zaistí husté pravé 
espresso s čokoládovým nádychom a trvalou chuťou.

• 100 ks v balení

4

obj. číslo cena za bal.
9852802 44,90 €

Kapsulový kávovar LB 23001
LB 2300 je určený najmä pre menšie a stredne veľké prevádzky s možnosťou prípravy 
excelentného espressa z kapsúl Lavazza BLUE. Je doplnený o plne automatické 
dávkovanie a mnohojazyčný display. Jeho hlavnou prednosťou je jednoduchá 
obsluha. Okrem špičkového espressa umožňuje vďaka výkonnej tryske na mlieko 
pripraviť cappuccino s hustou krémovou penou a rôzne druhy čajov.

• napätie: 230V/50 Hz
• menovitý príkon: 1600 W 
• kapacita nádrže na vodu: 4 l 
• materiál: ABS 
• rozmer: 39,1×32,7×47,3 cm (v×š×h)
• hmotnosť: 10,5 kg
• elektronická kontrola hladiny vody 
• funguje len s kapsulami Lavazza Blue 
• programovateľný počet povolených výdajov 
• elektronické počítadlo výdajov 
• elektronické riadenie teploty 
• tryska na paru 

obj. číslo cena za kus
9999754 963,- €

 programovateľný počet povolených výdajov 
 elektronické počítadlo výdajov 
 elektronické riadenie teploty 
 tryska na paru 

Poháre a šálky LAVAZZA BLUE 
nájdete na str. 515 a 517.

&
nájdete na str. 515 a 517.



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Bevanda Bianca10

BLUE Espresso Amabile 

Zmes vynikajúcej Arabiky z Brazílie, centrálnej Ameriky (40%) a ázijskej 
Robusty (60%). Prináša obzvlášť plné a smotanové espresso s vyváženou 
chuťou.

• 100 ks v balení

7

obj. číslo cena za bal.
9852806 44,90 €

obj. číslo cena za bal.
9851804 20,- €

Cioccolato Fondente

BLUE Espresso Delicato BLUE Espresso Decaffeinato

BLUE Espresso Dolce

Zmes 100% brazílskej Arabiky vysokej kvality, kávy z oblasti Strednej Ameriky prináša plnosť a vôňu príjemnej 
atmosféry. Poskytne pocit sladkej chuti, vonného espressa s pravou a trvalou penou.     

• 100 ks v balení

6

Zmes 100% Arabiky sladkej a príjemnej arómy zloženej z brazílskej a 
indickej kávy špičkovej kvality. Prináša sladké, jemné a aromatické espresso 
s trvalou penou.

• 100 ks v balení

8

Bezkofeínová zmes brazílskej a ázijskej, ktorá vďaka inovačnému Lavazza 
Blue sparovaciemu systému dáva plnú sladkú chuť s čokoládovým koncom 
a s pravou a trvalou penou.

• 100 ks v balení

9

The al Limone

Delikátny osviežujúci čaj s príchuťou citróna.

• 50 ks v balení

12

Čokoláda.

• 50 ks v balení

11

obj. číslo cena za bal.
9852800 44,90 €

obj. číslo cena za bal.
9852803 44,90 €

obj. číslo cena za bal.
9852805 44,90 €

obj. číslo cena za bal.
9851805 20,-  €

BLUE Espresso Intenso

Zmes 100% brazílskej Arabiky vysokej kvality, kávy z oblasti Strednej Ameriky s najlepšími druhmi Robusty z oblasti 
Indonézie. Prináša špecifické krémové espresso s dlhotrvajúcou a vyváženou chuťou.

• 100 ks v balení

5

obj. číslo cena za bal.
9852801 44,90 €

Sušené odstredené mlieko s cukrom. Perfektné na prípravu kávy 
macchiato a horúcej čokolády.

• 50 ks v balení

i
Možnosť zapožičania kávovaru, servis zadarmo, pravidelný mesačný odber 150 porcií kávy. obj. číslo cena za bal.

9851811 25,30 €
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Davidoff Café je dokonalá kávová kompozícia, vytvorená kávovým someliérom Davidoff, ktorý v sebe skrýva 
všetky jeho odborné znalosti a zručnosti. Káva vynikajúcej kvality vďaka svojim jemným nuansám a komplexným 
chuťovým kombináciám.

• dodávame po kusoch

JIHLAVANKA

NESCAFÉ

DAVIDOFF

Káva Jihlavanka má nezabudnuteľnú chuť a arómu.

• dodávame po kusoch

• dodávame po kusoch

2

1

3
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obj. číslo popis / druh balenie kartón cena za kus
9851900 Standard / mletá 1000 g 10 ks 8,10 €
9851925 Standard / mletá 250 g 12 ks 2,65 €
9851904 Extra speciál / mletá 150 g 20 ks 2,65 €

obj. číslo popis / druh balenie kartón cena za kus
9852014 Classic crema / instantná 200 g 6 ks 6,30 €
9852060 Classic / instantná 100 g 12 ks 4,05 €
9852062 Classic / instantná 200 g 6 ks 6,70 €
9852013 Classic / instantná 500 g 10 ks 13,70 €
9852063 Gold / instantná 200 g 6 ks 9,20 €
9852054 Original / instantná 100 g 12 ks 8,- €
9852040 Classic 3 v 1 10x18 g 18 ks 2,60 €
9852055 Classic bez kofeínu / instantná 100 g 12 ks 5,10 €

obj. číslo popis / druh balenie kartón cena za kus
9851890 Rich Aroma / mletá 250 g 12 ks 8,90 €
9851895 Rich Aroma / instant 100 g 6 ks 9,80 €
9851897 Fine Aroma / instant 100 g 6 ks 9,80 €

Občerstvenie ku káve nájdete 
na str.499.

&

Kapsule NDG nájdete 
na str. 481.

&
Kapsule NDG nájdete 

na str. 481.

&



Uvedené ceny sú bez DPH.

TCHIBO

Káva Tchibo predstavuje punc exkluzivity a vyznačuje sa plnou chuťou a bohatou arómou.

• dodávame po kusoch

4
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obj. číslo popis / druh balenie kartón cena za kus
9852020 Exclusive / mletá 250 g 12 ks 4,30 €
9852015 Family / mletá 250 g 12 ks 2,40 €
9852018 Espresso Milano Style / mletá 250 g 12 ks 4,70 €
9852030 Café Espresso / zrno 500 g 8 ks 9,10 €
9852031 Espresso Milano Style / zrno 500 g 6 ks 9,30 €
9852037 Exclusive / instant 200 g 6 ks 9,80 €
9852032 Gold / instant 200 g 6 ks 8,10 €

487

Kapsule Caffisimo 
nájdete 

na str. 482.

&
Kapsule Caffisimo 

Najlepšie od Jacobs Café. Prvotriedna zmes vybraných druhov zelenej 
kávy z najlepších plantáží sveta.

• dodávame po kusoch

JACOBS5

obj. číslo popis / druh balenie kartón cena za kus
9852000 Aroma / mletá 250 g 12 ks 3,65 €
9852010 Krönung / mletá 250 g 12 ks 4,85 €
9852001 Velvet / instant 200 g 6 ks 8,10 €

ILLY

Pražiareň kávy Illy v Terste je jednou z najznámejších a najkvalitnejších na 
svete. Vysokoakostné odrody káv Arabica sa vyznačujú nižším obsahom 
kofeínu. Udávané množstvo je menej ako 0,5%. Šálku   kávy Illy poznáte 
podľa typickej zrnitej, červenohnedej cremy. Chuť je pestrá, príjemne 
pikantná a pritom jemná.

• hmotnosť 250 g
• originálne balenie 12 ks
• dodávame po kusoch

6

obj. číslo popis / druh cena za kus
9852025 Illy / zrno / červené 10,- €
9852038 Illy Dark / zrno / čierne 10,- €

ILLY

Ľadová káva od známej talianskej značky.

• objem 250 ml
• originálne balenie12 ks
• dodávame po kusoch

7

obj. číslo popis cena za kus
9852021 latte macchiato 1,65 €
9852022 cappuccino 1,65 €

Kapsule Tassimo 
nájdete 

na str. 483.

&
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SEGAFREDO

Kvalitná pražená káva z produkcie talianskeho výrobcu Segafredo Zanetti. Ušľachtilá kompozícia,
výberové zrná najlepších pestovateľských oblastí sveta a klasický spôsob praženia zaručujú espressu výraznú chuť.

• dodávame po kusoch

1

obj. číslo popis / druh balenie kartón cena za kus
9852070 Espresso Classico / mletá 250 g 12 ks 4,75 €
9852068 Espresso Casa / zrno 500 g 6 ks 10,50 €
9852066 Intermezzo / zrno 1000 g 8 ks 13,80 €
9852069 Selezione Oro / zrno 1000 g 8 ks 18,70 €
9852074 Selezione Crema / zrno 1000 g 8 ks 18,70 €
9852075 Emozioni 100% arabica / zrno 1000 g 6 ks 18,70 €

LAVAZZA

Výber kvalitných zŕn, čerstvé a správne upraženie poskytuje káve Lavazza nenapodobiteľnú chuť.

• dodávame po kusoch

5

obj. číslo popis / druh balenie kartón cena za kus
9852094 Qualita Oro / zrno 500 g 12 ks 13,- €
9852090 Caffé Espresso / zrno 250 g 20 ks 6,60 €
9852083 Crema e Gusto / mletá 250 g 20 ks 4,85 €
9852081 Caffé Espresso / mletá 250 g 12 ks 6,90 €
9852097 In Blue / mletá 250 g 12 ks 5,40 €

2 LAVAZZA Crema e Aroma

Zrnková káva. Silná chuť, silná aróma. Bohatá pena, krásna dynamická 
vôňa, to všetko Vás nadchne. Zmes 50% Arabiky a 50% Robusty.

• balenie 1 kg 
• originálne balenie 6 ks
• dodávame po kusoch

obj. číslo cena za kus
9852082 16,30 €

3 LAVAZZA Qualita Rossa

Zrnková káva. Vynikajúca zmes juhoamerickej Arabiky
a stredoafrickej Robusty.

• balenie 1 kg 
• originálne balenie 6 ks
• dodávame po kusoch

obj. číslo cena za kus
9852091 18,10 €

4 LAVAZZA Pienaroma

Zrnková káva. Vysoko kvalitná káva Arabica, pochádza z plantáží zo 
Strednej a Južnej Ameriky.

• balenie 1 kg 
• originálne balenie 6 ks
• dodávame po kusoch

obj. číslo cena za kus
9852089 24,30 €

Kapsule Lavazza Blue nájdete 
na str. 485.

&
Kapsule Lavazza Blue nájdete 

na str. 485.

• originálne balenie 6 ks
• dodávame po kusoch

cena za kus

• originálne balenie 6 ks
• dodávame po kusoch

cena za kus
16,30 €



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Bezkofeínové nápojeCappucino

HOT & Choc, HOT & Fruity

Nestlé Caro - rozpustný kávovinový nápoj bez kofeínu, 100% prírodné zloženie
Nescafé - instantná káva bez kofeínu, extra aróma

• dodávame po kusoch

Lahodný instantný nápoj s bohatou penou. 

• hmotnosť 12,5 g
• balenie obsahuje 20 kusov
• dodávame po baleniach

Instantný nápoj, horúci. Čokoládový alebo ovocný.

• hmotnosť 20 g, 27 g a 30 g
• balenie obsahuje 40 kusov
• dodávame po kusoch

8

7

9

obj. číslo popis cena za bal.
9852700 čokoláda 4,05 €
9852701 oriešok 4,05 €
9852702 smotana 4,05 €

obj. číslo popis balenie kartón cena za kus
9852006 Nestlé Caro 200 g 6 ks 4,35 €
9852055 Nescafé Classic 100 g 6 ks 5,10 €

obj. číslo popis cena za kus
9852078 tm. hustnúca čokoláda 0,52 €
9852079 biela čokoláda 0,52 €
9852084 horúce jablko 0,53 €

obj. číslo popis cena za kus
9852085 horúca malina 0,53 €
9852086 jahody so smotanou 0,53 €
9852087 zelená hruška 0,53 €

obj. číslo popis / druh balenie kartón cena za kus
9852023 Espresso / mletá 500 g 12 ks 10,- €
9852028 Gold / instant 190 g 6 ks 6,80 €
9852012 Hazelnut / instant 95 g 6 ks 5,40 €
9852029 Horeca / zrno 1000 g 6 ks 10,60 €
9852011 Piazza d´Oro Forza / zrno 1000 g 6 ks 28,10 €

DOUWE EGBERTS

Prémiová kvalita s bohatou arómou a chuťou pre každý okamih Vášho dňa.

• dodávame po kusoch

6

popispopis balenie kartón cena za kus
Nestlé Caro 200 g 6 ks 4,35 €
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Čaje Pure Tea Selection

Voľný lístkový čaj. Jednotlivé porcie sú balené v kvalitnom a priehľadnom nálevovom vrecúšku.

• balenie 25 kusov / 1,5 g; 2 g; 2,5 g
• v kartóne je 6 balení

1

obj. číslo príchuť cena za bal.
9852320 klassik 6,90 €
9852321 harmanček 5,70 €
9852322 rooibos 6,90 €
9852323 zelený 6,90 €
9852324 earl grey 6,90 €
9852325 bylinný 6,90 €

Čaje Lipton infusion

Nalaďte sa na výnimočný čajový zážitok. Porciované čaje v pyramídových nálevových vreckách.

• balenie 20 kusov / 2,2 g
• v kartóne je 12 balení

2

obj. číslo príchuť cena za bal.
9852201 Cool Citrus, pomaranč, grep 2,40 €
9852202 Forest Fruit, malina, šípky 2,40 €
9852208 Temptation Red, jahoda, malina 2,40 €
9852200 Green Tea, mandarinka, pomaranč 2,40 €
9852204 Charming Cassis, šípky, čierne ríbezle 2,40 €
9852198 White Tea, malina 2,40 €



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Čaje Dilmah – čierne

Pravý ceylonský čaj. Nálevové vrecúška sú jednotlivo balené.

• balenie 25 kusov / 2 g

3 Čaje Dilmah – čierne s príchuťou

Čierny čaj s príchuťou. Nálevové vrecúška sú jednotlivo balené.

• balenie 20 kusov / 2 g

4

Čaje Dilmah – zelené

Čaje Dilmah – ovocné

Čistý prírodný zelený čaj. Nálevové vrecúška sú jednotlivo balené.

• 20 kusov v balení / 1,5 g

Čisté prírodné ovocné čaje. Nálevové vrecúška sú jednotlivo balené.

• 20 kusov v balení / 1,5 g

7

5

obj. číslo príchuť cena za bal.
9851912 Earl grey – 25 vreciek 5,50 €
9851913 variácie čiernych čajov – 25 vreciek 5,80 €
9851915 Earl grey – 100 vreciek 15,70 €

obj. číslo príchuť cena za bal.
9851930 malina 3,75 €
9851931 limetka a citrón 3,75 €
9851933 karamel 3,75 €
9851937 variácie čiernych čajov s príchuťou 3,75 €

obj. číslo príchuť cena za bal.
9851945 Spicy berry 4,85 €
9851946 Zesty lemon 4,85 €

Čaje Dilmah – bylinné

Čistý prírodný bylinný čaj. Nálevové vrecúška sú jednotlivo balené.

• 20 kusov v balení / 1,5 g

6

obj. číslo príchuť cena za bal.
9851940 s jazmínom 3,75 €
9851941 prírodný zelený 3,75 €
9851943 s marockou mätou 3,75 €
9851944 variácie zelených čajov 3,75 €

obj. číslo príchuť cena za bal.
9851954 harmanček 3,75 €
9851956 šípky a ibištek 3,75 €

cena za bal.

Termosky nájdete 
na str. 512.

&
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Čaje TEEKANNE – ovocné

Delikátna ovocná čajová zmes prírodného ovocia. Plná chuť lahodného ovocného čaju je slastným zážitkom pre celú rodinu a môžete si ho vychutnať ako horúci tak studený. Nálevové vrecúška sú jednotlivo balené.

• v kartóne je 12 balení

1

Čaje TEEKANNE – čierne

Zmes lahodných čiernych čajov, ktoré zaisťujú silnú, plnú chuť a umožnia Vám vychutnať si čierny čaj v jeho najlepšej podobe. Čierny čaj prirodzene obsahuje antioxidanty, ktoré chránia Váš organizmus proti voľným radikálom. 
Nálevové vrecúška sú jednotlivo balené.

2

Zmes lahodných čiernych čajov, ktoré zaisťujú silnú, plnú chuť a umožnia Vám vychutnať si čierny čaj v jeho najlepšej podobe. Čierny čaj prirodzene obsahuje antioxidanty, ktoré chránia Váš organizmus proti voľným radikálom. 

• v kartóne je 12 balení

obj. číslo príchuť balenie cena za bal.
9852232 Fresh Orange, pomaranč 20×2,25 g 2,30 €
9852224 Fruit Kiss, čerešne s jahodami 20×2,50 g 2,30 €
9852233 Forest Fruits, lesné plody 20×2,50 g 2,30 €
9852229 Raspberry, malina 20×2,50 g 2,30 €
9852235 Citrus Fruits, citrusové plody 20×2,25 g 2,30 €
9852231 Granny´s Finest, slivky so škoricou 20×2,50 g 2,30 €
9852230 Magic moments, ovocná zmes s arómou rumu 20×2,50 g 2,30 €
9852219 Pear, hruška 20×2,50 g 2,30 €
9852234 Fruit Love, malina s vanilkou 20×2,50 g 2,30 €
9852225 Sweet Cherry, višne 20×2,50 g 2,30 €
9852297 Black Currant, čierne ríbezle-citrón 20×2,50 g 2,30 €
9852226 Red Berries, brusnica-malina 20×2,25 g 2,30 €
9852316 Magic Apple, jablko-škorica 20×2,25 g 2,30 €
9852317 Ginger Lemon, zázvor-citrón 20×1,75 g 2,30 €

obj. číslo príchuť balenie kartón cena za bal.
9852217 Earl Grey 20×1,65 g 12 bal. 1,60 €
9852205 Gold 20×2,00 g 12 bal. 1,60 €
9852206 Royal Rum 20×1,65 g 12 bal. 1,60 €
9852227 Ranná šálka 20×1,75 g 14 bal. 1,45 €
9852237 Irish Cream 20×1,65 g 12 bal. 1,60 €
9852313 Nero 20×2,00 g 12 bal. 1,60 €
9852314 Black Tea Forest Fruit 20×1,65 g 12 bal. 1,60 €



Čaje TEEKANNE – zelené3

Čaje TEEKANNE – World special

Nálevové vrecúška sú jednotlivo balené.

• v kartóne je 12 balení

4

obj. číslo príchuť balenie cena za bal.
9852218 White Tea Red Berries 20×1,25 g 2,30 €
9852216 White Tea Citrus 20×1,25 g 2,30 €
9852214 Zen Chai 20×1,75 g 2,30 €
9852228 Rooibos Vanilla 20×1,75 g 2,30 €

Čaje TEEKANNE – bylinné

Nálevové vrecúška sú jednotlivo balené.

5

Nálevové vrecúška sú jednotlivo balené.

 v kartóne je 12 balení

Nálevové vrecúška sú jednotlivo balené.
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Kanvice a termosky nájdete 
na str. 512.

&
na str. 512.

Zelený čaj je v Číne známy už po tisíce rokov ako lahodný a zdravý nápoj. Dnes sa stal známym vďaka svojmu prirodzenému obsahu antioxidantov, ktoré chránia Váš organizmus proti voľným radikálom.
Nálevové vrecúška sú jednotlivo balené.

• 20 ks v balení / 1,75 g 
• v kartóne je 12 balení

obj. číslo príchuť cena za bal.
9852215 Opuncia 1,90 €
9852213 Lemon 1,90 €
9852207 Zelený bez príchute 1,90 €
9852301 Lychee 1,90 €

obj. číslo príchuť cena za bal.
9852302 Echinacea 1,90 €
9852292 Pomaranč 1,90 €
9852315 Brusnica, malina 1,90 €

obj. číslo príchuť balenie kartón cena za bal.
9852210 8 bylín 20×2,00 g 12 bal. 2,- €
9852211 Mäta 20×1,50 g 12 bal. 2,- €
9852318 Mäta s medom 20×1,50 g 12 bal. 2,30 €
9852221 Bylinky s citrónom 20×2,00 g 12 bal. 2,- €

obj. číslo príchuť balenie kartón cena za bal.
9852222 Šípky 20×2,70 g 12 bal. 2,- €
9852303 Medovka, citrón 20×1,50 g 12 bal. 2,- €
9852212 Priedušky a pľúca 10×2,00 g 20 bal. 2,- €
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Čaje PICKWICK - ovocné

Lahodné ovocné čaje. V každej šálke sa skrýva tá pravá chuť ovocia. Nálevové vrecúška sú jednotlivo balené.

• balenie 20 kusov / 2 g
• v kartóne je 12 balení

1

Čaje PICKWICK – variácie

Skvelé príchute z jednej škatuľky. V každej krabičke nájdete štyri príchute. Nálevové vrecúška sú jednotlivo balené.

• v kartóne je 12 balení

2

obj. číslo príchuť cena za bal.
9852108 Broskyňa s jahodami 1,60 €
9852180 Jahody so smotanou 1,60 €
9852110 Zelené jablko s brusnicami a vanilkou 1,60 €
9852178 Višňa s jogurtom 1,60 €
9852183 Citrón s grapefruitom 1,60 €
9852184 Hruška s citrónom 1,60 €
9852111 Čierne ríbezle s čerešňou a vanilkou 1,60 €
9852203 Čučoriedka so smotanou 1,60 €
9852173 Slivka s vanilkou 1,60 €
9852187 Granátové jablko s čučoriedkou 1,60 €
9852209 Brusnica s malinami 1,60 €
9852112 Mango so zázvorom a limetkou 1,60 €

obj. číslo príchuť balenie cena za bal.
9852113 Zelené variácie s ovocím 32,5 g 1,60 €
9852192 Žltá variácia s čučoriedkami 20×2 g 1,60 €
9852194 Červená variácia s višnami 20×2 g 1,60 €
9852102 Šípková variácie 20×2,5 g 1,60 €
9852193 Rooibos variácie 32,5 g 1,60 €

3 Čaje PICKWICK - čisté byliny

Nálevové vrecúška sú jednotlivo balené.

• v kartóne je 12 balení

obj. číslo príchuť balenie cena za bal.
9852114 Mäta 20×1,6 g 1,60 €
9852115 Harmanček 20 ×1,5 g 1,60 €
9852196 Rooibos 20×1,5 g 1,60 €

Skvelé príchute z jednej škatuľky. V každej krabičke nájdete štyri príchute. Nálevové vrecúška sú jednotlivo balené.Skvelé príchute z jednej škatuľky. V každej krabičke nájdete štyri príchute. Nálevové vrecúška sú jednotlivo balené.

Lahodné ovocné čaje. V každej šálke sa skrýva tá pravá chuť ovocia. Nálevové vrecúška sú jednotlivo balené.

cena za bal.
1,60 €
1,60 €
1,60 €

Hrnčeky nájdete na str. 517.&

Čaje PICKWICK - čisté byliny

Nálevové vrecúška sú jednotlivo balené.

cena za bal.
1,60 €
1,60 €



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Čaje PICKWICK – Delicious Spices

Nálevové vrecúška sú jednotlivo balené.

• v kartóne je 12 balení

4

Čaje PICKWICK – zelené

Zelený čaj má svoj pôvod v Číne a Japonsku, kde je po stáročia známy pre svoje osviežujúce účinky. Zmesi zelených čajov obsahujú antioxidanty, ktoré posilňujú prirodzenú obranyschopnosť Vášho organizmu. Nálevové vrecúška sú jednotlivo 
balené.

• v kartóne je 12 balení

5

obj. číslo príchuť balenie cena za bal.
9852116 Chocolate Mint 20×1,5 g 1,60 €
9852117 Caramelised Pear 20×1,5 g 1,60 €
9852129 Sweet Apple 20×2 g 1,60 €
9852130 Spiced Orange 20×2 g 1,60 €
9852131 Lemon Sorbet 20×2 g 1,60 €

obj. číslo príchuť balenie cena za bal.
9852174 Zelený 20×2,0 g 1,35 €
9852199 S citrónom 20×2,0 g 1,35 €
9852104 S mangom a jazmínom 20×1,5 g 1,35 €
9852124 S jahodami a citrónovou trávou 20×1,5 g 1,35 €
9852125 S ananásom 20×1,5 g 1,35 €
9852126 S citrónom 100×2 g 6,10 €

Čaje PICKWICK – čierne

Vybraná kompozícia vysoko kvalitného čierneho čaju z Cejlónu. Ľahko a rýchlo pripravíte nielen čaj na raňajky, ale tiež ideálny nápoj pre príjemné chvíle strávené nad šálkou lahodného čaju. 100% prírodný. Obsahuje fluorid, ktorý pomáha 
udržiavať vaše zuby zdravé. Prírodné antioxidanty. Nálevové vrecúška sú jednotlivo balené.

6

balené.

• v kartóne je 12 balení

obj. číslo príchuť balenie cena za bal.

obj. číslo príchuť balenie kartón cena za bal.
9852195 Ranný čaj 25×1,75 g 12 bal. 1,20 €
9852188 Ranný s citrónom 25×1,75 g 12 bal. 1,45 €
9852118 Earl Grey 20×2 g 12 bal. 1,35 €
9852119 English 20×2 g 12 bal. 1,35 €
9852120 Ranný čaj 100×1,75 g 6 bal. 3,65 €
9852121 Ranný s citrónom 100×1,75 g 6 bal. 3,65 €
9852127 Earl Grey 100×2 g 6 bal. 6,10 €
9852128 English 100×2 g 6 bal. 6,10 €



To najlepšie pre vašu kávu



KAPUCÍN trvanlivá smotana

• objem 250 ml / tuk 31 %
• originálne balenie 27 ks

3

KAPUCÍN smotana do kávy

• obsah 10×10 g / tuk 10 %
• originálne balenie 20 ks

2

obj. číslo cena za kus
9852150 0,57 €

KAPUCÍN ľadová káva

• objem 330 ml
• originálne balenie 27 ks

4

obj. číslo cena za kus
9852148 1,10 €

obj. číslo cena za kus
9852145 0,61 €

• objem 250 ml / tuk 31 %
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KAPUCÍN smotana do kávy

• obsah 310 g / tuk 10 %
• originálne balenie 18 ks

1

obj. číslo cena za kus
9852151 1,20 €

Kávu nájdete na str. 486.



498 Kayser » Spotrebiče » Dolce Gusto » Cafissimo » Tassimo » Lavazza Blue » Káva » Čaj » Mlieko, smotana » Ku káve a čaju » Džúsy » Nápoje ochutené » Nápoje neochutené » Alkoholické nápoje » 
Manner oblátky a sušienky » Oblátky a sušienky » Slané občerstvenie » Gastronomické potreby » Sklo » Porcelán » Papierové obrusy a obrúsky » Jednorazový riad » Potravinárske boxy a obaly

Smotana

Mlieko, smotana, šľahačka

obj. číslo popis obsah balenie cena za kus
9852716 mlieko polotučné s uzáverom 1,5 % 1000 ml 12 ks 0,94 €
9852712 Lascato mlieko na cappuccino 3,5 % 1000 ml 6 ks 1,20 €
9852714 mlieko polotučné 1,5 % 1000 ml 12 ks 0,73 €
9852718 mlieko plnotučné 3,5 % 1000 ml 12 ks 0,94 €
9852717 mlieko polotučné 1,5 % 500 ml 20 ks 0,73 €
9852713 mlieko zahustené 7,5 % 250 g 8 ks 1,05 €
9852720 mlieko zahustené light 4 % 340 g 20 ks 1,30 €
9852719 smotana do kávy 10 % 500 g 6 ks 1,25 €
9852721 mlieko do kávy 4 % 500 g 6 ks 0,81 €
9852715 mlieko Ice coffee 500 ml 24 ks 0,76 €
9852722 šľahačka 30% 500 ml 8 ks 1,85 €
9852723 smotana 31% 1000 ml 6 ks 3,65 €

3

1

Smotana

Sušená smotana vhodná do kávy a čaju.

2

obj. číslo popis balenie cena za bal.
9852150 smotana do kávy Kapucín 10 ks x 10 g 0,57 €
9852149 smotana do kávy Hellma Exclusive 120 ks x 10 g 7,30 €
9852147 smotana do kávy Hellma 300 ks x 7,5 g 15,40 €
9852146 írský krém 10 % 10 ks x 14 g 1,- €

obj. číslo hmotnosť balenie cena za kus
9852140 200 g 20 ks 1,20 €

obj. číslo balenie obsahuje cena za bal.
9852143 300 ks x 2,7 g 8,10 €

&&
Kayser šľahače nájdete 

na str. 472.



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Sušienka ku káve8

499

Med5

obj. číslo popis hmotnosť cena za bal.
9852159 agátový - valček 80 ks×8 g 14,10 €
9852157 kvetový - kelímok 96 ks×15 g 12,20 €

obj. číslo popis hmotnosť cena za kus
9852154 lúčny - pohár 250 g 1,80 €

obj. číslo popis cena za bal.
9852155 kelímok 10×7,5 ml 1,20 €
9852163 vrecúško 100×4 ml 8,10 €

Malé tégliky s citrónovou šťavou, citrónový koncentrát
a citrónové vrecúška.

Citrónová šťava7

obj. číslo popis balenie cena za kus
9852156 koncentrát 350 ml 35 ks 0,53 €

obj. číslo popis hmotnosť cena za bal.
9854370 Lotus karamel 50×6,25 g 3,45 €
9851807 Biscuit Lavazza 200×5 g 20,40 €

Čoko ku káve6

obj. číslo popis hmotnosť cena za bal.
9854148 Bolero mliečna čoko 12×25×5 g 28,- €
9854149 Tripico mliečna čoko 300×3 g 22,40 €
9851808 Lavazza horká čoko cca 200×5 g 19,20 €
9851809 Lavazza mandle v čoko cca 200×3,5 g 19,40 €

TeaBack

TeaBack je úplne nový prostriedok na odkladanie použitých čajových 
vrecúšok. Umožňuje efektívne, hygienické a spoločensky prijateľné 
odstránenie čajového vrecúška zo šálky. TeaBack je ekologicky 
nezávadný a znesie najprísnejšie kritériá v oblasti ochrany životného 
prostredia.

9

obj. číslo balenie cena za bal.
9852600 30 ks 1,60 €
9852601 100 ks 3,25 €

cena za bal.
€

Cukor4

obj. číslo popis hmotnosť balenie cena za kus
9852169 cukor kryštál 1 kg 10 ks 1,55 €
9852165 cukor kockový 1 kg 10 ks 2,- €
9852168 cukor trstinový 1 kg 10 ks 4,05 €
9852223 umelé sladidlo 100 tabliet 24 ks 1,20 €

obj. číslo popis hmotnosť cena za bal.
9852160 cukor biely tyčinka Papera 1 kg (á 4 g) 2,80 €
9852144 cukor trstinový tyčinka 450×4 g 6,30 €
9852164 cukor biely Smajlík 400×3,6 g 7,60 €

&
Čaje nájdete  na str. 490.

cena za kus
1,55 €

cena za bal.cena za bal.



obj. číslo popis cena za kus
9852573 33% hruška 1,65 €
9852575 100% pomaranč 1,75 €
9852576 50% multivitamín 1,65 €
9852577 20% jablko 1,65 €

obj. číslo popis cena za kus
9852545 100% pomaranč 2,25 €

RAUCH HAPPY DAY

CAPPY

Vyrobené zo starostlivo vyberaného ovocia a neobsahujú farbivá ani konzervačné látky. 

• objem 1 l
• originálne balenie 6 ks 
• dodávame po kusoch

3

21 GRANINI

Najpredávanejšie prémiové džúsy a nektáre v Európe. Pre ich výrobu sú starostlivo
vyberané tie najlepšie druhy ovocia z celého sveta. 

• špičková kvalita a jedinečná chuť
• 100% prírodné, neobsahujú chemické konzervanty, farbivá ani umelé sladidlá
• ikonická fľaša z transparentného trojvrstvového PETu, ktorá dokonale ochráni vitamíny aj ovocnú arómu
• objem 1 l
• originálne balenie 6 ks
• dodávame po kusoch

obj. číslo popis cena za kus
9852522 pomaranč 2,30 €
9852523 jablko 2,30 €
9852524 multivitamín 2,30 €

Prémiový pôžitok z ovocia.

• objem 1 l
• originálne balenie 12 ks
• dodávame po kusoch

obj. číslo popis cena za kus
9852510 mandarinka, pomaranč 2,- €
9852530 brazilský pomaranč 2,- €
9852531 multivitaním 2,- €
9852533 broskyňa 2,- €
9852536 jablko 2,- €

RELAX4

• objem 1 l
• originálne balenie 12 ks
• dodávame po kusoch• dodávame po kusoch
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• dodávame po kusoch



Uvedené ceny sú bez DPH.

NESTEA

Ľadové čaje Nestea ® pripravované na prírodnej báze, bez umelých ingrediencií a konzervantov.

• objem 0,5 l
• originálne balenie 12 ks
• dodávame po baleniach 

7

obj. číslo popis cena za bal.
9852640 zelený čaj citrus 15,90 €
9852641 biely čaj marhuľa 15,90 €
9852642 zelený čaj aloe vera 15,90 €
9852643 zelený čaj broskyňa 15,90 €

COCA-COLA

Osviežujúce nealkoholické nápoje, najznámejšie značky sveta s jedinečnou chuťou.

• objem 0,5 l
• originálne balenie 12 ks
• dodávame po baleniach

5

obj. číslo popis cena za bal.
9852634 Coca-Cola 12,20 €
9852635 Coca-Cola light 12,20 €
9852636 Fanta 12,20 €
9852637 Sprite 12,20 €

CAPPY Ice Fruit

Ovocný džúsový nápoj, bez konzervačných látok s vitamínmi B, C, E.

• objem 0,5 l
• originálne balenie 12 ks
• dodávame po baleniach 

8

obj. číslo popis cena za bal.
9852650 multivitamín 14,20 €
9852651 pomaranč, grep 14,20 €
9852652 red berry 14,20 €
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COCA-COLA

Osviežujúce nealkoholické nápoje, najznámejšie značky sveta s jedinečnou chuťou.

• objem 1 l
• originálne balenie 12 ks
• dodávame po baleniach 

6

obj. číslo popis cena za bal.
9852630 Coca-Cola 14,20 €
9852631 Coca-Cola light 14,20 €
9852632 Fanta 14,20 €
9852633 Kinley Tonic 14,20 €



MATTONI MATTONI

Minerálna ochutená voda z oblasti Karlových Varov. Príchute dodávajú 
jemnú sladkosť a sviežosť.

• objem 0,5 l
• dodávame po baleniach 
                             

Tradičná minerálna voda z oblasti Karlových Varov. Príchute dodávajú jemnú 
sladkosť a zároveň zachovávajú typickú sviežosť a výnimočnú minerálnu kompozíciu.

• objem 1,5 l
• dodávame po baleniach                                      

21

obj. číslo popis balenie cena za bal.
9852403 malina 6 ks 4,85 €
9852427 grapefruit 6 ks 4,85 €
9852428 citrón 6 ks 4,85 €
9852429 pomaranč 6 ks 4,85 €
9852434 granátové jablko 6 ks 4,85 €
9852436 biele hrozno 6 ks 4,85 €

obj. číslo popis balenie cena za bal.
9852400 grapefruit 12 ks 7,30 €
9852422 citrón 12 ks 7,30 €
9852435 pomaranč 12 ks 7,30 €
9852433 biele hrozno 12 ks 7,30 €

DOBRÁ VODAPODĚBRADKA

Vyskúšajte jemne perlivú Dobrú vodu s príchuťou. Objavte osviežujúcu príchuť citróna alebo pomaranča.
Vďaka ľahkej mineralizácii Dobrá voda nezaťažuje ľudský organizmus. 

• dodávame po baleniach                                     

Tradičné a veľmi populárna varianta ochutenej Poděbradky. Doprajte si chuť ovocia, 
ktorá vyniká vďaka unikátnemu zloženiu minerálov a jemnej perlivosti.

• dodávame po baleniach                                     

43

obj. číslo popis balenie cena za bal.
9852413 citrón 0,75 l 12 ks 3,90 €
9852414 pomaranč 0,75 l 12 ks 3,90 €
9852440 citrón 1,5 l 6 ks 4,75 €
9852442 pomaranč 1,5 l 6 ks 4,75 €

obj. číslo popis balenie cena za bal.
9852382 ProLinie citrón 0,5 l 12 ks 6,60 €
9852383 citrón 1,5 l 6 ks 4,80  €
9852384 pomaranč 1,5 l 6 ks 4,80 €

 dodávame po baleniach                                       dodávame po baleniach                                       dodávame po baleniach                                      
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Uvedené ceny sú bez DPH.

DOBRÁ VODA5

Najľahšiu minerálnu vodu si môžete vychutnať aj s osviežujúcou príchuťou. Vyberte si medzi bazou, bielym 
hroznom a mandarínkou. Každá z príchutí je jedinečná a stojí za to ju vyskúšať.

• objem 1,5 l
• dodávame po baleniach 

obj. číslo popis balenie cena za bal.
9852394 mandarínka 6 ks 4,70 €
9852463 baza 6 ks 4,70 €
9852464 biele hrozno 6 ks 4,70 €

MONSTER

Otvor si plechovku toho najkrutejšieho
energetického nápoja na planéte.
Dvojnásobná dávka monštruóznej bomby.

• objem 500 ml
• originálne balenie Energy 24 ks
• originálne balenie Assault 12 ks
• dodávame po kusoch

9JUPÍ

• objem 0,69 l
• originálne balenie 6 ks
• dodávame po kusoch

7

obj. číslo popis cena za kus
9852568 Energy 1,90 €
9852569 Assault 1,90 €

obj. číslo popis cena za kus
9852281 lesná zmes 1,85 €
9852284 multivitamín 1,85 €
9852285 pomaranč 1,85 €
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MATTONI 

Nový rad Mattoni neperlivá ochutená ponúka výnimočné chuťové kombinácie, ale žiadne 
bublinky! Vybrať si môžete z troch úplne originálnych príchutí, sú bez konzervantov
a chemických prísad. 

• objem 1,5 l
• dodávame po baleniach 

                             

6

obj. číslo popis balenie cena za bal.
9852408 citrón a bergamot 6 ks 5,- €
9852391 červený pomaranč 6 ks 5,- €
9852392 lesné plody 6 ks 5,- €

                             

8 YO sirupy

Prémiové sirupy vyrábané z najkvalitnejšieho 
ovocia. Žiadne náhrady, ale vysoký ovocný podiel.  
• objem 0,7 l
• originálne balenie 6 ks
• dodávame po kusoch

obj. číslo popis cena za kus
9852295 jahoda 2,95 €
9852298 malina 2,95 €
9852299 lesné ovocie 2,95 €
9852300 čierna baza 2,95 €
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AQUILA

MATTONI1

Aquila je voda ľahko vyvierajúca neďaleko Karlových Varov v hlbinách skál 
sopečného pôvodu obklopených čistou panenskou prírodou. Má znamenitú sviežu 
chuť, pH neutrálne a vďaka svojej kvalite spĺňa tie najprísnejšie kritériá.

• dodávame po baleniach

2 MAGNESIA

Výnimočnosť prírodnej minerálnej vody Magnesia, medzi európskymi vodami, spočíva 
vo vysokom obsahu horčíka a hydrogénuhličitanu: pri nízkom obsahu vápnika a sodíka. 

• dodávame po baleniach                                                                                                                           

Prírodná minerálna voda Mattoni z oblasti Karlových Varov. 

• dodávame po baleniach

3

obj. číslo popis balenie cena za bal.
9852430 perlivá 0,33 l 24 ks 5,70 €
9852398 jemne perlivá 0,33 l 24 ks 5,70 €
9852397 Grand jemne perlivá 0,33 l 24 ks 6,30 €
9852421 perlivá 0,5 l 12 ks 6,20 €
9852425 neperlivá 0,5 l 12 ks 6,20 €
9852423 jemne perlivá 0,5 l 12 ks 6,20 €
9852424 perlivá 1,5 l 6 ks 3,90 €
9852437 neperlivá 1,5 l 6 ks 3,90 €
9852431 jemne perlivá 1,5 l 6 ks 3,90 €

obj. číslo popis balenie cena za bal.
9852460 perlivá 0,5 l 12 ks 6,10 €
9852461 neperlivá 0,5 l 12 ks 6,10 €
9852462 jemne perlivá 0,5 l 12 ks 6,10 €
9852450 perlivá 1,5 l 6 ks 3,35 €
9852451 neperlivá 1,5 l 6 ks 3,35 €
9852452 jemne perlivá 1,5 l 6 ks 3,35 €

obj. číslo popis balenie cena za bal.
9852412 jemne perlivá 0,5 l 12 ks 6,50 €
9852415 jemne perlivá 0,5 l 12 ks 6,50 €
9852411 neperlivá 1,5 l 6 ks 4,25 €
9852416 jemne perlivá 1,5 l 6 ks 4,25 €

Poháre nájdete 
na str. 515.

& Poháre nájdete 
na str. 515.

popis baleniebalenie cena za bal.cena za bal.

MATTONI
ZÁLOHA NA FĽAŠU 0,33 l JE 0,13 €.
ZÁLOHA NA PREPRAVKY je 2,06 €.

MATTONI GRAND
ZÁLOHA NA FĽAŠU 0,33 l JE 0,15 €.
ZÁLOHA NA PREPRAVKY je 4,04 €.
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obj. číslo popis balenie cena za bal.
9852405 jemne perlivá 0,25 l 8 ks 2,80 €
9852406 neperlivá 0,25 l 8 ks 2,80 €
9852444 jemne perlivá 0,5 l 8 ks 3,20 €
9852443 neperlivá 0,5 l 8 ks 3,20 €
9852439 jemne perlivá 1,5 l 6 ks 3,20 €
9852441 neperlivá 1,5 l 6 ks 3,20 €

DOBRÁ VODA

Dobrá voda pochádza z hlbinného prameňa v nedotknutej oblasti Novohradských hôr v južných 
Čechách. Vhodná pre každodennú konzumáciu.

• dodávame po baleniach                                                                                                                  

5

AQUA ANNA6

Pramenitá voda stáčaná zo zdroja kojeneckej vody AQUA ANNA.

• dodávame po baleniach

obj. číslo popis balenie cena za bal.
9852470 neperlivá 0,5 l 12 ks 3,65 €
9852471 neperlivá 1,5 l 6 ks 2,55 €
9852473 neperlivá 5 l 1 ks 1,20 €
9852401 jemne perlivá 0,5 l 12 ks 3,65 €
9852402 jemne perlivá 1,5 l 6 ks 2,55 €

PODĚBRADKA4

Doprajte si unikátne zloženie minerálov a jedinečnú chuť. Poděbradka prírodná navyše vďaka 
obsahu hydrogenuhličitanovej zložky priaznivo pôsobí  na zažívací trakt.

• dodávame po baleniach                                                                                                                           

obj. číslo popis balenie cena za bal.
9852380 jemne perlivá 0,5 l 12 ks 5,90 €
9852381 jemne perlivá 1,5 l 6 ks 3,65 €

cena za bal.

 dodávame po baleniach                                                                                                                   dodávame po baleniach                                                                                                                  

RAJEC

Pramenitá voda Rajec sa rodí v panenskej prírode Rajeckej doliny. Je tým najprirodzenejším zdrojom 
tekutín na každý deň. 

• dodávame po baleniach

7

obj. číslo popis balenie cena za bal.
9852241 neperlivá 1,5 l 6 ks 3,90 €
9852242 jemne perlivá 1,5 l 6 ks 3,90 €
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Návlek na barel

typ stojana 16L
chladenie kompresorm

teplota chladenej vody 5 – 10 °C
teplota horúcej vody 90 °C

príkon chladenia 98 W
príkon ohrevu 500 W
max. príkon 598 W

kapacita chladenia do 10 °C 2 l / h
kapacita ohrevu nad 90 °C 5 l / h

rozmery (v×š×h) 960×310×310 mm
energetická náročnosť 1,5 kWh / 24 h

obj. číslo 9855210
cena 145,- €

Výdajníky vody

Aquamat 16TD je určený pre ohrev, chladenie a hygienický výdaj stolovej vody. Z tohto aquamatu získate vodu pre osvieženie s teplotou 5 - 15 ° C a pre zaliatie instantnej kávy, čaju alebo polievok s teplotou 90 ° C. Chladenie zabezpečuje elektronické 
(Peltierove) chladenie, ohrev zabezpečuje výhrevné teleso v nádobe ohrevu. Stálosť teploty stáčané vody zaisťujú termostaty. Upozornenie: výška stroja je bez nasadeného barelu, nutné počítať s 500 mm viac.

Aquamat 16L je určený pre ohrev, chladenie a hygienický výdaj stolovej vody. Z tohto aquamatu získate vodu, pre osvieženie s teplotou 5-10 ° C a pre zaliatie kávy, čaju alebo instantných polievok s teplotou 90 ° C. Chladenie zabezpečuje chladiaci 
okruh tvorený kompresorom a výparníkom umiestneným pod izoláciou chladenej nádoby, ohrev zabezpečuje výhrevné teleso v nádobe ohrevu. Stálosť teploty stáčanej vody zaisťujú termostaty.

Pramenitá voda - barel AQUA ANNA
Vysoko kvalitná pramenitá voda, čerpaná z podzemných 
vrtov. Skladujte v tme pri teplote do 25 °C.

ZÁLOHA NA BAREL JE 10,37 €.

1

obj. číslo popis cena za kus
9855000  barel 18,9 l 4,35 €

Tubus na kelímkyKelímky pre výdajníky vody

obj. číslo cena za kus
9855216 12,20 €

obj. číslo popis balenie cena za bal.
8800260 kelímok Blue Cone 0,115 l 1000 ks 19,- €
8800330 kelímok priehľadný 0,2 l 100 ks 1,80 €

Modrý návlek na barel sa odporúča použiť v prípade, že je prístroj 
na vodu umiestnený v priestore, kde je vystavený extrémnym 
podmienkam (priame slnečné žiarenie, vyššia teplota okolitého 
ovzdušia a pod), ochranný návlek je tak nevyhnutnosťou pre 
udržanie kvality dodávanej vody.

4

Tégliky určené pre studené nápoje, jednorazové použitie, vhodné ako 
doplnok k výdajníkom vody.

Kelímok Blue Cone
Vďaka svojmu kónickému tvaru nemožno kelímok postaviť a spotrebiteľ 
ho musí po vypití vyhodiť do koša. Preto je vhodný najmä do výrobných 
prevádzok, kde je nebezpečenstvo poškodenia zariadenia pri poliatí 
nápojom. Veľkou výhodou je univerzálne použitie aj mimo nápojových 
automatov napr. kancelárie, úrady, banky, obchody atď. Použitím plne 
recyklovateľného téglika Blue Cone je zaručená vysoká hygiena a 
chuťovo neutrálny, maximálny pôžitok z pitia.

2

Zásobník téglikov. Je vhodný pre 
tégliky 0,2 l a menšie objemy.

• výška 37 cm, Ø 9 cm

3

obj. číslo cena za kus
9855220 8,10 €

Zmena modelových typov a farieb v priebehu 
katalógu vyhradená.

i

typ stojana 16TD
chladenie elektronické

teplota chladenej vody 5 – 15 °C
teplota horúcej vody 90 °C

príkon chladenia 88 W
príkon ohrevu 500 W
max. príkon 588 W

kapacita chladenia do 15 °C 0,7 l / h
kapacita ohrevu nad 90 °C 5 l / h

rozmery (v×š×h) 510×310×310 mm
energetická náročnosť 1,5 kWh / 24 h

obj. číslo 9855200
cena 82,- €

typ 16Ltyp 16TD
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obj. číslo popis cena za kus
9853200 Demi Sec 6,90 €
9853201 Brut 6,90 €
9853202 Rosé Demi Sec 6,90 €

obj. číslo popis cena za kus
9853220 André 5,80 €
9853221 Frankovka 6,- €
9853222 Chardonnay 6,30 €
9853223 Müller Thurgau 5,60 €
9853224 Sauvingnon 6,50 €

obj. číslo popis cena za kus
9853310 Jim Beam White 40% 14,90 €
9853315 Jagermeister  35% 16,30 €

obj. číslo popis cena za kus
9853400  Ballantines 40% 14,70 €
9853405 Jack Daniels 40% 26,- €
9853409 Jameson 40% 20,30 €
9853410 Tullamore Dew 40 % 19,- €

Akostné odrodové vína. Hrozno pochádza prevažne z mikulovskej a veľkopavlovickej podoblasti.

• objem 0,75 l
• originálne balenie 6 ks
• dodávame po kusoch

Jim Beam, Jägermeister

Bohemia sekt

Whisky

Vína

• objem 0,75 l
• originálne balenie 6 ks
• dodávame po kusoch

• objem 0,7 l
• originálne balenie 6 ks
• dodávame po kusoch

• objem 0,7 l
• originálne balenie 6 ks, Ballantines 12 ks
• dodávame po kusoch

7

5

8

6

BerentzenVodka

• objem 0,7 l
• originálne balenie Finlandia 6 ks, Absolut 12 ks 
• dodávame po kusoch

9

• objem 0,7 l
• originálne balenie 6 ks
• dodávame po kusoch

10 Fernet

• objem 1 l
• originálne balenie 6 ks
• dodávame po kusoch

11

obj. číslo popis cena za kus
9853340 Finlandia 40% 15,30 €
9853303 Absolut 40% 17,30 €

obj. číslo popis cena za kus
9853345 Jablko 16% 9,60 €
9853346 Hruška 15% 9,60 €
9853347 Slivka 16% 9,60 €

obj. číslo popis cena za kus
9853302 Originál 40% 14,60 €
9853320 Citrus 30% 15,90 €
9853304 Zetko 27% 15,90 €
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Pausenschnitte1 Neapolitaner

Oblátky plnené krémom z lieskových orieškov.

• hmotnosť 75 g
• originálne balenie 12 ks
• dodávame po kusoch

Plnené oblátky mliečnym a kakaovým krémom.

• hmotnosť 4×24 g
• originálne balenie 18 ks
• dodávame po kusoch

2

Manner sušienky Manner Minis43

Manner oblátky Manner oblátky

Oblátky s krémovou náplňou z lieskových orieškov.

• hmotnosť 400 g
• originálne balenie 10 ks
• dodávame po kusoch

Oblátky s karamelovou a nugátovou náplňou.

• hmotnosť 225 g a 150 g
• originálne balenie 12 a 14 ks
• dodávame po kusoch

5 6

obj. číslo popis cena za kus
9854405 kakao - lieskovoorieškové 3,65 €
9854406 čoko - karamelové 3,65 €

Mini oblátky plnené krémom z  lieskových orieškov.

• hmotnosť 15 g
• originálne balenie 50 ks
• dodávame po baleniach

Okrúhle sušienky s náplňou.

• hmotnosť 400 g
• originálne balenie 8 ks
• dodávame po kusoch

obj. číslo popis cena za kus
9854400 mliečne 1,20 €
9854401 kakaové 1,20 €

obj. číslo cena za bal.
9854423 8,70 €

obj. číslo popis cena za kus
9854402 originál 0,81 €
9854403 celozrnné 1,10 €

cena za kus
0,81 €

obj. číslo popis cena za kus
9854407 original 3,65 €
9854408 mignon 3,65 €

obj. číslo popis cena za kus
9854409 karamelové Mannini 2,95 €
9854410 nugátové Minis 2,55 €

508
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Belvedere

Schoko - BananenSchoko - Bananen

Tyčinka s banánovou náplňou a čokoládovou polevou.

• hmotnosť 22 g
• originálne balenie 35 ks
• dodávame po kusoch

9

Banánová krémová pena s čokoládovou polevou a čerešňovým želé.

• hmotnosť 140 g a 150 g
• originálne balenie 10 ks
• dodávame po kusoch

10 Caribic - Coffee

Bonbóny s mliečnou čokoládou a kávovým likérom.

• hmotnosť 100 g
• originálne balenie 18 ks
• dodávame po kusoch

11

Oblátky Napoli7

Jemné oblátky s náplňou.

• hmotnosť 120 g
• originálne balenie 39 ks
• dodávame po kusoch

Mix sušienok a oblátok.

• hmotnosť 400 g
• originálne balenie 16 ks
• dodávame po kusoch

8

12 13Rum - Kokos Mozartkugeln

Bonbóny s mliečnou čokoládou a alkoholovou náplňou.

• hmotnosť 200 g a 100 g
• originálne balenie 8 a 18 ks
• dodávame po kusoch

Guličky plnené marcipánom a pralinkovým krémom v horkej čokoláde.

• hmotnosť 297 g
• originálne balenie 18 ks
• dodávame po kusoch

obj. číslo cena za kus
9854411 3,20 €

obj. číslo popis cena za kus
9854412 lieskovoorieškové 1,05 €
9854413 vanilkové 1,05 €
9854414 čokoládové 1,05 €

obj. číslo cena za kus
9854415 0,37 €

obj. číslo popis cena za kus
9854416 bananen 1,75 €
9854417 bananen cherry 1,75 €

obj. číslo cena za kus
9854418 1,45 €

obj. číslo hmotnosť cena za kus
9854419 200 g 4,55 €
9854420 100 g 1,45 €

obj. číslo popis cena za kus
9854421 krabička 5,90 €
9854422 vrecko 5,50 €

Guličky plnené marcipánom a pralinkovým krémom v horkej čokoláde.

509
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Miňonky

obj. číslo popis cena za bal.
9854440 kakaové 18,30 €
9854441 orieškové 18,30 €
9854442 smotanové 18,30 €

obj. číslo popis cena za kus
9854242 kakaové 0,59 €
9854240 orieškové s medom 0,59 €

obj. číslo popis cena za bal.
9854443 biela 13,50 €
9854444 horká s orieškami 13,50 €
9854445 mliečna s kokosom 13,50 €

obj. číslo popis cena za kus
9854150 arašidové 0,40 €
9854151 čokoládové 0,40 €
9854152 lieskovoorieškové 0,40 €

obj. číslo popis cena za kus
9854235 horké 0,62 €
9854236 mliečne 0,62 €

TatrankyZlaté Polomáčené

• hmotnosť 100 g
• originálne balenie 48 ks
• dodávame po kusoch

4

• hmotnosť 47 g
• originálne balenie 36 ks
• dodávame po kusoch

5 CLUB maslové sušienky 

• hmotnosť 140 g
• originálne balenie 40 ks
• dodávame po kusoch

6

Fidorky7

• hmotnosť 30 g
• originálne balenie 30 ks
• dodávame po baleniach

• hmotnosť 50 g
• originálne balenie 35 ks
• dodávame po baleniach

8

BEBE Dobré ráno

• hmotnosť 50 g
• originálne balenie 30 ks
• dodávame po kusoch

3

obj. číslo cena za kus
9854219 1,20 €

popis cena za bal.

• originálne balenie 30 ks
• dodávame po baleniach

Zlaté sušienky9

• hmotnosť 135 g  
• originálne balenie 24 ks
• dodávame po baleniach

obj. číslo popis cena za bal.
9854446 s čoko kúskami 32,30 €
9854447 s čoko kúsky a lieskovými orieškami 32,30 €

• dodávame po kusoch

PiM´s Čoko piškóty

• hmotnosť 147 g
• originálne balenie 24 ks
• dodávame po kusoch

1 Zlaté oblátky2

• hmotnosť 146 g  
• originálne balenie 28 ks
• dodávame po kusoch

obj. číslo popis cena za kus
9854214 lieskovoorieškové 1,10 €
9854216 čokoládové 1,10 €
9854217 nugátové 1,10 €

obj. číslo popis cena za kus
9854232 višňové 1,20 €
9854231 marhuľové 1,20 €
9854230 malinové 1,20 €
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Zlaté

• originálne balenie 14 ks
• dodávame po kusoch

11Kolonáda PREMIUM

• hmotnosť 92 g
• originálne balenie 22 ks
• dodávame po kusoch

10

Slané občerstvenie13

obj. číslo popis cena za kus
9854451 horká čokoláda 1,15 €
9854452 mliečna čokoláda 1,15 €

obj. číslo popis cena za kus
9854226 Zlaté koka - kakao s kokosom 180 g 1,55 €
9854225 Zlaté esíčka - škorica a kakao 220 g 1,55 €
9854224 Zlaté derby - kakaové 220 g 1,55 €

obj. číslo popis hmotnosť kartón cena za kus
9854355 Bohemia Chips horská soľ 77 g 15 ks 1,20 €
9854354 Bohemia Chips pikantná paprika 77 g 15 ks 1,20 €
9854320 Bohemia Tyčinky slané 85 g 36 ks 0,90 €
9854221 Bohemia Tyčinky syrové 85 g 40 ks 0,90 €
9854331 Bohemia Tyčinky zemiakové 85 g 40 ks 0,90 €
9854330 Bohemia Arašidy solené 100 g 24 ks 1,- €
9854280 Max Kešu solené pražené 60 g 25 ks 1,45 €
9854279 Max Pistácie solené pražené 75 g 30 ks 1,90 €
9854275 Max Mandle solené pražené 60 g 25 ks 1,15 €
9854353 Tuc Mini syr 100 g 21 ks 1,15 €
9854357 Tuc Mini original 100 g 21 ks 1,15 €
9854351 Tuc original 100 g 24 ks 1,15 €

Uvedené ceny sú bez DPH.

Bonboniery12

obj. číslo popis kartón cena za kus
9854260 Merci 250 g 10 ks 5,90 €
9854265 Raffaello 15 ks 6 ks 5,10 €



Kanvička z varného skla. Vnútri nerezové sieťované koliesko, ktoré stlačí kávu alebo sypaný čaj a 
zadrží ich na  dne kanvice. 

• objem 1000 ml

Kanvica sklenená

Kanvica na kávu a čaj

Kanvica z varného skla, montovaná.

• objem 1500 ml

4

6

obj. číslo cena za kus
8805551 17,30 €

obj. číslo cena za kus
8805550 5,10 €

Dóza FRESHBOX 3 ks

Vynikajúca pre skladovanie a prenášanie potravín. Vybavené vzduchotesným uzáverom - 
potraviny vydržia dlhšie čerstvé a svieže. Vyrobené z odolného plastu, vybavené kvalitným 
silikónovým tesnením. Odolné od -18 do +110 ° C, vhodné do chladničky, mrazničky a 
mikrovlnnej rúry, vhodné do umývačky.

• objem 1000 ml; 1500 ml; 2500 ml
• mix farebné prevedenie

5

Vynikajúca pre uloženie a podávanie horúcich a studených nápojov - vyrobená z 
prvotriednych odolných plastov - vybavená sklenenou termoizolačnou vložkou - vybavená 
dávkovacím uzáverom na ľahké nalievanie nápojov.

• objem 1000 ml
• mix farebné prevedenie

Termoska FAMILY plastová2

Vynikajúca pre prípravu a podávanie chladených i teplých nápojov. Vyrobené zo 
žiaruvzdorného borosilikátového skla, viečko z kvalitného plastu. Vhodné do umývačky. 3 
roky záruka. 

• objem 2500 ml
• viečko dodávané vo farebnom mixe

Džbán TEO3

obj. číslo cena za kus
8805554 13,- €

obj. číslo cena za kus
8805552 12,20 €

obj. číslo cena za kus
8805915     12,20 €

• viečko dodávané vo farebnom mixe
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Kanvička z varného skla. Vnútri nerezové sieťované koliesko, ktoré stlačí kávu alebo sypaný čaj a 

obj. číslo cena za kus
8805553 28,- €

Termoska CONSTANT nerezová

Termoska vyrobená z prvotriednej 
nehrdzavejúcej ocele, rukoväť z odolného 
plastu. Uchová nápoje horúce alebo studené, 
pri bežnom použití je nerozbitná. Termoska 
je vybavená dávkovacím uzáverom pre ľahké 
nalievanie a silikónovým tesnením.

• objem 1200 ml

1

&
Čaje nájdete  na str. 490.



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Stojan na servítky pre domácnosti a gastronomické zariadenia.
Vyrobené z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele a odolného plastu.

Menážky CLUB

Otvárače

Stojanček na obrúsky CLUB

Stolové súpravy na dochucovanie pre domácnosti a gastronomické zariadenia.
Vyrobené z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele, skla a odolného plastu.

Otvárače na víno a iné fľaše.

obj. číslo položka cena za kus
8803090  na víno 175 mm 5,90 €
8803091 čašnícky 130 mm 6,10 €
8803092 korunkový 0,64 €

obj. číslo položka cena za kus
8805900 soľ, korenie, špáradlá 8,10 €
8805901 soľ, korenie, obrúsky 8,- €

obj. číslo cena za kus
8805906 3,60 €

12

Nerezový a plastový odpadkový kôš pre použité servítky, špáradlá alebo papieriky. Všetky nevzhľadné použité veci 
sú schované v koši s kolískovým uzáverom. 

Kôš stolový

obj. číslo položka rozmer (v×Ø) cena za kus
8805820 nerez 11,5×12 cm 11,70 €
8805821 plast 18×12 cm 6,50 €

11 Čajové sviečky

• Ø 39×15 mm
• čas horenia 4 hodiny
• balenie 100 ks

obj. číslo cena za bal.
9101005 5,30 €
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9

Kuchynské nože PRESTO sú špeciálne tvarované a brúsené pre maximálny účinok a 
bezpečné použitie - čepeľ z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, ergonomická rukoväť z 
odolného plastu, vhodné do umývačky. 

Kuchynské nože PRESTO

obj. číslo položka cena za kus
8805979 praktický 8 cm 1,60 €
8805980 univerzálny 12 c m 2,20 €
8805990 kuchársky 17 cm 4,05 €

13 Sitko na čaj PRESTO

Sitko s rukoväťou. Vynikajúci
pre jednoduchú prípravu
čaju. Vyrobené z prvotriednej
nehrdzavejúcej ocele, vhodné do umývačky. 

• rozmer 5×16 cm

obj. číslo cena za kus
8805975 3,90 €
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obj. číslo cena za kus
8803081 28,50 €

Nerezový box vhodný pre uloženie príborov alebo ako odkvapkávač.

• rozmer 12×14,5 cm (Ø×v)

Odkvapkávač s podnosom ONLINE

Vynikajúci pre sušenie umytého riadu. Vybavené deleným zásobníkom pre odkladanie nožov, príborov a odkvapkávacím  
podnosom. Vyrobené z odolného kovu s chrómovaným povrchom a kvalitného plastu. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety, v 
prípade potreby nechajte odmočiť, vhodné do umývačky.

• rozmer 50×30 cm
• farba - transparentná

5 Box na príbory6

Jedálenské príbory Classic sú vyrobené z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele. 
Klasický dizajn a dokonalé prevedenie zaraďuje túto súpravu do kategórie vysoko 
kvalitných príborov pre každodenné použitie.
Sada obsahuje: 6 × vidlička jedálenská, 6 × nôž jedálenský, 6 × lyžica jedálenská, 6 × lyžica na kávu                                                     

Príbory FORTUNAPríbory CLASSIC

Príbory z chrómovanej ocele 18/0 v hrúbke materiálu 2 mm s lesklou povrchovou úpravou.

• dodávame po baleniach

43

obj. číslo cena za bal.
8805970 39,80 €

obj. číslo cena za kus
8803080 4,05 €

obj. číslo položka balenie cena za bal.
8803050  vidlička jedálenská 12 ks 8,10 €
8803051 nôž jedálenský 12 ks 12,20 €
8803052 lyžica jedálenská 12 ks 8,10 €
8803053 lyžica na kávu   12 ks 4,80 €
8803054 lyžica dlhá 18 cm 12 ks 8,10 €

Podnos servírovací GUSTITO - vyrobené z prvotriedneho porcelánu, určené na štýlové servírovanie pokrmov, odolné do 200 ° C, 
vhodné do mikrovlnnej rúry, mrazničky a umývačky.

• rozmer 25×16 cm

Podnos so 4 miskami FIESTA - elegantná súprava pre štýlové podávanie pokrmov. Vyrobené z prvotriedneho porcelánu a vysoko 
odolného bambusového dreva. Misky sú vhodné do chladničky, mrazničky aj umývačky. Podnos v prípade potreby utrite vlhkou 
utierkou a ihneď osušte, neumývajte v umývačke.

• rozmer 27×27 cm

PodnosyPodnosy porcelánové

Praktické podnosy vhodné na servírovanie.

21

obj. číslo položka cena za kus
8803095 Gustito 9,20 €
8803096 Fiesta 27,60 €

obj. číslo položka cena za kus
8804000 podnos na kávu oválny 26,5×19 cm 7,10 €
8804001 podnos párty obdĺžnik 41×31 cm 4,45 €



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Poháre do baru

Poháre BALLON / BANQUET

Poháre ISTANBUL

Poháre DONNA

Poháre CASABLANCA

Pub – hrubostenné poháre zvonovitého tvaru, vhodné na kokteily.
Lavazza – hrubostenné poháre určené pre prípravu latte macchiato, výška 8 cm. Ideálne pre podávanie horúcich nápojov.

• dodávame v balení po 12 kusov

obj. číslo položka cena za bal.
8805037 Lavazza 200 ml 26,50 €
8802025 Pub 320 ml 11,20 €

obj. číslo položka cena za bal.
8802037 sekt flauta 170 ml 15,- €
8802038 biele víno 190 ml 13,70 €
8802039 červené víno 250 ml 14,50 €

obj. číslo položka balenie cena za kus
8802050 biele víno 190 ml 6 ks 2,40 €
8802051 červené víno 250 ml 6 ks 2,40 €
8802052 sekt flauta 165 ml 6 ks 2,40 €

obj. číslo položka cena za bal.
8802001 whisky 250 ml 6,50 €
8802002 long drink 380 ml 7,70 €

obj. číslo položka cena za bal.
8802010 voda 205 ml 8,10 €
8802011 long drink 415 ml 12,- €

7 Poháre NORVÉGE

obj. číslo položka cena za bal.
8802030 200 ml 5,10 €
8802031 250 ml 5,60 €

Hrubostenné poháre ktoré sa dajú vrstviť na seba.

• dodávame v sade po 6 ks  

Hrubostenné poháre, ktoré sa dajú vrstviť na seba.

• dodávame v sade po 12 ks  

Hladké poháre s hrubým dnom.

• dodávame v sade po 6 ks

Najviac predávané tvrdené nápojové sklo v gastronómii. Pohár na stopke sa 
hodí na každú príležitosť.

•  dodávame v sade po 12 ks

Poháre z tvrdeného skla na víno a sekt.

• dodávame po kusoch



Cukornička / Dóza

Hrnčeky na teplé nápoje

Sklenená dóza MONTI

Sklenené hrnčeky vhodné na prípravu teplých nápojov.

4

1

5

obj. číslo položka cena za kus
8802060 1. Irish Coffee 225 ml 1,65 €
8802062 2. Hrnček 250 ml 2,10 €
8802063 4. Colombia 275 ml 1,45 €
8802064 5. Karina 350 ml 2,- €

obj. číslo položka cena za kus
8802080 500 ml 3,15 €
8802081 1000 m 3,65 €

obj. číslo položka cena za kus
8802090 cukornička 2,80 €
8802091 dóza 8,60 €

obj. číslo položka cena za kus
8805925 sklenená dóza 0,5 l 4,05 €
8805926 sklenená dóza 0,8 l 7,50 €

Micka CHEF‘S3Džbán BISTROT2

obj. číslo položka cena za kus
8805580 100 mm 0,60 €
8805581 120 mm 0,73 €
8805582 140 mm 0,93 €
8805583 170 mm 1,80 €
8805584 200 mm 2,25 €
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3. 4.2.1.

Sklenený krčah, číre sklo. Vhodný na studené aj teplé nápoje. Misky sú vyrobené z tvrdeného skla. Majú multifunkčné využitie. Majú praktický tvar bez prelisu. 
Stohovateľné. Dajú sa umývať v umývačke a používať do mikrovlnnej rúry.

• originálne balenie 6 kusov

Dávkovacia cukornička vyrobená z odolného skla a prvotriednej nehrdzavejúcej ocele. 
Dóza na cukor alebo strúhaný syr. Vyrobená z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele skla a 
odolného plastu.

Kuchynská dóza na skladovanie potravín. Vyrobená z odolného borosilikátového skla, 
prvotriednej nehrdzavejúcej ocele a odolného plastu, vybavená silikónovým tesnením. 
Vhodné do umývačky riadu, uzáver v umývačke neumývajte.

• dodávame v 2 veľkostiach



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Biely porcelán v prevedení Hotel.

• dodávame po balenie

Hrnčeky CREMA TONE

Hrnčeky GUSTITO

Servis ACTUAL

Hrnček GUSTITO Drinks

LAVAZZA BLUE

Servis HOTEL

obj. číslo cena za kus
8805965 4,60 €

obj. číslo cena za kus
8805961 5,70 €

obj. číslo položka objem cena za kus
8805950 1. na latte 400 ml 4,60 €
8805960 2. na cappuccino 200 ml 6,20 €

1.

2.

obj. číslo položka objem balenie cena za bal.
8805025 šálky Espresso (malé) 70 ml 12 ks 48,- €
8805055 šálky Lungo (stredné) 120 ml 6 ks 30,60 €
8805035 šálky Cappuccino (veľké) 165 ml 6 ks 31,60 €

Vyrobené  z prvotriedneho porcelánu, v elegantných farbách. Vhodné do mikrovlnnej rúry, 
chladničky a umývačky. 

• objem 300 ml
• dodávame po kusoch v mixe farieb (modrá, žltá, hnedá, červená, zelená, oranžová)

Hrnčeky s potlačou vyrobené z prvotriedneho porcelánu. Vhodné do mikrovlnnej rúry, 
chladničky a umývačky.

• objem 300 ml 
• dodávame po kusoch, mix potlačí

Hrnčeky na podávanie teplých nápojov sú vyrobené z prvotriedneho porcelánu, 
odolného do 200 °C. Vhodné do mikrovlnnej rúry, mrazničky a umývačky. 

• dodávame po kusoch

Súprava porcelánovej šálky a podšálky pre štýlové servírovanie cappuccina či espressa. 

• dodávame po baleniach

Zosilnená konštrukcia porcelánu zaručuje 3x - 4x vyššiu mechanickú odolnosť všetkých výrobkov.

• dodávame po baleniach

obj. číslo položka balenie cena za bal.
8803020 tanier 21×21 cm 6 ks 39,- €
8803021 tanier 32×32 cm 3 ks 37,30 €
8803022 šálka 190 ml 6 ks 17,30 €
8803023 podšálka 15×15 cm 6 ks 38,- €
8803024 šálka 90 ml 6 ks 16,10 €
8803025 podšálka 13×13 cm 6 ks 35,90 €
8803026 miska 9×9 cm 6 ks 31,10 €
8803027 miska 14×14 cm 6 ks 40,20 €

obj. číslo položka balenie cena za bal.
8803040 tanier plytký 20 cm 6 ks 10,20 €
8803041 tanier plytký 26 cm 6 ks 16,80 €
8803042 šálka na kávu 150 ml 6 ks 5,60 €
8803043 podšálka na kávu 15,7 cm 6 ks 5,90 €
8803044 šálka piccolo 90 ml 12 ks 10,- €
8803045 podšálka piccolo 126 cm 12 ks 10,70 €
8803046 šálka espresso 180 ml 12 ks 10,70 €
8803047 podšálka espresso 14,5 cm 12 ks 12,90 €
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obj. číslo balenie cena za bal.
9800455 100 ks 0,73 €
9800457 500 ks 3,40 €

Obrúsky biele Gastro

Obrúsky biele TORK Zásobníky na obrúsky TORK

4

1 2
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obj. číslo položka rozmery (š×v×h) cena
9801510 zásobník na obrúsky TORK malý 130×100×150 mm 16,20 €
9801620 obrúsky do zásobníka 1 vrstvové / 250ks 250×300 mm 1,80 €

Obrúsky farebné Gastro

Jednovrstvové farebné obrúsky.

• rozmery 33×33 cm
• balenie 100 ks
• dodávame po baleniach

5

Obrúsky Premium3

obj. číslo farba cena za bal.
9800470 biela 4,05 €
9800471 tmavo modrá 7,70 €
9800472 marhuľková 7,70 €
9800473 žltá 7,70 €
9800474 tmavo zelená 7,70 €
9800475 bordová 7,70 €
9800476 žltozelená 7,70 €

obj. číslo farba cena za bal.
9800571 žltá 1,45 €
9800572 červená 1,45 €
9800573 zelená 1,45 €
9800574 modrá 1,45 €

Biele obrúsky s dobrou absorpciou, vhodné na skladanie na stole. 
Najlepšia voľba pre hotely, bary, reštaurácie a kaviarne.

obj. číslo typ / rozmer balenie cena za bal.
9801700 jednovrstvové / 33×33 cm 100 ks 0,77 €
9801710 dvojvrstvové / 33×33 cm 250 ks 4,65 €

Zásobníky na obrúsky z hliníku a plastu, účelný a funkčný dizajn. Určený 
pre frekventované prevádzky (reštaurácie, jedálne, kuchyne a pod.)

• ekonomické dávkovanie - vyťahuje sa vždy jeden obrúsok
• hygienické uloženie obrúska
• rýchle doplňovanie obrúskov
• minimálna starosť s doplňovaním
• jednoduchá údržba

Vysoko kvalitné prémiové obrúsky sú výborným doplnkom na každý stôl ku každej príležitosti.

• rozmery 40×40 cm
• balenie 50 ks
• dodávame po 
• baleniach

Jednovrstvové biele obrúsky. Obrúsky 500 ks vyrobené zo 100% celulózy.

• rozmery 33×33 cm
• balenie 100 ks a 500 ks
• dodávame po baleniach            



Uvedené ceny sú bez DPH.

Obrúsky farebné Party
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Papierové obrusy na rolke

Jednorazová náhrada klasických obrusov pre ochranu aj ozdobu stola. Dodávané na rolke v širokej škále farieb.

10
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obj. číslo farba cena za bal.
9800510 žltá 1,20 €
9800511 fialová 1,20 €
9800512 červená 1,20 €
9800513 bordó 1,20 €
9800514 tm. zelená 1,20 €
9800515 tm. modrá 1,20 €

obj. číslo farba cena za bal.
9800504 biela 2,75 €
9800506 červená 3,45 €
9800507 tmavo modrá 3,45 €
9800508 žltá 3,45 €
9800509 tmavo zelená 3,45 €

Obrúsky farebné Gastro

Dvojvrstvové farebné obrúsky.

• rozmer 33×33
• balenie 50 ks
• dodávame po baleniach

6

Dvojvrstvové farebné obrúsky.

• rozmery 33×33 cm
• balenie 20 ks
• dodávame po baleniech

7

Obrúsky farebné Primasoft

obj. číslo farba cena za bal.
9800558 biela 0,78 €
9800560 žltá 0,98 €
9800559 červená 0,98 €
9800561 ružová 0,98 €
9800562 zelená 0,98 €
9800563 modrá 0,98 €

Obrúsky kokteilové Gastro

Dvojvrstvové biele a farebné obrúsky.

• rozmery 24×24 cm
• balenie 250 ks
• dodávame po baleniach

8

Jednovrstvové obrúsky v pastelových farbách.

• rozmer 33×33 cm
• balenie 50 ks
• dodávame po baleniach

9

obj. číslo rozmer š×d farba cena za kus
8905000 1,2×10 m biela 3,75 €
8905101 1,2×8 m žltá 5,20 €
8905102 1,2×8 m marhuľová 5,20 €
8905103 1,2×8 m ružová 5,20 €
8905104 1,2×8 m červená 5,20 €
8905105 1,2×8 m bordó 5,20 €
8905106 1,2×8 m zelená 5,20 €
8905107 1,2×8 m modrá 5,20 €

• dodávame po baleniach

• dodávame po baleniach

obj. číslo farba cena za bal.
9800521 žltá 1,20 €
9800522 červená 1,20 €
9800523 zelená 1,20 €
9800524 modrá 1,20 €
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Poháre biele na studené nápoje1
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3

obj. číslo položka balenie kartón cena za bal.
8800310 pohár 0,3 l 50 ks 800 ks 4,05 €
8800311 pohár 0,4 l 50 ks 800 ks 4,05 €
8800312 pohár 0,5 l 50 ks 800 ks 4,05 €
8800313 viečko s krížovým otvorom 50 ks 800 ks 2,55 €
8800314 viečko vypuklé s otvorom 50 ks 800 ks 2,90 €
8800315 viečko vypuklé bez otvoru 50 ks 800 ks 2,80 €

obj. číslo objem balenie kartón cena za bal.
8800330 0,2 l 100 ks 3 000 ks 1,80 €
8800380 0,3 l 100 ks 2 500 ks 3,10 €
8800500 0,5 l 50 ks 1 600 ks 2,25 €

2

Poháre z bieleho polypropylén plastu, jednorazové použitie. Pohár 0,08 l je vyrobený len z bieleho plastu.

• dodávame po baleniach

obj. číslo objem balenie kartón cena za bal.
8800250 0,08 l 100 ks 4 800 ks 1,20 €
8800270 0,15 l 100 ks 3 000 ks 1,65 €
8800300 0,2 l 100 ks 3 000 ks 1,80 €
8800350 0,3 l 100 ks 2 500 ks 3,10 €
8800400 0,5 l 50 ks 1 600 ks 2,25 €

Poháre priehľadné na studené nápoje

Poháre z priehľadného polypropylén plastu, jednorazové použitie.

• dodávame po baleniach

Poháre číre na nápoje

Plastové poháre z „PET“ číre, pevné vhodné na rôzne nápoje, ovocné poháre, zmrzliny, špeciálnu kávu (latte macchiato) a pod. K týmto pohárom ponúkame 3 druhy viečok.

• priemer 95 mm (poháre aj viečka)  
• dodávame po baleniach



Uvedené ceny sú bez DPH.

Poháre  Krystal
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4

5

6

Poháre z číreho plastu na alkoholické nápoje a ochutnávky, pre jednorazové použitie.

• dodávame po baleniach

obj. číslo položka  / objem balenie kartón cena za bal.
8800040 pohár / 2 cl / 4 cl / 5 cl 40 ks 1 600 ks 2,- €
8800050 pohár / 2 cl / 4 cl 50 ks 2 000 ks 1,90 €
8800060 pohár na šampus / 0,1 l 6 ks 288 ks 1,85 €
8800030 pohár Longdrink / 4 cl / 0,3 l 10 ks 500 ks 1,90 €

Poháre farebné na studené nápoje

Poháre z farebného polypropylénového plastu s objemom 0,18 l. 

• dodávame v balení po 50 ks

obj. číslo farba cena za bal.
8800290 žltá 1,25 €
8800291 červená 1,25 €
8800292 zelená 1,25 €
8800293 modrá 1,25 €

Poháre na horúce nápoje

Šálka a podšálka s uškom, kávový a automatový pohár hnedo-biely. Jednorazový riad vhodný pre teplé nápoje.

• dodávame po baleniach

obj. číslo položka balenie kartón cena za bal.
8800280 kávový pohár 180 ml 100 ks 3 000 ks 2,80 €
8800285 automatový pohár 180 ml 100 ks 3 000 ks 2,60 €
8800660 šálka biela s uškom 180 ml 60 ks 1 200 ks 2,80 €
8800650 šálka biela  do podšálky 100 ks 3 500 ks 4,30 €
8800600 podšálka hnedá s uškom 50 ks 50 ks 20,40 €



obj. číslo farba cena za bal.
8901820 žltá 2,65 €
8901821 červená 2,65 €
8901822 zelená 2,65 €
8901823 modrá 2,65 €

1
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Plastový riad4

obj. číslo položka priemer balenie kartón cena za bal.
8901770 tanier plytký 17 cm 100 ks 1 600 ks 3,80 €
8901780 tanier PP plytký 22 cm 100 ks 1 000 ks 7,60 €
8901785 tanier PP delený 2 porce 22 cm 100 ks 1 000 ks 6,90 €
8901789 miska PP hlboká 350 ml 15 cm 100 ks 1 000 ks 6,90 €
8901790 miska PP hlboká 500 ml 15 cm 100 ks 1 000 ks 7,40 €
8903800 miska PP oválna 250 ml - 250 ks 2 000 ks 8,10 €

Taniere plastové farebné

Okrúhle farebné taniere z plastu pre jednorazové použitie.

• priemer taniera 22 cm
• balenie 30 ks
• dodávame po baleniach

3Taniere papierové

Papierové okrúhle taniere na jednorazové použitie, vyrobené z bielej hladkej lepenky.

• dodávame po baleniach

2

obj. číslo položka priemer balenie kartón cena za bal.
8900300 tanier plytký 18 cm 100 ks 500 ks 6,- €
8900350 tanier plytký 23 cm 100 ks 500 ks 7,80 €
8900355 tanier hlboký 26 cm 50 ks 250 ks 7,60 €
8900360 tanier hlboký 29 cm 50 ks 250 ks 9,70 €

522

obj. číslo položka rozmery balenie kartón cena za bal.
8900100 tácka č. 3 10×16 cm 250 ks 2 000 ks 5,30 €
8900220 tácka č. 4 13×20 cm 250 ks 1 000 ks 5,90 €
8900230 tácka č. 4,5 16×20 cm 250 ks 1 000 ks 8,50 €
8900250 tácka č. 5 16×23 cm 250 ks 1 000 ks 12,10 €
8900260 tácka č. 6 17×25 cm 250 ks 500 ks 15,80 €

Tácky papierové

Hranaté papierové tácky na jednorazové použitie, vyrobené z bielej hladkej lepenky. 

• dodávame po baleniach v rôznych veľkostiach

Guľaté taniere, misky a oválna miska z bieleho plastu, jednorazové použitie. Vhodné aj na použitie v mikrovlnných rúrach (okrem: tanier plytký 17 cm). Vyrobené z polypropylénu (PP). 
• dodávame po baleniach



Uvedené ceny sú bez DPH.
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Termo misky

Biele okrúhle misky na potraviny z penového polystyrénu, udržujú teplotu jedla. Možnosť doplnenia viečka, 
ktoré je univerzálne na oba rozmery misiek.

• dodávame po baleniach

6

Menu boxy8

obj. číslo položka / objem balenie kartón cena za bal.
8900400 miska / 450 ml 25 ks 600 ks 2,80 €
8900410 miska / 550 ml 25 ks 600 ks 3,05 €
8900420 viečko okrúhle 50 ks 600 ks 3,75 €

obj. číslo položka rozmery balenie kartón cena za bal.
8904230 menu box malý 185×133×75 mm 125 ks 500 ks 11,- €
8904220 menu box nedelený 241×207×69 mm 125 ks 250 ks 15,10 €
8904210 menu box 2-dielny 241×207×69 mm 125 ks 250 ks 15,10 €
8904200 menu box 3-dielny 241×207×69 mm 125 ks 250 ks 15,10 €

Podložné misky biele

Obdĺžnikové podložné misky z penového polystyrénu.

• dodávame po kusoch

7

obj. číslo rozmery balenie cena za kus
8904450 175×135×24 mm 900 ks 0,05 €
8904500 218×135×24 mm 750 ks 0,07 €
8904510 225×175×41 mm 500 ks 0,11 €

Termo poháre

Biele termo poháre z penového polystyrénu. Možnosť uzatvorenia vypuklým viečkom. 

• dodávame po baleniach

5

obj. číslo položka / objem balenie kartón cena za bal.
8800700 pohár / 200 ml 50 ks 1 000 ks 2,30 €
8800710 pohár / 225 ml 50 ks 1 250 ks 2,60 €
8800720 pohár / 280 ml 50 ks 1 100 ks 3,40 €
8800726 viečko / 200 ml 100 ks 1 000 ks 3,90 €
8800727 viečko / 225 ml 100 ks 1 000 ks 4,05 €
8800728 viečko / 280 ml 100 ks 1 000 ks 5,10 €

Boxy na potraviny s integrovaným vrchnákom. Sú vyrobené z penového polystyrénu, udržujú teplotu uloženého jedla.

• dodávame po baleniach  



524 Kayser » Spotrebiče » Dolce Gusto » Cafissimo » Tassimo » Lavazza Blue » Káva » Čaj » Mlieko, smotana » Ku káve a čaju » Džúsy » Nápoje ochutené » Nápoje neochutené » Alkoholické nápoje » Manner oblátky a 
sušienky » Oblátky a sušienky » Slané občerstvenie » Gastronomické potreby » Sklo » Porcelán » Papierové obrusy a obrúsky » Jednorazový riad » Potravinárske boxy a obaly

Plastové príbory

Klasické príbory a miešadlá vyrobené z bieleho plastu. Vidlička na hranolky a lyžička na zmrzlinu vyrobené z farebného plastu.

• dodávame po baleniach

1

obj. číslo položka dĺžka balenie kartón cena za bal.
8800850 lyžička kávová 12,5 cm 100 ks 2 000 ks 1,15 €
8800830 lyžička kávová 10,5 cm 100 ks 4 000 ks 0,65 €
8800800 lyžica 17 cm 100 ks 2 000 ks 1,60 €
8800950 vidlička 17 cm 100 ks 2 000 ks 1,60 €
8800900 nôž 17 cm 100 ks 2 000 ks 1,60 €
8801000 miešadlo 11 cm 1000 ks 5 000 ks 3,50 €

Slamky XXL

Špeciálne plastové slamky, neónové farby. Vhodné pre studené nápoje.

• dĺžka 100 cm
• priemer 6,5 mm
• balenie 100 ks
• dodávame po baleniach

32

obj. číslo cena za bal.
8801220 3,90 €

obj. číslo dĺžka priemer balenie cena za bal.
8801080 24 cm 5 mm 250 ks 1,45 €
8801081 21 cm 5 mm 40 ks 0,31 €

Slamky JUMBO

Špeciálne farebné plastové slamky.

• dĺžka 25 cm
• priemer 8 mm
• balenie 150 ks
• dodávame po baleniach

4

obj. číslo položka dĺžka balenie kartón cena za bal.
8900920 lyžička na zmrzlinu 9 cm 1 000 ks 10 000 ks 5,- €
8900930 vidlička na hranolky 7,5 cm 2 000 ks 20 000 ks 6,70 €

 dodávame po baleniach

obj. číslo položka cena za bal.
8801210 neónové 1,75 €
8801150 hnedé 1,75 €
8801151 červené 1,75 €
8801152 modré 1,75 €
8801153 oranžové 1,75 €
8801154 zelené 1,75 €
8801155 žlté 1,75 €
8801156 čierne 1,75 €

Slamky s kĺbom

Plastové pruhované slamky. Vhodné pre studené nápoje. 

• dodávame po baleniach



Uvedené ceny sú bez DPH.

Hranaté priehľadné misky s viečkom z polypropylénu.

• dodávame po baleniach

Misky s integrovaným viečkom7 8

obj. číslo položka / objem balenie kartón cena za bal.
8903300 miska / 610 ml 50 ks 500 ks 3,05 €
8903301 viečko k 610 ml 50 ks 500 ks 3,20 €

obj. číslo položka / objem balenie kartón cena za bal.
8903302 miska / 1140 ml 50 ks 300 ks 6,90 €
8903303 viečko k 1140 ml 50 ks 300 ks 6,70 €
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obj. číslo objem balenie kartón cena za bal.
8903304 200 ml 50 ks 500 ks 4,05 €
8903305 250 ml 50 ks 500 ks 4,20 €
8903306 375 ml 50 ks 500 ks 5,40 €
8903307 500 ml 50 ks 500 ks 5,80 €

Misky hranaté 5

obj. číslo objem balenie cena za kus
8903570 150 ml 1 000 ks 0,03 €
8903580 200 ml 1 000 ks 0,04 €
8903583 250 ml 1 000 ks 0,04 €
8903585 300 ml 1 000 ks 0,04 €
8903590 500 ml 1 000 ks 0,06 €
8904100 viečko 1 000 ks 0,03 €

Misky okrúhle6

obj. číslo objem balenie kartón cena za kus
8903490 125 ml 100 ks 1000 ks 0,03 €
8903500 150 ml 100 ks 1000 ks 0,03 €
8903550 200 ml 100 ks 1000 ks 0,04 €
8903560 250 ml 100 ks 1000 ks 0,04 €
8903510 300 ml 100 ks 1000 ks 0,04 €
8903520 500 ml 100 ks 1000 ks 0,06 €
8904000 viečko 100 ks 1000 ks 0,03 €

Priehľadné plastové misky k viacúčelovému použitiu, dodávané 
v niekoľkých veľkostiach. Odolné teplotám od -40 °C do 120 °C. 
Vhodné do mikrovlnnej rúry aj mrazničky.

• dodávame po kusoch

Plastové okrúhle misky vyrobené z priehľadného materiálu. Dodávané v niekoľkých veľkostiach 
k mnohostrannému použitiu. Odolné teplotám od -40 °C do 120 °C. Vhodné do mikrovlnnej rúry 
aj mrazničky.

• dodávame po kusoch

Misky šalátové s viečkom

Okrúhle priehľadné misky s viečkom z OPS materiálu.

 • dodávame po baleniach
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Papierové košíčky1
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obj. číslo druh rozmery balenie cena za bal.
8902225 košíčky biele Ø 25×18 mm 200 ks 1,45 €
8902230 košíčky farebné Ø 25×18 mm 200 ks 1,70 €
8902235 košíčky biele Ø 35×20 mm 100 ks 0,99 €
8902240 košíčky biele Ø 50×30 mm 100 ks 1,20 €

Krabice na torty, zákusky a pizzu

Krabice na torty, krabice s uchom na zákusky z hladkej lepenky a ploché krabice na pizzu z vlnitej lepenky.

• dodávame po baleniach

4

obj. číslo položka rozmery balenie cena za bal.
8900950 tortová krabica 22×22×9 cm 50 ks 12,20 €
8901400 tortová krabica 28×28×10 cm 50 ks 14,70 €
8901550 tortová krabica 30×30×10 cm 50 ks 16,30 €
8901200 krabica na zákusky 27×18×10 cm 50 ks 16,20 €
8901660 krabica na pizzu 33×33×3 cm 100 ks 24,40 €

Rozetky

Rozetky pod šálky, vyrobené z jemného savého papiera.

• dodávame po baleniach

3Dekoratívne čipky z papiera2

Biele podkladové čipky z papiera. Dekoratívny prvok pre servírovanie tôrt, zákuskov, chlebíčkov a iného 
občerstvenia.

• hygienicky zabalené vo fólii
• dodávame po baleniach

obj. číslo položka rozmery balenie cena za bal.
8901930 čipka okrúhla Ø 28 cm 100 ks 4,40 €
8902000 čipka okrúhla Ø 36 cm 100 ks 6,60 €
8902120 čipka oválna 36×28 cm 100 ks 6,60 €
8902150 čipka hranatá 25×38 cm 100 ks 6,70 €

obj. číslo položka balenie cena za bal.
8903100 biele Ø 9 cm 1 000 ks 3,95 €
8903231 červené Ø 9 cm 40 ks 0,92 €
8903241 žlté Ø  9 cm 40 ks 0,92 €
8903251 modré Ø  9 cm 40 ks 0,92 €

balenie cena za bal.

Cukrárenské košíčky vhodné na pečenie do 220 °C.

• hygienicky zabalené v papierovej škatuľke
• dodávame po baleniach 
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Drevené špajdle

Špajdle s hrotom a bez hrotu, priemer 3 mm, drevené. 
Hygienicky balené.

• dĺžka 30 cm
• balenie 100 ks

10

obj. číslo šírka×návin hrúbka cena za kus
9000100 29 cm×10 m 8,5 mic. 0,94 €
9000130 30 cm×150 m 10,5 mic. 12,20 €
9000170 45 cm×150 m 18 mic. 24,- €
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obj. číslo popis cena za bal.
8900500 bez hrotu 0,81 €
8900510 s hrotom 0,78 €

Podnosy z hliníku

Oválné podnosy z hliníku.

• dodávame po baleniach

7 ALU fólie

Hliníková fólia (alobal) pre balenie potravín. Fólia s 18-mikrónmi je vhodná na grilovanie.

8

obj. číslo rozmery balenie kartón cena za bal.
8904850 33,3×23,3 cm 10 ks 100 ks 4,05 €
8904860 44,5×29,5 cm 5 ks 60 ks 4,05 €
8904870 54,5×36 cm 5 ks 50 ks 6,10 €

Drevené špáradlá a napichovadlá 

Guľaté drevené špáradlá, obojstranne zahrotené.

• dodávame po baleniach

9

obj. číslo položka dĺžka balenie cena za bal.
8900810 1. špáradlá kelímok 65 mm 190 ks 0,64 €
8900860 2. špáradlá balenie 65 mm 1000 ks 3,65 €
8900900 3. napichovadlá 80 mm 50 ks 0,28 €

2.1.

dĺžka balenie cena za bal.

3.

Potravinová fólia 6

obj. číslo šírka×návin hrúbka cena za kus
9705020 29 cm×20 m 10 mic. 0,78 €
9705030 30 cm×250 m 8 mic. 3,60 €
9705040 30 cm×300 m 9 mic. 4,55 €
9705050 45 cm×250 m 11 mic. 5,80 €

Pečiaci papier

Špeciálny papier určený na vyloženie plechu pri pečení v rúrach
do 220 °C. Zabraňuje znehodnoteniu pečiva, pri zakrytí zabraňuje 
spáleniu povrchu.

5

obj. číslo rozmer cena za kus
9000040 38 cm×8 m 1,40 €

Transparentná zmršťovacia fólia na roli, určená na balenie potravinárskeho tovaru. Chráni pred vlhkosťou, prachom a znehodnotením. Takto zabalené 
potraviny zostávajú dlhšie čerstvé. Hygienicky nezávadná.



obj. číslo ∅ role šírka×návin cena za kus
9800410 19 cm 9 cm×127 m 1,37 €
9800412 23 cm 9 cm×180 m 2,- €
9800415 28 cm 9 cm×315 m 2,78 €

obj. číslo    cena za bal.
9800647 1,80 €

obj. číslo položka cena za bal.
9800120 Perfex Deluxe - harmanček 1,39 €
9800121 Perfex Deluxe - broskyňa 1,39 €

obj. číslo položka cena za bal.
9800760 3200 ks (16×200) 22,90 €
9800762 4000 ks (20×200) 28,- €

obj. číslo položka cena
9801200 vreckovky TORK 140280 /100 ks 1,18 €
9801505 zásobník Aluminium 454000 30,50 €

obj. číslo položka rozmery (š×v×h) cena
9801510 zásobník na obrúsky TORK malý 130×100×150 mm 16,30 €
9801620 obrúsky do zásobníka 1 vrstvové / 250ks 250×300 mm 1,80 €

528 Nahliadnite do nášho katalógu Hygieny a prevádzkových potrieb, ktorý si môžete vyžiadať u našich obchodných zástupcov.

Papierové „ZZ“ utierky Premium

Komfortné skladané papierové utierky do zásobníkov.

• dvojvrstvová biela celulóza
• rozmer utierky 25×23 cm

3 Toaletný papier PERFEX Deluxe

Luxusný trojvrstvový toaletný papier, parfumovaný, 100% celulóza.
• 150 útržkov, návin 18 m
• balenie obsahuje 4 ks

4

Kozmetické vreckovky TORK Premium (systém F1)2

Jemné kozmetické vreckovky vyššej kvality v papierovej krabičke, vhodné do zásobníka
TORK Aluminium 454000.

• dvojvrstvová biela celulóza
• rozmer 20×20,8 cm
• 100 ks v krabičke
• 30 krabičiek v kartóne

Zásobník na obrúsky TORK (systém N2)1

Zásobníky na obrúsky z hliníka a plastu, účelný a funkčný dizajn. Určené pre 
frekventované prevádzky (reštaurácie, jedálne, kuchyne a pod.)

• ekonomické dávkovanie - vyťahuje sa vždy jeden obrúsok
• hygienické uloženie obrúskov
• rýchle dopĺňanie obrúskov
• minimálna starosť s dopĺňaním
• jednoduchá údržba

Kuchynské utierky v roli Linteo 

Papierové utierky v rolke. 

• dvojvrstvové, biele
• šírka rolky 23 cm
• 48 útržkov na rolke
• balenie 4 rolky

5 Toaletný papier Jumbo

Dvojvrstvové role z bielej celulózy s perforáciou.

• originálne balenie po 6 ks

6



Uvedené ceny sú bez DPH.

obj. číslo cena za bal.
9901125 1,18 €

obj. číslo položka cena za kus
9950010 univerzálna 1,51 €
9950011 dezinfekčná 1,67 €
9950012 nechtíková 1,67 €
9950013 olivová 2,- €

obj. číslo položka cena za kus
9951205 jogurt sensitive 2,69 €
9951206 jogurt - aloe vera 2,69 €
9951207 hodváb a magnólia 2,69 €
9951208 biele hrozno 2,69 €

obj. číslo popis balenie kartón cena za bal.
9901126 1. Fibraverde 2+1 ks 40 bal. 1,18 €
9901127 2. Comfort 2 ks 24 bal. 1,92 €

obj. číslo položka cena za kus
9953277 Aloe Vera & Coconut 1,44 €
9953278 Water Lily & Jojoba 1,44 €
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FA tekuté mydlo

Mydlo pre jemné umývanie a starostlivosť o Vaše ruky, ktoré obmedzuje 
vysychanie pokožky.

• objem 300 ml
• originálne balenie 12 ks

9

Hubková utierka s vysokou savosťou.

• balenie 3 ks
• rozmer 18×15 cm

Hubková utierka11

JAR na riad7

Tekutý prostriedok na ručné umývanie riadu. Počas umývania pomáha chrániť Vaše ruky 
a zachová prirodzenú vlhkosť a hebkosť pokožky. Bohatá pena a dlhodobý účinok.

• objem 500 ml
• originálne balenie 21 ks

Hubky Scotch - Brite

1. Fibraverde 2+1 – syntetická hubka s drôtenkou, univerzálny pomocník nie len do kuchyne.
Súčasťou balenia je hubka na citlivé povrchy.

2. Comfort – syntetická, ergonomicky tvarovaná hubka na riad. Skvele padne do ruky a ochráni Vaše
nechty. Veľmi účinná drôtenka.

8

1.

2.

INDULONA krém na ruky

Ochranný pracovný krém s obsahom hojivých bylinných výťažkov a glycerínu.
Vytvára na pokožke ochrannú, dlhodobo pôsobiacu vrstvu, ktorá chráni namáhanú
pokožku Vašich rúk pri práci so saponátmi, rozpúšťadlami a dráždivými látkami.

• objem 100 ml
• originálne balenie 12 kusov

10



obj. číslo položka cena za kus
9950386 lemon 3,06 €
9950387 ocean 3,06 €
9950388 pine 3,06 €

obj. číslo položka cena za kus
9950307 Dezi 3 v 1 2,04 €
9950309 Levanduľa 3 v 1 2,04 €
9950315 Power 3 v 1 2,04 €
9950316 Oceán dezinfekčný 4 v 1 2,04 €

obj. číslo položka orig. balenie  cena za kus
9953208 Perfect gél 650 ml 8 ks 8,60 €
9953207 Perfect gél ocot 650 ml 8 ks 8,60 €
9953204 prášok do umývačky 3 kg 4 ks 10,10 €
9953205 Multi-perfect tablety 26 ks 6 ks 8,60 €
9953206 Multi-perfect tablety 52 ks 6 ks 10,90 €

obj. číslo položka orig. balenie  cena za kus
9953223 Standard 38 ks 6 ks 8,60 €
9953221 osviežovač umývačky 10 ks 3,22 €
9953203 soľ do umývačky 1,5 kg 8 ks 3,22 €
9953222 čistič umývačky 250 ml 8 ks 4,45 €
9953202 leštidlo do umývačky 750 ml 10 ks 5,10 €
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SAVO WC

Čistiace prípravky, ktoré odstraňujú organické nečistoty, pachy a nánosy vodného kameňa.

• objem 750 ml
• originálne balenie 12 kusov

2

BREF POWER AKTIV

Závesný čistiaci prostriedok na toaletné misy. 4 v jednom - čistota,
ochrana, sviežosť, pena.

• hmotnosť 50 g
• originálne balenie 10 ks

3

1 SOMAT

Prostriedky na umývanie riadu v umývačke. Neprekonateľne perfektné.



Uvedené ceny sú bez DPH.

obj. číslo položka cena za kus
9901155 súprava 9,60 €
9901164 tyč 2,- €
9901152 pásiky 3,02 €
9901165 povrazy 2,73 €

obj. číslo položka objem balenie cena za kus
9952056 dezinfekčný biely spray 750 ml 12 ks 6,10 €
9952053 univerzálny oranžový spray 750 ml 12 ks 6,10 €
9952059 odmasťovač zelený spray 750 ml 12 ks 6,10 €
9952061 aktívna pena 600 ml 6 ks 5,80 €

obj. číslo cena za kus
9952126 5,20 €

obj. číslo položka cena za kus
9950400 Wood 3,80 €
9950401 Anti-dust classic 3,80 €
9950402 Anti-dust lime 3,80 €
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PRONTO4

Wood – čistiaci prostriedok na drevo
Anti-dust - multifunkčný sprej proti prachu  na rôzne povrchy

• objem 250 ml
• originálne balenie12 ks

SANYTOL - Dezinfekčný gél na ruky5

SANYTOL dezinfekčný gél na ruky vďaka trojitému účinku
 čistí ruky, neutralizuje zápach a eliminuje 99,9% vírusov,
 baktérií a plesní bez vody a mydla. Obsahuje prírodný
 zelený čaj. Je hypoalergénny a pH neutrálny.

• objem 250 ml
• originálne balenie12 ks

Veľmi účinné čističe. Dokonale odstránia vodný kameň, usadeniny vápnika, hrdzu a mydlový povlak. 
Dezinfekčné, univerzálne, odmasťovacie.

• objem 750 ml
• originálne balenie 12 ks

CILLIT BANG6

Mop súprava a príslušenstvo

Súprava vhodná pre prácu v členitom priestore. Ruky neprichádzajú do styku so saponátmi a sú suché. 

• súprava sa skladá z vedra s výlevkou 10 l, žmýkacieho koša a tyče s hlavicou s pásikmi
• príslušenstvo sa skladá z tyče dĺžky 120 cm, hlavice z pásikov a hlavice z bavlnených povrazov
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obj. číslo veľkosť farba balenie kartón cena za bal.
9701229 18 l / 45×54 cm čierna 50 ks 24 bal 0,66 €
9701230 30 l / 50×60 cm čierna 50 ks 24 bal 1,14 €
9701425 60 l / 60×72 cm číra 20 ks 60 bal 0,71 €

obj. číslo veľkosť hrúbka balenie kartón cena za bal.
9701605 60 l, 63×73 cm 11 mic. 10 ks 120 bal. 1,13 €
9702100 110 l, 70×100 cm 50 mic. 25 ks 10 bal. 4,45 €

obj. číslo  cena za kus
9901275 3,02 €

obj. číslo povrchová úprava cena za kus
1205334 nerez 58,- €
1205335 strieborný lak 49,80 €
1205336 perleťovo šedý lak 49,80 €

obj. číslo položka množstvo balenie cena za kus
9901605 Persil 4 dávky 20 ks 2,33 €
9901603 Rex 4 dávky 20 ks 1,51 €
9901602 Ariel 4 dávky 22 ks 2,- €
9901108 Bonux 4 dávky 22 ks 1,18 €
9901106 Persil 20 dávok 8 ks 7,20 €
9901600 Rex 20 dávok 8 ks 5,70 €
9901069 Ariel 20 dávok 6 ks 8,- €
9901112 Bonux 20 dávok 6 ks 6,10  €
9901235 Ariel tablety regular 16 tbl. 6 ks 8,20 €
9901240 Ariel tablety color 16 tbl. 6 ks 8,20 €
9900862 Persil kapsule 15 dávok 6 ks 8,20 €
9900863 Persil kapsule color 15 dávok 6 ks 8,20 €
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Vedro

Umelohmotné vedro s výlevkou vhodné na akékoľvek 
upratovacie práce.

• objem 10 l
• dodávané v mix farebnom prevedení

3Odpadkový kôš nášľapný T2.202

Odpadkový kôš z nerezu alebo proti korózii upravenej lakovanej ocele. Súčasťou koša je úchyt pre vrecko na odpadky.

• tiché zatváranie veka
 • proti vákuový efekt
 • sklopiteľný červený kruh na uchytenie vrecka na odpad
 • eventuálne unikajúca tekutina sa zhromaždí v priehlbine vnútorného vedra
 • výška 59,5 cm, priemer 26cm
 • objem 20 l

Vrecia do koša

Mikroténové vrecia do odpadkových košov určené pre bežný odpad. 
Dodávame po baleniach.

• balenie na roli 
• odtrhávacia perforácia

5

Pracie prostriedky1

Vrecia do koša zaťahovacie

Vrecia na odpadky so zaťahovacou páskou istiacou obsah proti vypadnutiu. 
Hygienické, pevné a vodotesné. Dodávame po baleniach.

• balenie na rolke - odtrhávacia perforácia.

4



Uvedené ceny sú bez DPH.

obj. číslo rozmer cena za kus
9901257 Ultra 30×30 cm 0,81 €
9901258 Glass 35×35 cm 0,96 €
9901259 Floor 50×60 cm 1,88 €

obj. číslo položka rozmer cena za kus
9901130 handra PETR 60×70 cm 1,- €
9901131 handra PETR 50×60 cm 0,94 €
9901134 handra tkaná 60×60 cm 1,35 €

obj. číslo veľkosť cena za bal.
9901111 S 0,80 €
9901109 M 0,80 €
9901110 L 0,80 €
9901113 XL 0,80 €

obj. číslo cena za kus
6200095 16,20 €

obj. číslo rozmery farba cena za kus
6200520 25 mm × 66 m číra 0,81 €
6200525 25 mm × 66 m hnedá 0,81 €
6200555 48 mm × 66 m číra 1,05 €
6200575 48 mm × 66 m hnedá 1,05 €
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Odvíječe baliacej pásky TESA Comfort7

Profesionálny ručný odvíjač na baliace pásky do šírky 50 mm. Pevná pogumovaná rukoväť 
pre pohodlné, pevné uchopenie. Ručne nastaviteľná  kontrola napnutia pásky. Skrytý nôž 
(ochrana pred zranením), vysúva sa automaticky a odrezáva pásku v prípade prítlaku na 
plošinku z transparentného plastu (ľahké a spoľahlivé odrezávanie). 

Baliace pásky TESA Standard6

Samolepiace pásky vyrobené z pevného polypropylénu na spoľahlivé lepenie krabíc 
a preväzovanie rôznych predmetov. Stála lepivosť aj pri nízkych teplotách, lepidlo typu HOTMELT. 
Sú vhodné pre všetky typy ručných odvíjačov pásky.

• balenie: 25 mm × 66 m - 72 ks v kartóne,  48 mm × 66 m - 36 ks v kartóne

Kvalitná pevná handra s dobrou sacou schopnosťou a
dlhou životnosťou. 

Handra na podlahu9 10 Utierky z mikrovlákna

Utierky z mikrovlákna sú ideálnym pomocníkom do každej domácnosti
na čistenie, leštenie a upratovanie. Čistí bez chemikálií, postačí čistá
voda. 

• originálne balenie 10 ks

Ideálna ochrana pokožky na rukách pri upratovacích prácach.

• 2 ks v balení (1 pár)

Gumové rukavice8

i  
Farby rukavíc sú 
len ilustračné.



obj. číslo veľkosť cena za pár
8209950 7 1,37 €
8209951 8 1,37 €
8209952 9 1,37 €
8209953 10 1,37 €

obj. číslo veľkosť cena za bal.
8209971 S 16,30 €
8209972 M 16,30 €
8209973 L 16,30 €
8209974 XL 16,30 €

obj. číslo mikróny návin farba hmotnosť dutinka cena za kus
9705199 15 mic. 300 m transp. 2,3 kg 220 g 6,70 €
9705195 17 mic. 150 m transp. 1,4 kg 220 g 4,04 €
9705215 20 mic. 150 m transp. 1,6 kg 220 g 5,60 €
9705216 20 mic. 300 m transp. 3 kg 220 g 7,80 €
9705190 20 mic. 150 m čierna 2,1 kg 680 g 7,20 €
9705185 23 mic. 150 m transp. 2,25 kg 680 g 5,60 €
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Ručné fixačné fólie

Prieťažná transparentná fólia na ručné ovíjanie tovaru na paletách. Fólia je vyrobená z primárnych LDPE materiálov a neobsahuje regranuláty degradujúce jej vlastnosti. Svojimi mechanickými 
vlastnosťami spĺňa najvyššie nároky na pevný obal, neobsahuje a neuvoľňuje zdraviu škodlivé látky. Vďaka „odľahčenej“ dutinke (220g)  je celková hmotnosť rolky nižšia a tým je zaručená ľahšia 
manipulácia pri balení. Pre vyšší komfort a uľahčenie manipulácie, hlavne pri častom používaní, je vhodné použiť ručný odvíjač (obr. 5).

• prietažnosť až 150 %  
• šírka rolky 500 mm

1

i
Sme schopní zaistiť aj strojové fólie, po paletových 
odberoch, v šírke 500 mm, v mikrónoch 15, 17, 20, 
23, 35 a prieťažnosti 150 %.

KLEENGUARD G10

Modré nitrilové rukavice, bez prírodného latexu, nepudrované, štruktúrované 
končeky prstov, vybavené manžetou pre lepšiu pevnosť a ľahké navliekanie.

• hrúbka 50 mic.
• veľkosť – S, M, L, XL
• určenie – automobilový priemysel, čistenie, 
                    spracovávanie potravín a stravovanie
• balenie 200 ks 

2 AERO PU

Pracovné rukavice textilné, máčané. Nylónové rukavice s tenkou vrstvou PU, 
anatomický tvar, pohodlné, priedušné, mechanicky odolné. 
Štandardy EN 388 a EN 420.

• veľkosti – 7, 8, 9, 10 
• určenie – elektrotechnický priemysel, montážne
                    a manipulačné práce

3



Uvedené ceny sú bez DPH.

obj. číslo položka materiál rozmery cena za kus
9802068 Universal Mini 310  biele / 120123 celulóza + recykl. 1 vrstva 21,5 cm × 120 m 3,65 €
9802070 AdvancedMini 415 biele / 100130 celulóza + recykl. 1 vrstva 21,5 cm × 120 m 4,33 €
9802080 AdvancedMini 420 biele / 101221* celulóza + recykl. 2 vrstvy 21,5 cm × 75 m (214 útr.) 5,20 €

obj. číslo farba cena za kus
9803630 bielo-tyrkysový 33,60 €
9803631 červeno-čierny 33,60 €

obj. číslo  cena za kus
8206005 12,30 €

obj. číslo položka rozmer cena za kus
9901204 vonkajšia gumová 59×39 cm 6,80 €
9901205 vonkajšia gumová 50×100 cm 32,60 €
9901206 vonkajšia gumová 80×100 cm 44,80 €
9901203 pre interiéry 59×39 cm 4,04 €
9901254 Criss Cross 60×40 cm 7,60 €
9901255 mriežková 35×60 cm 8,20 €

obj. číslo farba cena za kus
8208500 biela 5,70 €
8208501 žltá 5,70 €
8208502 oranžová 5,70 €
8208503 červená 5,70 €
8208504 zelená 5,70 €
8208505 modrá 5,70 €
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Bezpečnostný stojan Pozor klzká podlaha8

Plastový bezpečnostný stojan.

• rozmery 30×65 cm

Rohože6

Rohože pre interiér a exteriér.

Prilba LAS S177

Veľmi komfortná ľahká prilba s predĺžením nad zátylkom, výborne odoláva nárazu. 
Nastaviteľná veľkosť podľa obvodu hlavy, šesťbodové uchytenie, pre prácu do -30°C.
Certifikát podľa normy EN 397.

Zásobník na mini rolky so stredovým odvíjaním TORK Performance (systém M1)

Chráni utierky pred nečistotami a vlhkosťou, umožňuje pohodlné a presné dávkovanie 
požadovanej dĺžky utierky. Vhodné pre použitie v zdravotníctve, potravinárstve a v ostatných 
oblastiach, kde sa kladú vyššie nároky na hygienu. Kryt s bočným závesom uľahčuje otváranie 
a účinné doplňovanie zásobníka.

• uzamykateľný, možnosť pripevnenia magnetmi (náhradný diel)
• rozmer 33,3×19,3×17,2 cm (v×š×h)

4 Utierky TORK Mini so stredovým odvíjaním (systém M1)

Papierové univerzálne utierky z bielej celulózy pre utieranie rúk, čistenie pracovných nástrojov 
alebo pracovných plôch. Pevný materiál s dobrou absorbciou olejov, mastnoty a vody. 
Viacfunkčné 
použitie utierok na toaletách, v kuchyniach, potravinárstve, dielňach a ďalších priemyselných 
prevádzkach.

• priemer rolky 14 cm
• originálne balenie 11 roliek v kartóne

5

* perforovaná rolka



Katrin Handy Pack
Tisíce osušení v jednej ruke

INTEGROVANÁ RUKOVÄŤ
- na jednoduchšie prenášanie

FUNKČNÁ PERFORÁCIA 
- rýchle otvorenie balenia

KOMPAKTNÉ BALENIE
- pohodlná logistika

TRANSPARENTNÝ OBAL 

 

ZÁSOBNÍK
NA SKLÁDANÉ UTIERKY 

PLASTOVÉ BALENIE
- väčšia odolnosť a menej odpadu
- lepšie odoláva vlhkosti a vode
- multifunkčná taška - vhodná pre ďalšie použitie

Nové 2-vrstvové utierky na ruky
a praktické balenie Katrin Handy Pack 
- lepšie osušenie rúk v elegantnom balení

DVOJITÉ POHLADENIE JE ÚČINNÉ...

      NOVÝ 
SORTIMENT

- na ľahkú identi�káciu
  v skladových priestoroch



...si jednoducho zamilujete.
obj. číslo popis cena za kus
9854424 Original 0,36 €
9854425 Caramel 0,36 €
9854426 Black White 0,36 €




