
Vážený zákazník, obchodný partner
Vítame Vás na stránkach katalógu, v ktorom nájdete širokú ponuku kancelárskych potrieb, 
obalového materiálu, čistiacich prostriedkov, občerstvenia, PC príslušenstva a kancelárskej 
techniky.

Veríme, že si v ňom nájdete všetko, čo budete potrebovať vo Vašej kancelárii, či prevádzke. 
Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať s Vašimi pripomienkami alebo požiadavkami. 
Radi a ochotne Vám poradíme.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na možnú zmenu cien jednotlivých produktov v priebehu roka, 
ktoré boli platné v čase vydania katalógu. 

Želáme Vám príjemné nákupy a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Katalóg kancelárskych potrieb 
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Papier Old Style 80g
Kvalitný biely kancelársky papier na všestranné použitie. 
Balenie 500 hárkov.

Papier Double A premium 80g
Vysoko biely papier najvyššej A-kvality vyrábaný z pestovaných 
stromov. Balenie 500 hárkov.

Papier R-copy premium 80g
Biely kancelársky papier premium kvality.
Balenie 500 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Double A premium 80g A4 x408dba 4,90

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Old Style 80g A4 x408old 2,65

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier R-copy premium 80g A4 x408rcopy 3,95

Papier R-copy standard 80g A3 x308rcopy 6,72

Papier IBM All day 80g (Copy pro)
Značkové kancelárske papiere IBM zaručujú profesionálne výsledky 
v tlači aj kopírovaní. Nová rada „All“ obsahuje celý sortiment papie-
rov, ktoré potrebujete v kancelárii. All day je papier na každodenné 
použitie. Gramáž 80g/m2. Balenie 500 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier IBM All day 80g (Copy pro) A4 x408iday 3,50

Papier IBM All day 80g (Copy pro) A3 x308iday 7,00

Papier IBM All Business 80g (Office)
Značkové kancelárske papiere IBM zaručujú profesionálne výsledky 
v tlači aj kopírovaní. Nová rada „All“ obsahuje celý sortiment papi-
erov, ktoré potrebujete v kancelárii. All Business je kvalitný kopíro-
vací poapier pre všetky zariadení. Gramáž 80g/m2.
Balenie 500 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier IBM All Business 80 g A4 x408ibus 4,15

Kopírovací  papier

Papier Over Copy 80 g
Štandartný kancelársky papier vhodný na každodenné použitie 
v kopírovacích strojoch, faxoch a laserových aj atramentových 
tlačiarňach. Balenie 500 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Over Copy 80 g A4 x408over 2,62
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Papier Real Copy 80g
Štandardný kancelársky papier na každodenné použitie. 
Balenie 500 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Real Copy 80g A4 x408real 2,80

Papier Real Copy 80g A3 x308real 5,60

Kopírovací  papier

Papier Motif Copy Basic 80g
Štandardný kopírovací papier na každodenné kopírovanie a tlač. 
Balenie 500 hárkov.

Papier Motif All-in-one 80g
Jeden papier na všetko. Je vhodný pre každé zariadenie a na každý 
pracovný stôl. Balenie 500 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Motif All-in-one 80g A4 x408mall 3,35

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Motif Copy Basic 80g A4 x408mbas 2,90

Papier Motif Copy Basic 80g A3 x308mbas 5,80

Papier Motif Premium 80g
Premium papier je najvhodnejšou voľbou pre plnofarebné prezen-
tácie. 

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Motif Premium 80g A4 x408mprem 4,-

Papier Motif Recyklovaný 80g
100% recyklovaný papier pre bežnú tlač.
Balenie 500 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Motif Premium 80g A4 x408mrec 3,33

w w w . m o t i f p a p e r . c o m

Motif Premium
Prvotriedny extra biely papier určený 
na tlač dokumentov pre vonkajšiu 
komunikáciu a prezentáciu vašej 
spoločnosti. Je vhodný na farebnú 
a čiernobielu laserovú tlač, 
ako aj atramentovú tlač.

Motif All-in-one
Vysokokvalitný biely papier určený 
na všetky druhy tlačených a kopírova-
ných dokumentov. Garantuje vysoký 
výkon vo všetkých bežne používaných 
laserových a atramentových kancelár-
skych zariadeniach. S vyšším objemom 
je k dispozícii Motif All-in-one HiBulk.

Motif Copy
Kvalitný biely papier určený na každo-
denné použitie v kancelárii. Je vhodný 
do všetkých bežne používaných 
kopírovacích strojov, laserových 
a atramentových tlačiarní. 

Motif Recycled
Vysokokvalitný papier pre tlač 
a kopírovanie vyrobený 
zo 100 % recyklovaných vlákien.
 Vyrába sa v súlade s normou EN 12281.

Motif Colours
Vysokokvalitné farebné papiere určené 
na všetky druhy tlačových prác. 
Garantujú vysoký výkon vo všetkých 
bežne používaných laserových 
a atramentových kancelárskych 
zariadeniach.

Motif Rainbow
Mix vysokokvalitných farebných 
papierov určených na všetky druhy 
tlačových prác. Balenie obsahuje 
10 rôznych farieb po 50 listov. 

Motif
vie pokryť 95%
požiadaviek 
na papier 
v kancelárii

Papier s nápadmi pre lepšiu kanceláriu

V priebehu platnosti katalógu môže dôjsť  
k zmene cien papiera. Informujte sa prosím 
na aktuálne ceny.

i
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Papier A4 Image Volume 80g
Kvalitný kopírovací papier, ktorý univerzálne vyhovie vašim každo-
denným potrebám v kancelárii.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier A4 Image Volume 80g A4 x408imv 3,85

Papier Effecto 80g
Kvalitný multifunkčný papier na veľkosériové obojstranné kopírova-
nie a do čiernobielych laserových tlačiarní. Balenie 500 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Effecto 80g A4 x408eff 4,-

Kopírovací  papier

Papier Maestro standard 80g
Dobrý priebeh strojom robí z Maestro standard optimálnu voľbu pre 
tlač veľkého množstva dokumentov na laserových tlačiarňach a pri 
kopírovaní. Balenie 500 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Maestro standard 80g A4 x408mast 3,90

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Office 80g A4 x408off 3,20

Papier IBM All Premium 80g (Document)
Značkové kancelárske papiere IBM zaručujú profesionálne výsledky 
v tlači aj kopírovaní. Nová rada „All“ obsahuje celý sortiment papi-
erov, ktoré potrebujete v kancelárii. All Premium je papier výnimo-
čnej kvality s profesionálnymi výsledkami. Gramáž 80g/m2.
Balenie 500 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier IBM All Premium 80 g A4 x408iprem 4,27

Papier IQ economy 80g
Papier vhodný na použitie v čiernobielych atramentových tlačiar-
ňach. Balenie 500 hárkov.

Papier Office 80g
Štandardný kancelársky papier vyvinutý na princípe najvyššej hos-
podárnosti a používa sa všade tam, kde je potrebné kopírovanie 
a tlač veľkého množstva dokumentov. Vyrobený z bezchlórovo
bielenej celulózy. Balenie 500 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier IQ economy 80g A4 x408iqec 3,35
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Kopírovací  papier

Papier Canon Copy 80g
Papier určený na každodenné použitie v laserových tlačiarňach a 
kopírovacích strojoch a čiernobielych atramentových tlačiarňach. 
Balenie 500 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Canon Copy 80g A4 x408canc 3,65

Papier HP Office 80g
Kvalitný papier na vysokorýchlostné kopírovanie. Povrch papiera 
vylepšený technológiou Color-Lok zabezpečí kvalitnú a ostrú tlač. 
Balenie 500 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier HP Office 80g A4 x408hpof 4,-

Papier Color Copy
Špeciálny papier s vyššou plošnou hmotnosťou pre brilantnú fareb-
nú digitálnu tlač, laserové tlačiarne a farebné kopírovacie stroje. 
Vysoko biely s matnou saténovou úpravou.
Balenie - podľa tabuľky

Popis balenie ks veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Color Copy   90g 500 A4 x409cc 9,50
Papier Color Copy 100g 500 A4 x410cc 10,20
Papier Color Copy 120g 500 A4 x412cc 12,95
Papier Color Copy 160g 250 A4 x416cc 8,75
Papier Color Copy 200g 250 A4 x420cc 10,50
Papier Color Copy 250g 250 A4 x425cc 12,90

Papier Color Copy COATED
Obojstranne natieraný vysoko lesklý papier na dosiahnutie výsled-
kov vysokej kvality. Netoxický, šetriaci životné prostredie. Vhodný 
pre brilantnú farebnú digitálnu tlač, laserové tlačiarne a farebné ko-
pírovacie stroje. Balenie 250 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Color Copy COATED 135g A4 x413cct 9,80

Papier Color Copy COATED 200g A4 x420cct 15,50

Papier A4 Logic 300  80g
Biely kancelársky papier určený na čierno-bielu tlač na všetkých 
laserových a atramentových zariadeniach. Balenie 500 hárkov.

Papier A4 Logic 500  80g
Biely kancelársky papier určený na farebnú tlač na všetkých lasero-
vých a atramentových zariadeniach. Balenie 500 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier A4 Logic 300  80g A4 x408300 3,32

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier A4 Logic 500  80g A4 x408500 3,74
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Farebný kopírovací  papier
Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Motif 80g tehlovočervený 
ZR09/C6 A4 x408mc6 9,59

Papier Motif 80g lipovozelený 
LG46/C7 A4 x408mc7 9,59

Papier Motif 80g rosničkový
MA42/C8 A4 x408mc8 9,59

Papier Motif 80g sýtomodrý
AB48/C9 A4 x408mc9 9,59

Papier Motif 80g neón-oranžový
NEOOR/N1 A4 x408mn1 5,54

Papier Motif 80g neón-zelený 
NEOGN/N2 A4 x408mn2 5,54

Papier A4 Motif 80g neón-žltý 
NEOGB/N3 A4 x408mn3 5,54

Papier A4 Motif 80g neón-ružový 
NEOPI/N4 A4 x408mn4 0,50

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Motif 80g mix
pastelové farby 5x100 A4 x408mxp 7,79

Papier Motif 80g mix
intenzívne farby 5x100 A4 x408mxi 9,59

Papier Motif 80g mix
neónové farby 4x50 A4 x408mxn 5,54

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Motif 80g mix
10-farebný A4 x408mx10 8,69

Papier Motif 80g
Farebný kancelársky papier Motif colours dodáva dôraz informá-
ciám. Je ideálny pri požiadavke na farebné odlíšenie jednotlivých 
dokumentov na pracovnom stole či šanone, pri tlači letákov, pre-
zentácií ako aj obchodnej korešpondencii. Výborné výsledky je 
možné dosiahnuť aj pri obojstrannom kopírovaní a tlači vo vyso-
korýchlostných kopírkach a tlačiarňach. Dostupný v pastelových, 
trendových, intenzívnych a neónových farbách. Plošná hmotnosť 
80g/m2. Balenie 500 hárkov. Neónové farby 200 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Motif 80g vanilkový
BE66/A1 A4 x408ma1 7,79

Papier Motif 80g krémový
CR20/A2 A4 x408ma2 7,79

Papier Motif 80g žltý
YE23/A3 A4 x408ma3 7,79

Papier Motif 80g lososový
SA24/A4 A4 x408ma4 7,79

Papier Motif 80g svetloružový
OPI74/A5 A4 x408ma5 7,79

Papier Motif 80g ružový
PI25/A6 A4 x408ma6 7,79

Papier Motif 80g zelený
GN27/A7 A4 x408ma7 7,79

Papier Motif 80g zelený
MG28/A8 A4 x408ma8 7,79

Papier Motif 80g ľadovomodrý 
OBL70/A9 A4 x408ma9 7,79

Papier Motif 80g modrý
BL29/A10 A4 x408ma10 7,79

Papier Motif 80g blankyt
MB30/A11 A4 x408ma11 7,79

Papier Motif 80g citrónový
ZG34/B1 A4 x408mb1 8,89

Papier Motif 80g zlatý
GO22/B2 A4 x408mb2 8,89

Papier Motif 80g medový
AG10/B3 A4 x408mb3 8,89

Papier Motif 80g levanduľa
LA12/B4 A4 x408mb4 8,89

Papier Motif 80g sivý
GR21/B5 A4 x408mb5 8,89

Papier Motif 80g kanárikovo žltý
CY39/C1 A4 x408mc1 9,59

Papier Motif 80g žiarivožltý
IG50/C2 A4 x408mc2 9,59

Papier Motif 80g slnečný
SY40/C3 A4 x408mc3 9,59

Papier Motif 80g pomaranč
OR43/C4 A4 x408mc4 9,59

Papier Motif 80g korálovočerve-
ný CO44/C5 A4 x408mc5 9,59

Papier A4 Motif 80g mix
Farebný mix papierov v pastelových farbách. Plošná hmotnosť 
80g m2. Balenie 500 hárkov obsahuje 5 rôznych farieb po 100 hár-
kov. Neónový mix obsahuje 4 farby po 50 hárkov.
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Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Motif 160g kanárikovožltý 
CY39/C1 A4 x416mc1 11,29

Papier Motif 160g žiarivožltý 
IG50/C2 A4 x416mc2 11,29

Papier Motif 160g slnečný
SY40/C3 A4 x416mc3 11,29

Papier Motif 160g pomarančový 
OR43/C4 A4 x416mc4 11,29

Papier Motif 160g korálovočervený 
CO44/C5 A4 x416mc5 11,29

Papier Motif 160g lipovozelený 
LG46/C7 A4 x416mc7 11,29

Papier Motif 160g rosničkový 
MA42/C8 A4 x416mc8 11,29

Papier Motif 160g sýtomodrý 
AB48/C9 A4 x416mc9 11,29
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Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Motif 120g kanárikovožltý
CY39/C1 A4 x412mc1 8,30

Papier Motif 120g žiarivožltý 
IG50/C2 A4 x412mc2 8,30

Papier Motif 120g slnečný
SY40/C3 A4 x412mc3 8,30

Papier Motif 120g pomarančový 
OR43/C4 A4 x412mc4 8,30

Papier Motif 120g korálovočervený 
CO44/C5 A4 x412mc5 8,30

Papier Motif 120g rosničkový 
MA42/C8 A4 x412mc8 8,30

Papier Motif 120g sýtomodrý 
AB48/C9 A4 x412mc9 8,30

Farebný kopírovací  papier

Papier Motif 160g
Pri požiadavke na vyššiu gramáž farebného papiera je tu 160g/m2 

vo vybraných odtieňoch pastelových, trendových a intenzívnych 
farieb. Balenie 250 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Motif 160g vanilkový
BE66/A1 A4 x416ma1 9,59

Papier Motif 160g krémový
CR20/A2 A4 x416ma2 9,59

Papier Motif 160g žltý
YE23/A3 A4 x416ma3 9,59

Papier Motif 160g lososový
SA24/A4 A4 x416ma4 9,59

Papier Motif 160g svetloružový 
OPI74/A5 A4 x416ma5 9,59

Papier Motif 160g ružový
PI25/A6 A4 x416ma6 9,59

Papier Motif 160g zelený
GN27/A7 A4 x416ma7 9,59

Papier Motif 160g zelený
MG28/A8 A4 x416ma8 9,59

Papier Motif 160g ľadovomodrý 
OBL70/A9 A4 x416ma9 9,59

Papier Motif 160g modrý
BL29/A10 A4 x416ma10 9,59

Papier Motif 160g blankyt
MB30/A11 A4 x416ma11 9,59

Papier Motif 160g citrónový
ZG34/B1 A4 x416mb1 10,39

Papier Motif 160g zlatý
GO22/B2 A4 x416mb2 10,39

Papier Motif 160g sivý
GR21/B5 A4 x416mb5 10,39

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Motif 160g mix
pastelové farby A4 x416mxp 13,90

Papier Motif 160g mix 
intenzívne farby A4 x416mxi 15,60

Papier Motif 160g - mix
Pri požiadavke na vyššiu gramáž farebného papiera je tu 160g/m2 

vo vybraných odtieňoch pastelových, a intenzívnych farieb.
Balenie 250 hárkov.

Papier Motif 120g
Farebný kancelársky papier Motif colours dodáva dôraz informáci-
ám. Je ideálny pri požiadavke na farebné odlíšenie jednotlivých do-
kumentov na pracovnom stole či šanone, pri tlači letákov, prezen-
tácií ako aj obchodnej korešpondencii. Výborné výsledky je možné 
dosiahnuť aj pri obojstrannom kopírovaní a tlači vo vysokorýchlost-
ných kopírkach a tlačiarňach. Dostupný v pastelových a intenzív-
nych farbách. Plošná hmotnosť 120g/m2.
Balenie 250 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Papier Motif 120g vanilkový
BE66/A1 A4 x412ma1 7,20

Papier Motif 120g krémový
CR20/A2 A4 x412ma2 7,20

Papier Motif 120g žltý
YE23/A3 A4 x412ma3 7,20

Papier Motif 120g svetloružový
OPI74/A5 A4 x412ma5 7,20

Papier Motif 120g ružový
PI25/A6 A4 x412ma6 7,20

Papier Motif 120g zelený
MG28/A8 A4 x412ma8 7,20

Papier Motif 120g ľadovomodrý 
OBL70/A9 A4 x412ma9 7,20

Papier Motif 120g blankyt
MB30/A11 A4 x412ma11 7,20

pastelové farby:

intenzívne farby:

pastelové farby:

intenzívne farby:

Tr
en

d



Pa
pi

er
, b

lo
ky

 a
 o

bá
lk

y

12

Fotopapier Canon MP101 170g
Hrubý, matný, vlhku odolný papier, poskytujúci vynikajúcu repro-
dukciu farieb. Balenie 50 hárkov formátu A4.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Canon MP101 170 g/50 A4 camp101 12,-

Fotopapier

Fotopapier HP Q5433A premium matný 240 g
Extra hrubý matný fotopapier, ktorý pôsobí ako klasická fotografia. 
Špeciálny povrch dáva predpoklad pre verné a ostré zobrazenie fa-
rieb i kontúr. Balenie 20 hárkov

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

HP Q5433A premium matný 
240 g/20 A4 hpq5433a 11,29

Fotopapier Glossy 127g
Špeciálny vysoko lesklý fotopapier pre atramentové tlačiarne na 
kontrastnú tlač. Rýchloschnúci, pre tlač s rozlíšením až 1400 dpi. 
Balenie 20 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Glossy 127 g/20 A4 es57115 10,26

Fotopapier Premium photo 177g
Fotopapier potiahnutý špeciálnou vrstvou, umožňujúcou tlač doko-
nale verných farieb. Rýchloschnúci povrch, ideálny pre tlač obráz-
kov, digitálnych fotografií či propagačných materiálov na atramen-
tovej tlačiarni. Pre tlač s rozlíšením až 1400 dpi.
Balenie 100 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Premium photo 177 g/100 A4 es57123 38,20

Fotopapier HP Q2510A lesklý 170g
Konceptový stredne lesklý papier formátu A4, ideálny na testovanie 
digitálnych fotografií a tlačiarní za prijateľnú cenu. Výborne sa hodí 
na denné fotografické projekty - od e-mailu a internetu cez indexy 
fotografií a pozdravy až po školské úlohy. Balenie 100 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

HP Q2510A lesklý 170 g/100 A4 hpq2510a 12,28

Fotopapier HP Q5441HF 10x15cm 175g
Konceptový stredne lesklý papier formátu 10 x 15 cm, ideálny na 
testovanie digitálnych fotografií a tlačiarní za prijateľnú cenu. Vý-
borne sa hodí na denné fotografické projekty - od e-mailu a interne-
tu cez indexy fotografií a pozdravy až po školské úlohy.
Balenie 100 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

HP Q5441HF 10x15cm 175 g/100 10x15 hpq5441 7,30
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Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Tabel. papier 25cm/1+0  2000zl š 25 cm tb251210 13,98

Tabel. papier 25cm/1+1  1000zl š 25 cm tb251211 20,61

Tabel. papier 25cm/1+2   750 zl š 25 cm tb251212 24,57

Tabel. papier 25cm/1+3   500 zl š 25 cm tb251213 22,50

Na požiadanie dostupné aj iné rozmery, diskrétne obálky na výplaty, potlač 
logom firmy.

Špec iálne papiere a kotúč iky

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Transf. papier Rayfilm 250g 90x50 A4 rftt 8,95

Transferový papier Rayfilm na farebné tričká
Umožňuje nažehľovanie foto výstupov z atramentovej tlačiarne na 
čierny, biely alebo farebný textil použitím žehličky.
Balenie 5 hárkov A4.

Fotopapier Apli Glossy 140g
Kvalitný lesklý foto papier ,poskytujúci vysoko kontrastný výstup 
a žiarivé farby. Univerzálny, vhodný do atramentových tlačiarní 
rôznych výrobcov. Balenie 100 ks

Vizitkový papier
9x5 fotomatný 120ks/10 listov 190g
10 listové balenie, A4, VIZITKY,matné inkjet vizitky s hladkým 
okrajom 90 x 50 - 12ks/ A4 -190g/m2.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Vizitkový papier 9x5 fotomatný A4 rf4739 4,98

čierny, biely alebo farebný textil použitím žehličky.
Balenie 5 hárkov A4.

Tabelačný papier 25cm
Papier do ihličkových tlačiarní s oddeliteľnou perforáciou po bo-
koch. Šírka papiera s perforáciou 25cm, bez kópie, alebo s 1 až 3 
kópiami s priamo prepisujúcim papierom NCR.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Kotúčik sólo 1+0 57/60/17 mm pk5760170 0,20

Kotúčik sólo 1+0 76/60/17 mm pk7660170 0,24

Kotúčik NCR 1+1 76/60/17 mm pk7660171 0,37

Kotúčik termo 28/50/17 mm pkt285017 0,19

Kotúčik termo 57/50/12 mm pkt575012 0,48

Kotúčik termo 57/50/17 mm pkt575017 0,37

Kotúčik termo 80/80/17 mm pkt808017 1,19

Na požiadanie dostupné aj v iných šírkach vhodných pre Vašu tlačiareň, 
pokladňu, či kalkulačku.

Kotúčiky
Jednovrstvové kotúčiky, vhodné pre registračné pokladne a kalku-
lačky, sú vyrobené z bieleného a strojne hladeného písacieho pa-
piera 50 g/ m2.

NCR kotúčiky so žltou kópiou, určené do registračných pokladní 
s farbiacou páskou (NCR). Sú zložené z dvoch druhov papiera CB 
a CF, 50 g/m2. Na objednávku dostupné aj s bielou kópiou. 

Termo kotúčiky vyrobené z termocitlivého papiera 55 g/m2 určené 
do pokladní, váh, parkovacích automatov a pod.

Faxový papier
Vysokocitlivý faxový papier vhodný do všetkých faxov na termo-
papier. 

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Faxový papier 210/15m/12 mm pf21015 0,85
Faxový papier 210/30m/12 mm pf21030 1,42
Faxový papier 216/30m/12 mm pf21630 1,45

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Fotopapier Apli Glossy 140g A4 ap11804 8,85
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Plotrové role
Role vyrobené zo špeciálneho papiera 80 g/m2, pre InkJet. Vnútorný 
priemer dutinky 50 mm. Návin 50 m.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Plotrové role 80 g 297mm/50m pr29750 4,20

Plotrové role 80 g 420mm/50m pr42050 5,49

Plotrové role 80 g 594mm/50m pr59450 7,70

Plotrové role 80 g 610mm/50m pr61050 7,95

Plotrové role 80 g 620mm/50m pr62050 8,25

Plotrové role 80 g 914mm/50m pr91450 11,65

Na požiadanie dostupné aj v inej šírke, na dutinke 76 mm, s návinom 90, 
100 alebo 175 m. Záznamová kniha linajková 100 l

Záznamové knihy vyrobené z kvalitného bezdrevného papiera s la-
minovanou obálkou z tvrdého kartónu. Predná strana podľa aktuál-
nej ponuky.

Rolky,  hárky,  záznamové knihy

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Dvojhárok linajkový A4 pdvl 6,11

Dvojhárok štvorčekový A4 pdvs 6,11

Dvojhárok čistý A4 pdvc 6,11

Výkresy
Výkresy s plošnou hmotnosťou 180 g/m2. Balenie 200 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Výkresy 180 g A4 pvy4 4,26

Výkresy 180 g A3 pvy3 8,52

Uhľový papier čierny
Čierny kopírovací papier do písacích strojov či ručné písanie. 
Balenie 100 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Uhľový papier čierny 100 ks A4 pkop 3,58

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Záznamová kniha linajková 100 l A4 bkz4100 1,45

Záznamová kniha linajková 100 l A5 bkz5100 0,84

Záznamová kniha linajková s registrom 100 l
Záznamové knihy s abecedným registrom vyrobené z kvalitného 
bezdrevného papiera s laminovanou obálkou z tvrdého kartónu. 
Predná strana podľa aktuálnej ponuky.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Záznam. kniha s reg. linajková 100 l A4 bkz4100r 1,90

Záznam. kniha s reg. linajková 100 l A5 bkz5100r 1,10

Dvojhárok
Bezdrevný papier formátu A3 preložený na A4.
Balenie 250 hárkov.

Výkresy s plošnou hmotnosťou 180 g/m2. Balenie 200 ks.
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Zošit A5 
Zošity z bezdrevného papiera, predná strana podľa aktuálnej
ponuky.

Zošity,  b loky

Blok lepený
Bloky z bezdrevného papiera, predná strana podľa aktuálnej
ponuky.

Zošit A4 
Zošity z bezdrevného papiera, predná strana podľa aktuálnej
ponuky.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Blok špir. hore 50l. linajkový A4 bks14054 0,93

Blok špir. hore 50l. linajkový A5 bks15054 0,53

Blok so špirálou hore 50l
Poznámkové bloky s kovovou špirálou po kratšej strane. Predná 
strana podľa aktuálnej ponuky.

Blok College 80l
Poznámkové bloky linajkové s kovovou špirálou po dlhšej strane 
a otvormi na zakladanie do šanónov. 

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Blok College linajkový 80l A4 bkc306423 1,18

Blok College štvorčekový 80l  A4 bkc306456 1,18

Blok College linajkový 80l A5 bkc297515 0,70

Blok College štvorčekový 80l A5 bkc297531 0,70

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Zošit 40 listov čistý A4 bk440 0,47

Zošit 40 listov linajkový A4 bk444 0,47

Zošit 60 listov linajkový A4 bk464 0,65

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Zošit 40 listov čistý A5 bk540 0,25

Zošit 40 listov linajkový A5 bk544 0,25

Zošit 60 listov linajkový A5 bk564 0,38

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Blok 50 listov linajkový A4 bkl14054 0,65

Blok 50 listov linajkový A5 bkl15054 0,36

Blok 50 listov linajkový A6 bkl16054 0,21

Blok so špirálou hore 70l
Poznámkové bloky linajkové s kovovou špirálou po kratšej strane. 
Predná strana podľa aktuálnej ponuky.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Blok špir. hore 70l. linajkový A4 bks14074 1,05

Blok špir. hore 70l. linajkový A5 bks15074 0,59

Blok špir. hore 70l. linajkový A6 bks16074 0,39
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Blok College 50 l
Poznámkové bloky linajkové s kovovou špirálou po dlhšej strane 
a otvormi na zakladanie do šanónov. Predná strana podľa aktuálnej 
ponuky.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Blok College  linajkový 50 l A4 bkc14054 0,93

Blok College  linajkový 50 l A5 bkc15054 0,53

Náplň do karisbloku
Náhradné dierované linajkové listy pre zakladanie do karisblokov. 
Balenie 100 listov.

Zošity,  b loky,  poznámkové bloky

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Blok College linajkový 70 l A4 bkc14074 1,-

Blok College štvorčekový 70 l A4 bkc14075 1,-

Blok College linajkový 70 l A5 bkc15074 0,59

Blok College štvorčekový 70 l A5 bkc15075 0,59

Blok Leitz Prestige A4
Poznámkový blok z dvojfarebného polypropylénu produktovej rady 
Prestige. Obsahuje 80 hárkov perforovaného štvorčekového papie-
ra. Na konci bloku vrecko na voľné papiere , súčasťou bloku je od-
nímateľné pravítko, použiteľné ako záložka. Formát A4.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Blok Leitz Prestige A4 modrý A4 es461335 5,59

BLok Leitz Prestige A4 čierny A4 es461395 5,59

Karisblok prázdny
Karisbloky z PVC so 4-krúžkovou mechanikou. Bez náplne.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Karisblok prázdny A4 bkka4 2,45

Karisblok prázdny A5 bkka5 1,85

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Náplň do karisbloku 100 listov. A4 bkkn4 1,30

Náplň do karisbloku 100 listov. A5 bkkn5 0,76

Náplň do karisbloku 100 listov. A6 bkkn6 0,40

Blok College 70 l
Poznámkové bloky linajkové s kovovou špirálou po dlhšej strane a 
otvormi na zakladanie do šanónov. Predná strana podľa aktuálnej 
ponuky.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Blok Leitz Prestige A5 modrý A5 es461535 3,98

Blok Leitz Prestige A5 čierny A5 es461595 3,98

Blok Leitz Prestige A5
Poznámkový blok z dvojfarebného polypropylénu produktovej rady 
Prestige. Obsahuje 80 hárkov perforovaného štvorčekového papie-
ra. Na konci bloku vrecko na voľné papiere , súčasťou bloku je od-
nímateľné pravítko, použiteľné ako záložka. Formát A5
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Poznámkové a samolepiace bloky

Poznámkové bloky „kocka“ lepená farebná 
Farebné poznámkové bloky v tvare kocky. 700 lístkov v rôznych 
farbách.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

„Kocka“ lepená farebná 90x90x90 mm hl9572801 1,88

Poznámkové bloky „kocka“ nelepená biela
Biele poznámkové bloky v tvare kocky, vyrobené z bezdrevného 
papiera. V nelepenom prevedení použiteľné ako náhrada do zásob-
níka.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

„Kocka“ nelepená  biela 85x85x40 mm do8308501 0,56

Poznámkové bloky „kocka“ lepená biela
Biele poznámkové bloky v tvare kocky, vyrobené z bezdrevného 
papiera. V lepenom prevedení.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

„Kocka“ lepená  biela 85x85x40 mm do8308502 0,57

Poznámkové bloky „kocka“ lepená farebná
230 farebných lístkov v lepenom bloku na Vaše poznámky.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

„Kocka“ lepená farebná 80x80x30 mm hl9572819 0,59

Poznámkové bloky nelepené biele
v zásobníku
Biele nelepené poznámkové bloky so 700 lístkami v plastovej
krabičke.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Bločky  biele v zásobníku 83x83x75 mm do7490 1,75

Poznámkové bloky nelepené biele,
náhradná náplň
Biele nelepené poznámkové bloky so 700 lístkami ako náhrada 
do zásobníka.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Náhradná náplň 83x83x75 mm do8309 1,18

Poznámkové bloky nelepené farebné
v zásobníku
Viacfarebné poznámkové bloky v tvare kocky, nelepené, v plasto-
vom zásobníku. 650 lístkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Bločky farebné v zásobníku 90x90x90 mm hl1600253 2,56

Poznámkové bloky „kocka“ lepená biela
Biele poznámkové bloky v tvare kocky. Úprava lepená rovná. 
900 lístkov v kocke.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

„Kocka“ lepená  biela 90x90x90 mm hl9572793 1,68
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Poznámkové bloky lepené 9x9x9
Viacfarebné poznámkové bloky v tvare kocky. Špalíček 9x9x9 cm, 
700 farebných lístkov, lepený.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Pozn.bloky lepené 90x90x90 mm hl146092 1,79

Ľadová a neónová kocka Post-it
Ľadová kocka: 450 samolepiacich lístkov v štyroch odtieňoch farby 
mora (azúrová, mätová, ľadová, tmavomodrá). Spolu s bielou pôso-
bia čisto a sviežo.
Neónová kocka: Bločky v tvare kocky v piatich neónových farbách 
po 90 lístkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Ľadová kocka Post-it 76x76 mm mm2028b 5,84

Neónová kocka Post-it 76x76 mm mm2028np 5,84

Samolepiace bločky kocka 
Bločky v tvare kocky v piatich neónových a pastelových farbách 
po 90 lístkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Samolepiace bločky kocka neon 76x76 mm ae7338 2,17

Samolepiace bločky kocka pastel 76x76 mm ae7328 1,99

Samolepiace bločky Post-it žlté 3x100
Žlté samolepiace lístky Post-it odovzdajú Váš odkaz adresátovi jed-
noducho a presne tam, kde chcete. Ideálne sú aj na poznačenie 
Vašich nápadov či poznámok. Sú odolné voči starnutiu, nekrútia 
sa a nezanechávajú na povrchu stopy lepidla. Balenie obsahuje 
3 x 100 lístkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Samolepiace bločky Post-it 
žlté 3x100 38x51 mm mm65310 1,59

Poznámkové a samolepiace bloky

Samolepiace bločky Post-it žlté
Žlté samolepiace lístky Post-it odovzdajú Váš odkaz adresátovi jed-
noducho a presne tam, kde chcete. Ideálne sú aj na poznačenie 
Vašich nápadov či poznámok. Sú odolné voči starnutiu, nekrútia sa 
a nezanechávajú na povrchu stopy lepidla.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Samolepiace bločky Post-it žlté  76x76 mm mm65410 1,06

Samolepiace bločky Post-it žlté 76x127 mm mm65510 1,46

Poznámkové bloky „kocka“ točená farebná
Farebné poznámkové bloky, vyrobené z bezdrevného farebného 
papiera v efektnej točenej úprave.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

„Kocka“ točená farebná 83x83x35 mm do8303 0,73

Samolepiace bločky SuperSticky 
Žlté samolepiace bločky SuperSticky sú vhodné na rôzne povrchy. 
Vďaka použitému špeciálnemu lepidlu držia spoľahlivo a dlhodobo 
i na nerovných plochách. Po odtrhnutí nezanechávajú stopy po le-
pidle. Balenie 90 lístkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Samolepiace bločky Super Sticky
žlté  76x76 mm mm654s 1,42

Samolepiace bločky SuperSticky linajkové 
Žlté linajkové samolepiace bločky sú vhodné pre štruktúrované 
poznámky a zefektívnenie organizácie práce. Vďaka použitému 
špeciálnemu lepidlu držia spoľahlivo a dlhodobo i na nerovných 
plochách. Po odtrhnutí nezanechávajú stopy po lepidle. Balenie  
75 lístkov.

Popis katalógové číslo cena / ks.

Sam. bločky Super Sticky žlté linajk., 102x152 mm mm660s 2,89



Samolepiace bločky neon 
Samolepiace bločky v neónových farbách. 100 lístkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Samolepiace bločky neon červené  76x75 mm ae633402 0,44

Samolepiace bločky neon zelené  76x75 mm ae633404 0,44

Samolepiace bločky neon žlté  76x75 mm ae633405 0,44

Samolepiace bločky neon oranžové  76x75 mm ae633406 0,44

Samolepiace bločky neon ružové  76x75 mm ae633409 0,44
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Samolepiace bločky pastel 
Samolepiace bločky v pastelových farbách. 100 lístkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Samolepiace bločky pastel modré  76x75 mm ae632403 0,39

Samolepiace bločky pastel zelené  76x75 mm ae632404 0,39

Samolepiace bločky pastel ružové  76x75 mm ae632409 0,39

Samolepiace bločky pastel rainbow  76x75 mm ae6324ra 0,41

Samolepiace Z-bločky žlté
Bločky cik-cakovite naskladané na seba, sú vhodné v kombinácií 
s dispenzorom. Použitá technológia lepidla Post-it umožňuje ich 
viacnásobné použitie. Sú bezo zvyšku odlepiteľné a odolné voči 
starnutiu. V balení 100 žltých lístkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Samolepiace Z-bločky žlté  76x76 mm mmr330 1,35

Poznámkové a samolepiace bloky

Samolepiace bločky pastel
Samolepiace bločky pastelové žlté. 100 lístkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Samolepiace bločky pastel žlté 38x51 mm ae611400 0,34

Samolepiace bločky pastel žlté  51x75 mm ae621400 0,35

Samolepiace bločky pastel žlté  76x75 mm ae631400 0,39

Samolepiace bločky pastel žlté  102x75 mm ae641400 0,51

Samolepiace bločky pastel žlté  127x75 mm ae651400 0,59

Samolepiace bločky Post-it neon
Samolepiace bločky v neónových farbách, 100-lístkové. Sú odol-
né voči starnutiu, nekrútia sa a nezanechávajú na povrchu stopy 
lepidla.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Samolepiace bločky neon žlté  76x76 mm mm654ny 1,41

Samolepiace bločky neon zelené  76x76 mm mm654ng 1,41

Samolepiace bločky neon ružové  76x76 mm mm654np 1,41

Samolepiace bločky neon oranžové  76x76 mm mm654no 1,41

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Samolepiace bločky
Rainbow spring  76x76 mm mm654rbsp 1,24

Samolepiace bločky Rainbow spring 
Bločky Rainbow Spring v dúhových odtieňoch farby jari.
V balení 4x25 lístkov.
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Samolepiace bloky

Popis katalógové číslo cena / ks.

Neónová kocka Tartan 76x76 mm,4 farby mm076763 2,25

Neónová kocka Tartan 76x76 mm, 4 farby
Bločky v tvare kocky v 4 neónových farbách po 100 lístkov: ružová, 
žltá, zelená, oranžová. 

Samolepiace bločky TuttiFrutti Rainbow 
Bezo zvyšku odlepiteľné, odolné voči starnutiu. Balenie 6x100 líst-
kov v teplých neónových farbách ovocia.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Samolepiace bločky TuttiFrutti 
Rainbow  76x76 mm mm654tf 8,75

Samolepiace bločky Mint Rainbow 
Bezo zvyšku odlepiteľné, odolné voči starnutiu. Balenie 6x100 líst-
kov v studených neónových farbách mentolu.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Samolepiace bločky Mint
Rainbow  76x76 mm mm654mt 8,75

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Samolepiace bločky Mineral
Rainbow  76x76 mm mm654ml 8,75

Samolepiace bločky Mineral Rainbow 
Bezo zvyšku odlepiteľné, odolné voči starnutiu. Balenie 6 x 100 
lístkov v studených pastelových farbách minerálov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Samolepiace bločky Floral Rainbow  76x76 mm mm654fl 13,99

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Samolepiace bločky Tartan  76x76 mm mm07676n 4,05

Samolepiace bločky Tartan 
Samolepiace bločky TARTAN v neónových farbách. dúhy. V balení 
je 6 bločkov po 100 lístkov, po 2 ks ružová, žltá a zelená, každá 
farba jednotlivo balená.

Samolepiace bločky Floral Rainbow 
Bezo zvyšku odlepiteľné, odolné voči starnutiu. Balenie 12 x 100 
lístkov v teplých pastelových farbách kvetov.
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Samolepiace bločky šípka 
Samolepiace bločky v tvare šípky. Rozmer 70x70 mm.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Samolepiace bločky šípka žltá ae683400 1,15

Samolepiace bločky srdiečko
Samolepiace bločky v tvare srdiečka. Rozmer 70x70 mm

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Samolepiace bločky srdiečko farebné ae683402 0,69
Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Samolepiace bločky farebné ae683500 0,69

Samolepiace bločky kvetinka
Samolepiace bločky, priemer 70 mm.

Organizér C-50 stolový
Dispenzor v príťažlivom modernom dizajne. Spodná strana s pro-
tišmykovou úpravou. Dodávaný s 1 balením žltých bločkov Post-it 
76 × 76, lepiacou páskou Scotch Magic 19 mm × 33 m a úzkymi 
indexami Post-it 12,5 mm × 43 mm v 4 základných farbách.

Popis katalógové číslo cena / ks.

Organizér C-50 stolový strieborný mmc50 19,90

Samolepiace bloky, stojany, organizéry

Popis katalógové číslo cena / ks.

Dispenzor Millenium C2014 mm2014 10,60

Dispenzor Millenium C2014
Dispenzor na Z-bločky so záťažou, ktorá umožňuje manipuláciu  
s bločkami jednou rukou. Dodávaný spolu s jedným balením bloč-
kov.

Samolepiace Z-bločky neón
Bločky cik-cakovite naskladané na seba, sú vhodné v kombinácií 
s dispenzorom. Použitá technológia lepidla Post-it umožňuje ich 
viacnásobné použitie. Sú bezo zvyšku odlepiteľné a odolné voči 
starnutiu. V balení 6 × 100 lístkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Samolepiace Z-bločky
neón 6 x 100  76x76 mm mmr330nr 9,41
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Samolepiace záložky

Post-it index „podpis“
Široké acetátové záložky do kníh, časopisov, ako register do cen-
níkov, katalógov, kartoték, zakladačov, archívov a pod. Priehľadná 
lepiaca časť a farebná časť s potlačou. Prelepiteľné a popisovateľné. 
Rozmer záložky 25 × 43 mm. Balenie 50 lístkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Post-it index „podpis“  25x43 mm mm68031 2,81

Post-it index úzky Classic 
Úzke acetátové záložky do kníh, časopisov, ako register do cenní-
kov, katalógov, kartoték, zakladačov, archívov a pod. Priehľadná 
lepiaca časť a farebná časť pre označenie. Prelepiteľné a popisova-
teľné. Rozmer záložky 12,5 × 43 mm. Kombinácia 4 základných 
farieb (červená, modrá, zelená, žltá) po 35 lístkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Post-it index úzky classic  12,5x43 mm mm683400 4,82

Post-it index 
Široké acetátové záložky do kníh, časopisov, ako register do cen-
níkov, katalógov, kartoték, zakladačov, archívov a pod. Priehľadná 
lepiaca časť a farebná časť pre označenie. Prelepiteľné a popisova-
teľné. Rozmer záložky 25 × 43 mm. Balenie 50 lístkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Post-it index červený  25x43 mm mm6801 2,20

Post-it index modrý  25x43 mm mm6802 2,20

Post-it index zelený  25x43 mm mm6803 2,20

Post-it index žltý  25x43 mm mm6805 2,20

Post-it index oranžový  25x43 mm mm6804 2,20

Post-it index ružový  25x43 mm mm68021 2,20

Post-it index úzky neón
Úzke acetátové záložky do kníh, časopisov, ako register do cen-
níkov, katalógov, kartoték, zakladačov, archívov a pod. Priehľadná 
lepiaca časť a farebná časť pre označenie. Prelepiteľné a popisova-
teľné. Rozmer záložky 12,5 × 43 mm. Kombinácia 4 neónových 
farieb (žltá, fialová, ružová, modrá) po 35 lístkov.

Samolepiace záložky Post-it papierové 
Papierové Post-it záložky bezo zvyšku odlepiteľné zo všetkých 
povrchov, viacnásobne prelepiteľné, rozmeru 15 × 50 mm. V ba-
lení 5 farieb: žltá, oranžová, bledoružová, tmavoružová a zelená 
po 100 lístkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Sam. záložky Post-it papierové  15x50 mm mm670 2,92

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Post-it index úzky neón  12,5x43 mm mm6834ab 4,82
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Post-it index extra silný 
Plastové záložky s extra silnou priľnavosťou v klasických farbách. 
Prilepiteľné a popisovateľné perom, ceruzkou alebo popisovačom. 
Rozmery 25 x 43 mm, v balení 3 x 22 záložiek.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Post-it index extra silný classic  25x43 mm mm68600 5,95

Post-it index extra silný
Plastové záložky s extra silnou priľnavosťou v neónových farbách. 
Prelepiteľné a popisovateľné perom, ceruzkou alebo popisovačom. 
Rozmery 25 x 43 mm, v balení 3 x 22 záložiek.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Post-it index extra silný neon  25x43 mm mm68602 5,95

Post-it index šípky 
Prelepiteľné a popisovateľné záložky Post-it index s potlačou šíp-
ky upozorňujú na konkrétnu informáciu v texte. Rozmery indexu 
sú 12,5x43 mm, v balení 5 farieb po 20 lístkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Post-it index šípky classic  12,5x43 mm mm684001 5,15

Post-it index šípky neón 12,5x43 mm mm684002 5,15

Samolepiace záložky nepriehľadné
Papierové samolepiace záložky na označenie dôležitých miest a 
rýchlu orientáciu v dokumente. Jednotlivé farby záložiek sú zos-
podu prichytené k papierovému obalu, takže všetky farby sú vždy 
pohromade na pracovnom stole. 4x50 lístkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Sam. záložky nepriehľadné 20x50 mm hl790642 1,-

Samolepiace záložky priehľadné 
Priehľadné samolepiace záložky na vyznačenie dôležitých miest  
v dokumente. Nezakrývajú text a sú popisovateľné. 4x40 lístkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Sam. záložky priehľadné 20x50 mm hl525582 2,19

Samolepiace záložky

Označte si dôležité miesta 
v dokumentoch, či knihách.
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Etikety Rayfilm
Etikety pre všetky typy tlačiarní a kopíriek.Gramáž 125g/m2,Formát 
A4. Balenie 100 hárkov.

Popis počet etikiet
na hárku veľkosť katalógové č. cena / bal.

1 Etikety Rayfilm 189 25,4x10 mm rf5042 11,95

2 Etikety Rayfilm 65 38x21,2mm rf0102 11,95

3 Etikety Rayfilm 40  48x25 mm rf0203 11,95

4 Etikety Rayfilm 52  52x21 mm rf0302 11,95

5 Etikety Rayfilm 40 52,5x29,7 mm rf0304 11,95

6 Etikety Rayfilm 33 70x25 mm rf0503 11,95

7 Etikety Rayfilm 27 70x30 mm rf0505 11,95

8 Etikety Rayfilm 24 70x35 mm rf0507 11,95

8 Etikety Rayfilm 24 70x36 mm rf0527 11,95

10 Etikety Rayfilm 24  70x37 mm rf0508 11,95

11 Etikety Rayfilm 21  70x42,4 mm rf0511 11,95

12 Etikety Rayfilm 15 70x50,8 mm rf0514 11,95

13 Etikety Rayfilm 12 70x67,7 mm rf0517 11,95

14 Etikety Rayfilm 12 97x42,4 mm rf0711 11,95

15 Etikety Rayfilm 16 105x35 mm rf0907 11,95

16 Etikety Rayfilm 16 105x37 mm rf0908 11,95

17 Etikety Rayfilm 14 105x42,4 mm rf0911 11,95

18 Etikety Rayfilm 12 105x49,6 mm rf0929 11,95

19 Etikety Rayfilm 10 105x57 mm rf0915 11,95

20 Etikety Rayfilm 8 105x70 mm rf0918 11,95

21 Etikety Rayfilm 4 105x148 mm rf0922 11,95

22 Etikety Rayfilm 3 210x99 mm rf1124 11,95

23 Etikety Rayfilm 2 210x148 mm rf1122 11,95

24 Etikety Rayfilm 1 210x297 mm rf1123 11,95

25 Etikety Rayfilm 21
63,5x38,1 mm

oblé rohy rf0410 11,95

26 Etikety Rayfilm 16 99,1x34 mm rf0806 11,95

27 Etikety Rayfilm 14 99,1x38,1 mm rf0810 11,95

28 Etikety Rayfilm 6 99,1x93,1 mm rf0821 11,95

21 3 4

65 7 8

109 11 12

1413 15 16

1817 19 20

2221 23 24

2625 27 28

24

Univerzálne et ikety



Pa
pi

er
, b

lo
ky

 a
 o

bá
lk

y

25

Univerzálne et ikety

Etikety SOREX  
Cenovo výhodné etikety na hárkoch A4 vhodné do laserových 
a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov.
Balenie 100 hárkov.

21 3 4

65 7 8

109 11 12

1413 15 16

1817 19 20

21

25

Popis počet etikiet
na hárku veľkosť katalógové č. cena / bal.

7 Etikety SOREX 24 70x35 mm so070035 9,29

8 Etikety SOREX 24 70x36 mm so070036 9,29

9 Etikety SOREX 24 70x37 mm so070037 9,29

10 Etikety SOREX 16 105x35 mm so105035 9,29

11 Etikety SOREX 16 105x37 mm so105037 9,29

12 Etikety SOREX 14 105x42,3 mm so105042 9,29

13 Etikety SOREX 12 105x48 mm so105048 9,29

14 Etikety SOREX 10 105x57 mm so105057 9,29

15 Etikety SOREX 8 105x70 mm so105070 9,29

16 Etikety SOREX 8 105x72 mm so105072 9,29

17 Etikety SOREX 8 105x74 mm so105074 9,29

18 Etikety SOREX 4 105x148,5 mm so105148 9,29

19 Etikety SOREX 2 105x297 mm so105297 9,29

20 Etikety SOREX 2 210x148,5 mm so210148 9,29

21 Etikety SOREX 1 210x297 mm so210297 9,29

Popis počet etikiet
na hárku veľkosť katalógové č. cena / bal.

1 Etikety SOREX 65 38x21,2 mm so038021 9,29

2 Etikety SOREX 44 48,5x25,4 mm so048025 9,29

3 Etikety SOREX 56 52,2x21,2 mm so052021 9,29

4 Etikety SOREX 40 52,2x29,7 mm so052029 9,29

5 Etikety SOREX 21 63,5x38,1 mm so063038 9,29

6 Etikety SOREX 33 70x25,4 mm so070025 9,29

Etikety Rayfilm farebné
Univerzálne farebné etikety vhodné pre atramentové a laserové tla-
čiarne a kopírky. Balenie 100 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Etikety Rayfilm červené  70x30 mm rf0505r 15,90

Etikety Rayfilm žlté  70x30 mm rf0505y 15,90

Odstraňovač etikiet v spreji 
Nevyhnutná pomôcka na odstránenie papierových etikiet bez zbyt-
kov lepidla s využitím v každej kancelárii a domácnosti.

Popis objem katalógové číslo cena / ks

Odstraňovač etikiet v spreji 200ml ap11824 9,89
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Tabelačné a špec iálne et ikety

Etikety tabelačné 1-radové
Tabelačné etikety s postrannou vodiacou perforáciou, vhodné pre 
tlač v ihličkových tlačiarňach. Balenie 500 hárkov.

Popis počet etikiet
na hárku veľkosť katalógové č. cena / bal.

1
Etikety tabelačné 
1-radové 12 89x23 mm hn189234 24,40

2 Etikety tabelačné 
1-radové 8 89x36 mm hn189361 24,40

3 Etikety tabelačné 
1-radové 6 89x48 mm hn189488 24,40

4 Etikety tabelačné 
1-radové 8 102x36 mm hn110361 24,40

21 3 4

Etikety tabelačné 2-radové
Tabelačné etikety s postrannou vodiacou perforáciou, vhodné pre 
tlač v ihličkových tlačiarňach.
Balenie 250 hárkov.

21 3 4

Popis počet etikiet
na hárku veľkosť katalógové č. cena / bal.

1
Etikety tabelačné 
2-radové 24 89x23 mm hn289234 24,40

2 Etikety tabelačné 
2-radové 16 89x36 mm hn289361 24,40

3 Etikety tabelačné 
2-radové 12 89x48 mm hn289488 24,40

4 Etikety tabelačné 
2-radové 16 102x36 mm hn210361 24,40

Etikety odnímateľné 
Viaceúčelové etikety z matného papiera s odnímatelným lepidlom. 
Po odlepení nezanechávajú etikety žiadne nežiadúce zbytky.
Formát A4. Balenie 100 hárkov.

21 3

4 5

Popis počet etikiet
na hárku veľkosť katalógové č. cena / bal.

1 Etikety odnímateľné 189 25,4x10 mm rfo5042 14,90

2 Etikety odnímateľné 114 30x15 mm rfo3032 14,90

3 Etikety odnímateľné 56 51,5x21,2 mm rfo0302 14,90

4 Etikety odnímateľné 8 105x70 mm rfo0918 14,90

5 Etikety odnímateľné 1 210x297 mm rfo1123 14,90

Etikety strieborné  
Etikety z pevnej fólie striebornej farby, vhodné na vonkajšie a pri-
emyselné použitie, odolné voči poveternostným vplyvom, olejom, 
mazivám, saponátom a vode. Balenie 100 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Etikety strieborné laser 48,5x31,2  mm rfs0234 19,50

Etikety strieborné laser 63,5x46,6 mm rfs0412 19,50

Etikety strieborné laser 210x297 mm rfs1123 19,50

Etikety priehľadné
Číra polyesterová samolepiaca fólia vhodná pre laserovú tlač. 
Vhodné na vonkajšie použitie. Balenie 100 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Etikety priehľadné laser 70x36  mm rfp0527 56,-

Etikety priehľadné laser 105x148,5 mm rfp0922 56,-

Etikety priehľadné laser 210x297 mm rfp1123 56,-
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Špec iálne et ikety

Etikety na CD univerzálne 
Viaceúčelové etikety z matného papiera s permanentným lepidlom 
na CD/ DVD. Balenie 100 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

Etikety na CD univerzálne Ø 113-37 mm rcd09 10,50

Etikety na CD univerzálne Ø 118-41 mm rcd03 10,50

Popis počet etikiet
na hárku veľkosť katalógové č. cena / bal.

Etikety na CD
foto lesklé / 10 hárkov 3 Ø 113-37 mm rcdl09 12,95

Etikety na CD
foto lesklé / 50 hárkov 2 Ø 118-41 mm rcdl03 12,95

Etikety na CD foto lesklé
Etikety z lesklého papiera pre fotorealistickú tlač v najvyššom mož-
nom rozlíšení. Balenie 10 hárkov.

Etiketovacia súprava na CD 
Pomôcka na rýchle a presné nalepenie etikiet na CD a DVD.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Etiketovacia súprava na CD rcde 16,20

Informačné etikety
Farebné etikety rozmeru 114 × 114 mm pre značenie dôležitých 
informácií.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Info. etiketa „dámy“ 114x114 mm ag000835 0,99

Info. etiketa „páni“ 114x114 mm ag000836 0,99

Info. etiketa „dámy, páni“ 114x114 mm ag000837 0,99

Info. etiketa „zákaz fajčiť“ 114x114 mm ag000845 0,99

Info. etiketa „zákaz vodenia psov“ 114x114 mm ag000846 0,99

Info. etiketa „zákaz používať mobil“ 114x114 mm ag000848 0,99

Info. etiketa „unikový východ“ 114x114 mm ag010432 0,99

Info. etiketa „hasiaci prístroj“ 114x114 mm ag000841 0,99
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Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Etikety A5 biele 15 mm ag114002 2,30

Etikety A5 zelené 15 mm ag114311 2,30

Etikety A5 modré 15 mm ag114312 2,30

Etikety A5 červené 15 mm ag114313 2,30

Etikety A5 žlté 15 mm ag114314 2,30

Etikety A5 15 mm
Biele kruhové etikety s priemerom 15 mm na hárku formátu A5. 
Balenie 16 hárkov.

Farebné kruhové etikety s priemerom 15 mm na hárku formátu A5. 
Balenie 10 hárkov.

Etikety A5 24 mm
Biele kruhové etikety s priemerom 24 mm na hárku formátu A5. 
Balenie 16 hárkov.

Farebné kruhové etikety s priemerom 24 mm na hárku formátu A5. 
Balenie 10 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Etikety A5 biele 24 mm ag114004 2,30

Etikety A5 zelené 24 mm ag114321 2,30

Etikety A5 modré 24 mm ag114322 2,30

Etikety A5 červené 24 mm ag114323 2,30

Etikety A5 žlté 24 mm ag114324 2,30

Etikety A5 8 mm
Biele kruhové etikety s priemerom 8 mm na hárku formátu A5. Ba-
lenie 16 hárkov.
Farebné kruhové etikety s priemerom 8 mm na hárku formátu A5. 
Balenie 10 hárkov.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Etikety A5 biele 8 mm ag114001 2,30

Etikety A5 zelené 8 mm ag114301 2,30

Etikety A5 modré 8 mm ag114302 2,30

Etikety A5 červené 8 mm ag114303 2,30

Etikety A5 žlté 8 mm ag114304 2,30

Špec iálne et ikety

Samolepiace piktogramy
Piktogram vyrobený z vysoko kvalitnej metalizovanej fólie s vý-
bornou priľnavosťou. Lesklá strieborná farba zaručuje príťažlivý 
kovový vzhľad. Vytlačený symbol je odolný voči silnému opotre-
beniu a poškriabaniu. Jednoduchá aplikácia. Priemer 75 mm.

Popis katalógové číslo cena / ks

Piktogram samolepiaci 001 WC mf001 1,44

Piktogram samolepiaci Dámy mf002 1,44

Piktogram samolepiaci Páni mf003 1,44

Piktogram samolepiaci Jedáleň mf004 1,44

Piktogram samolepiaci Zákaz fajčiť mf005 1,44

Piktogram samolepiaci Sprchy mf006 1,44

Piktogram samolepiaci Kancelária mf007 1,44

Piktogram samolepiaci Zákaz používať mobil mf008 1,44

Piktogram samolepiaci Zákaz vstupu so psom mf009 1,44
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Et iketovacie kl iešte a et ikety

Etiketovacie kliešte Jolly c8  
Jednoriadkové 8-miestne etiketovacie kliešte. Znaková sada obsahu-
je číslice 0 - 9, matematické znamienka, skratky peňažných a mer-
ných jednotiek.

Popis katalógové číslo cena / ks

Etiketovacie kliešte Jolly c8 2612 hn2612 29,-

Farbiaci valček pre Jolly c8 hn261201 3,49

Etikety 26x12 mm

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Etikety biele 26x12 mm hn261210 0,50

Etikety žlté 26x12 mm hn261220 0,89

Etikety zelené 26x12 mm hn261230 0,89

Etikety oranžové 26x12 mm hn261240 0,89

Etikety červené 26x12 mm hn261250 0,89

Etiketovacie kliešte Jolly  JS 16  
Dvojriadkové 8-miestne etiketovacie kliešte s eurom. Znaková sada 
obsahuje číslice 0 - 9, matematické znamienka, skratky peňažných 
a merných jednotiek.

Popis katalógové číslo cena / ks.

Etiketovacie kliešte Jolly  JS 16, 25x16 hn2516 49,-

Farbiaci valček pre Jolly JS 16 hn251601 3,49

Etikety 25x16 mm  

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Etikety biele 25x16 mm hn251610 0,53

Etikety žlté 25x16 mm hn251620 0,90

Etikety zelené 25x16 mm hn251630 0,90

Etikety oranžové 25x16 mm hn251640 0,90

Etikety červené 25x16 mm hn251650 0,90

Popis katalógové číslo cena / ks.

Etiketovacie kliešte BLITZ 111 hn2928 165,64

Farbiaci valček pre Blitz 111 hn292801 7,97

Etikety 29x28 mm

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Etikety biele 29x28 mm hn292810 0,97

Etikety žlté 29x28 mm hn292820 1,39

Etikety zelené 29x28 mm hn292830 1,39

Etikety oranžové 29x28 mm hn292840 1,39

Etikety červené 29x28 mm hn292850 1,39

Etiketovacie kliešte BLITZ 111
Trojriadkové 11-miestne etiketovacie kliešte na označovanie tova-
ru. Znaková sada s číslicami 0 - 9, matematické znamienka, skratky 
peňažných a merných jednotiek.

Etikety 22x12 mm 

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Etikety biele 22x12 mm hn221210 0,49

Etikety žlté 22x12 mm hn221220 0,88

Etikety zelené 22x12 mm hn221230 0,88

Etikety oranžové 22x12 mm hn221240 0,88

Etikety 23x16 mm

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Etikety biele 23x16 mm hn231610 0,46

Etikety žlté 23x16 mm hn231620 0,60

Etikety zelené 23x16 mm hn231630 0,60

Etikety oranžové 23x16 mm hn231640 0,60



Chcete mať vlastné obálky potlačené logom firmy? Na požiadanie Vám spra-
cujeme cenovú ponuku.
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Obálky

Obálky C6 samolepiace 
Biele obálky rozmeru 114 × 162 mm, vyrobené z bezdrevného pa-
piera, 80 g/ m2. Samolepiace.
Balenie 1000 ks, predaj po min. 10 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis.

Obálky C6 samolepiace 114x162 mm obc6 9,45

Obálky DL samolepiace 
Biele obálky rozmeru 110 × 220 mm, vyrobené z bezdrevného pa-
piera, 80 g/ m2. Samolepiace.
Balenie 1000 ks, predaj po min. 10 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis.

Obálky DL samolepiace 110 × 220 mm obdl 14,90

Obálky C5 samolepiace
Biele obálky rozmeru 162 × 229 mm, vyrobené z bezdrevného pa-
piera, 80 g/ m2. Samolepiace.
Balenie 1000 ks, predaj po min. 10 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis.

Obálky C5 samolepiace 162×229 mm obc5 20, -

Obálky C5 samolepiace s  oknom 162×229 mm obc5o 23,40

Obálky C5 s páskou
Biele obálky rozmeru 162 × 229 mm, vyrobené z bezdrevného pa-
piera, 80 g/ m2 s odtrhávacou páskou.
Balenie 1000 ks, predaj po min. 10 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis.

Obálky C5 s páskou 162×229 mm obc5p 22,50

Obálky ELCO
Samolepiace obálky so silikónovou páskou a vnútornou potlačou, 
ktorá dokonale zabraňuje čítaniu obsahu proti svetlu a poskytuje 
tak ochranu Vašich informácií. Tlačené špeciálnymi vodou riediteľ-
nými farbami, ktoré neznečisťujú životné prostredie.
Balenie 500 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis.

Obálka ELCO s páskou C6 obelc6 34,-

Obálka ELCO s páskou DL obeldl 34,-

Obálka ELCO s páskou a okienkom DL obeldlo 36,70

Obálka ELCO s páskou C5 obelc5 52,50

Obálka ELCO s páskou a okienkom C5 obelc5o 75,90

Obálka ELCO s páskou C4 obelc4 142,-

Obálka ELCO s páskou a okienkom C4 obelc4o 165,-

Obálky DL samolepiace s okienkom
Biele obálky rozmeru 110 × 220 mm, vyrobené z bezdrevného pa-
piera, 80 g/ m2. Samolepiace s okienkom z priehľadnej fólie vpravo. 
Balenie 1000 ks, predaj po min. 10 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis.

Obálky DL samolepiace s okienkom 110 × 220 mm obdlo 16,65
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Obálky

Obálky C4 s páskou
Biele obálky rozmeru 324 × 229 mm s otvorom na kratšej strane, 
vyrobené z bezdrevného papiera 90 g/m2, s odtrhávacou páskou. 
Balenie 250 ks, predaj po min. 10 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis.

Obálky C4 s páskou 324×229 mm obc4p 57,-

Obálky B4 samolepiace
Biele obálky rozmeru 353 × 250 mm s otvorom na kratšej strane, 
vyrobené z bezdrevného papiera 90 g/m2. Samolepiace.
Balenie 250 ks, predaj po min. 10 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis.

Obálky B4 samolepiace 353×250 mm obb4 14,20

Obálky B4 s páskou
Biele obálky rozmeru 353 × 250 mm s otvorom na kratšej strane, 
vyrobené z bezdrevného papiera 90 g/m2, s odtrhávacou páskou.
Balenie 250 ks, predaj po min. 10 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis.

Obálky B4 s páskou 353×250 mm obb4p 16,-

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis.

Obálky C4 samolepiace 324×229 mm obc4 54,-

Obálky C4 samolepiace
Biele obálky rozmeru 324 × 229 mm s otvorom na kratšej strane, 
vyrobené z bezdrevného papiera 90 g/m2. Samolepiace.
Balenie 250 ks, predaj po min. 10 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Obálky kartónové na CD 160x160 mm obkcd 0,10

Obálky kartónové A5 260x205 mm obka5 0,15

Obálky kartónové A4 360x280 mm obka4 0,23

Obálky kartónové
Obálky vyrobené z jednostranne bielej skladačkovej lepenky
300 - 350 g/ m2. Balenie 50 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis.

Obálky na CD s okienkom 124x124 mm obcdo 3,09

Obálky na CD s okienkom
Samolepiace 90 g papierové obálky s kruhovým okienkom pre skla-
dovanie alebo zasielanie CD bez obalu. Rozmer 124 x 124 mm. 
Balenie 1000 ks, predaj po min. 10 ks.
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Obálky

Obálky C5 do vlastných rúk bez opakovaného
doručenia
Biele papierové obálky rozmerov 162 × 229 mm na zásielky „do 
vlastných rúk“, 90 g/ m2. Balenie 1000 ks, predaj po min. 10 ks.

Obálky C5 do vlastných rúk - opakované
doručenie 
Biele papierové obálky rozmerov 162 × 229 mm na zásielky „do 
vlastných rúk s opakovaným doručením“, 90 g/ m2.
Balenie 1000 ks, predaj po min. 10 ks.

Obálky B6 do vlastných rúk bez opakovaného
doručenia 
Biele obálky rozmeru 114×162 mm, vyrobené z bezdrevného pa-
piera, 80 g/m2.
Samolepiace. Balenie 1000 ks, predaj po min. 10 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis.

Obálky B6 do vlast. rúk bez 
opakovaného doručenia 114x162 mm obb6dvr 54,80

Obálky C5 doporučene 
Biele papierové obálky rozmerov 162 × 229 mm na zásielky
„doporučene“, 90 g/ m2.
Balenie 1000 ks, predaj po min. 10 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis.

Obálky C5 doporučene 162x229 mm obc5dop 65,90

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis.

Obálky C5 do vlast. rúk 
opakované doručenie 162x229 mm obc5dvo 65,90

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis.

Obálky C5 do vlast. rúk bez 
opakovaného doručenia 162x229 mm obc5dvr 65,90

Obálky B6 doporučene
Biele papierové obálky rozmerov 125 × 176 mm na zásielky
„doporučene“, 90 g/ m2.
Balenie 1000 ks, predaj po min. 10 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis.

Obálky B6 doporučene 125x176 mm obb6dop 54,80

Obálky B6 do vlastných rúk - opakované
doručenie
Biele papierové obálky rozmerov 125 × 176 mm na zásielky „do 
vlastných rúk s opakovaným doručením“, 90 g/ m2.
Balenie 1000 ks, predaj po min. 10 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis.

Obálky B6 do vlast.rúk opakované 
doručenie 125x176 mm obb6dvo 54,80
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Obálky

Obálky B4 s X-dnom a text. výstužou
Hnedá taška formátu B4 s textilnou výstužou a rozšíreným dnom. 
Balenie 250 ks, predaj po min. 10 ks.

Vrecká na sprievodné dokumenty
Priehľadné samolepiace vrecká vhodné na priloženie sprievodných 
dokumentov (dodacích listov, faktúr, záručných listov) k balíkom. 
Balenie 1000 ks.

Vrecká na sprievodné dokumenty Herlitz
Priehľadné samolepiace vrecká s červenou potlačou vhodné na pri-
loženie sprievodných dokumentov k balíkom. Balenie 100 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis.

Obálky B4 s X-dnom a text.  
výstužou 353×250 mm obx4t 490,-

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis.

Vrecká na spriev. C6 180x135 mm obsc6 39,-

Vrecká na spriev. DL 237x143 mm obsdl 49,-

Vrecká na spriev. C5 235x174 mm obsc5 57,-

Vrecká na spriev. C4 325x230 mm obsc4 137,-

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Vrecká na spriev. C6 180x135 mm obshc6 8,-

Vrecká na spriev. DL 792705 237x143 mm obshdl 8,50

Vrecká na spriev. C5 792804 235x174 mm obshc5 9,50

Obálka na ceniny
Obálka z odolnej fólie určená na odosielanie cenín a dôležitých 
a tajných dokumentov. Po zalepení ju nie je možné otvoriť bez 
viditeľného poškodenia. Väčšie balenie 1000 ks (C5), 500 ks (C4).

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Obálka C5 na ceniny 235x174 mm obfo5 0,48

Obálka C4 na ceniny 225x320 mm obfo4 0,63

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis.

Obálky B4 s X-dnom bez lepu 353×250 mm obx4 110,-

Obálky B4 s X-dnom a páskou biele
Biela taška formátu B4 s odrhávacou páskou a rozšíreným dnom. 
Balenie 250 ks, predaj po min. 10 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis.

Obálky B4 s X-dnom a páskou 
biele 353×250 mm obx4p 170,-

Obálky B4 s X-dnom bez lepu
Hnedá taška formátu B4 bez lepidla s rozšíreným dnom.
Balenie 250 ks, predaj po min. 10 ks.
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Obálky,  zvlhčovače

Popis katalógové číslo cena / ks.

Zvlhčovač prstov s hubkou ic109900 0,48

Bublinkové obálky 
Extrémne ľahké, bezpečné a hospodárne obálky. Jednoduchý spô-
sob balenia samolepiacim uzáverom. Vďaka špeciálnej bublinkovej 
fólii je ich obsah chránený voči nárazom. Balenie 100 ks.

Popis vnut. rozmer
v mm

vonk.rozmer
v mm katalóg. číslo cena / ks.

Bublink. obálky A1 95x165 120x175 obua1 0,10

Bublink. obálky B2 115x215 140x225 obub2 0,13

Bublink. obálky C3 145x215 170x225 obuc3 0,16

Bublink. obálky CD 175x165 200x175 obucd 0,15

Bublink. obálky D4 175x265 200x275 obud4 0,19

Bublink. obálky E5 215x265 240x275 obue5 0,20

Bublink. obálky F6 215x340 240x350 obuf6 0,24

Bublink. obálky G7 225x340 250x350 obug7 0,28

Bublink. obálky H8 265x360 290x370 obuh8 0,31

Bublink. obálky J9 295x445 320x455 obuj9 0,44

Bublink. obálky K10 345x470 370x480 mm obuk10 0,51

Zvlhčovač prstov s hubkou
Okrúhla mištička s hubkou na navlhčovanie prstov. Pomôcka, ktorú 
uvítajú hlavne tí, ktorí prichádzajú do styku s kolkami, známkami, 
množstvom dokladov, faktúr a pod.

Gelový zvlhčovač prstov Wetty
Gélový navlhčovač prstov. Pomôcka, ktorú uvítajú hlavne tí, ktorí prichádzajú 
do styku s kolkami, známkami, množstvom dokladov, faktúr a pod.

Popis katalógové číslo cena / ks.

Gelový zvlhčovač prstov Wetty ae314109 0,95

Zvlhčovač prstov Herlitz
Farebná okrúhla poduška 80mm s kvalitnejšou hubkou na navlhčo-
vanie prstov. Pomôcka, ktorú uvítajú hlavne tí, ktorí prichádzajú do 
styku s kolkami, známkami, množstvom dokladov, faktúr a pod.

Popis katalógové číslo cena / ks.

Zvlhčovač prstov Herlitz hl417574 1,30
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Otvárač listov Maped
Komfortný otvárač listov s ergonomickým úchytom antracitovej farby.

Popis katalógové číslo cena / ks.

Otvárač listov Maped ma037400 2,10

Otvárač listov Alba
Pohodlná plastová rúčka. Oblúková čepeľ. Dĺžka 24,2cm.

Popis katalógové číslo cena / ks.

Otvárač listov Alba al694995 3,42

Otvárač na listy ICO
Otvárač na listy s drevenou rukoväťou.

Popis katalógové číslo cena / ks.

Otvárač na listy ICO ic743008 1,-

Otvárače l istov a váhy

Váha Alba 1kg
Mechanická váha na listy. Veľká stupnica, šírka držiaka listov: 2 cm. 
Max záťaž: 1 kg , max. odchýlka: 5g, rozmery: 15x13x18 cm

Popis katalógové číslo cena / ks.

Váha Alba 1kg al247930 20,60

Váha Alba 1kg elektronická
Elektronická váha na listy, LCD display.

Popis katalógové číslo cena / ks.

Váha Alba 1kg al240839 32,70

Adaptér AC alba
Adaptér k elektronickým váham Alba.

Popis katalógové číslo cena / ks.

Adaptér AC alba al286332 17,40
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T lač ivá

Účtovné tlačivá

1

2

4

5

6

7

Popis MJ veľkosť katalógové č. cena / bal. 

1
Cestovný príkaz,
predaj min. po 100 hár.

bal. 
1 000 hár. A4 ig001 21,-

2 Cestovný príkaz,
predaj min. po 100 hár.

bal. 
2 000 hár. A5 ig002 22,-

3 Vyúčtovanie zahraničnej 
cesty, predaj min. po 100 hár.

bal. 
1 000 hár. A4 ig143 21,-

3

Pokladničné tlačivá
Pokladničný doklad A6.

Blok 100 listov.

1

2

3

Popis veľkosť katalógové č. cena / ks 

1
Paragón samoprepisovací 
číslovaný A6 ig068 0,66

2 Príjmový pokl. doklad s DPH A6 ig043 0,43

3 Príjmový pokl. doklad s DPH 
samoprepisovací A6 ig044 0,65

4 Výdavkový pokl. doklad 
s DPH A6 ig051 0,43

5 Výdavkový pokl. doklad s DPH 
samoprepisovací A6 ig052 0,65

4

5

Popis MJ veľkosť katalógové č. cena / ks 

4 Kniha došlých a odoslaných 
faktúr 30 listov A4 ig024 0,76

5 Kniha došlých faktúr 30 listov A4 ig117 0,76

6 Kniha odoslaných faktúr 30 listov A4 ig118 0,76

7 Kniha pokladnice a tržieb, 
tvrdá väzba - A4 ig090 2,35
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T lač ivá

Evidenčné tlačivá

1

2

3

4

5

Popis MJ veľkosť katalógové č. cena / ks 

1
Kniha došlej a odoslanej 
pošty , tvrdá väzba 96 listov A4 ig113 3,10

2 Podací / Registratúrny 
denník , tvrdá väzba 96 listov A4 ig031 3,10

3 Skladová karta , kartón bal. 
500 ks. A4 ig045 0,06

4 Skladová karta , kartón bal. 
1 000 ks. A5 ig046 0,03

5 Spisový obal, dvojlist ,
dvojhárok

bal. 
500 ks. A4 ig120 0,05

Práca a mzdy

1

2

3

4

5

6

Popis MJ veľkosť katalógové č. cena / ks 

1 Dovolenka, blok 100 listov A6 ig012 0,43

2 Kniha dochádzky, kniha 
príchodov a odchodov 30 listov A4 ig061 0,66

3 Kniha dochádzky, kniha 
príchodov a odchodov 50 listov A4 ig189 0,86

4 Priepustka, blok 100 listov A7 ig039 0,27

5 Osobná karta na zverené 
predmety, hárok

bal.
1 000 ks. A5 ig096 0,04

6 Výplatné vrecko bal. 
600 ks. A6 ig075 0,06
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Dopravné tlačivá
1

2

3

4

5

6

7

8
9

Popis MJ veľkosť katalógové č. cena / ks 

1
Záznam o prev. vozidla nákl. 
dopravy, blok číslovaný 100 listov A4  ig057 1,33

2 Záznam o prev. vozidla 
nákl. dopravy - kópia, blok 100 listov 2/3 A4 ig058 0,90

3 Záznam o prev. vozidla osob.
dopravy, blok 100 listov A5 ig275 1,19

4
Záznam o prev. vozidla 
osob. dopr. samoprepisovací, 
blok

100 listov A5 ig179 1,33

5 Žiadanka na prepravu, blok 100 listov A6 ig109 0,45

Obchodné tlačivá
1

2

3

4
5

6

7

Popis MJ veľkosť katalógové č. cena / ks 

1
Dodací list s DPH samopre-
pisovací, blok 100 listov A4 ig008 2,49

2 Dodací list s DPH samopre-
pisovací, blok 100 listov A5 ig009 1,23

3 Objednávka samoprepisovacia,
blok 100 listov A5 ig150 1,35

4 Príjemka samoprepisovacia,
blok 100 listov A5 ig124 1,35

5 Príjemka-výdajka-prevodka 
samoprepisovacia, blok 100 listov A5 ig299 1,35

6 Výdajka-prevodka s DPH 
samoprepisovacia, blok 100 listov A5 ig070 1,35

7 Reklamačný list samoprepi-
sovací, blok 100 listov A5 ig135 1,35

Ostatné tlačivá
1

2

Popis MJ veľkosť katalógové č. cena / ks.

1 Zápisník bezpečnosti práce 24 listov A5 ig098 0,35

2 Podací lístok, blok 100 listov - ig683 0,37

T lač ivá

Popis MJ veľkosť katalógové č. cena / bal.

6 CMR 5-listové bal. 100 
po 5 list. - ig278 16,-

7 CMR 7-listové bal. 100 
po 7 list. - ig094 20,-

8 JCD COL 205, 
jednotný colný doklad

bal. 100 
po 3 list. - ig091 9,80

9 JCD COL 206, doplnkový 
jednotný colný doklad

bal. 100 
po 3 list. - ig092 9,80
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Náhradna náplň do diára Magnum
Náhradná náplň k plánovaciemu diáru Magnum A5.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Náhradna náplň do diára Magnum A5 hl510776 3,89

Diár Cheftimer
Praktický jednoročný denný plánovací diár formátu A5 so záložkou. Elegantné prevedenie v imitácii kože. Jedna stránka na každý deň.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Diár Cheftimer modrý A5 hl101662 2,75

Diár Cheftimer čierny A5 hl24620 2,75

Diár Cheftimer bordový A5 hl106251 2,75

Diár Magnum týždenný čierny
Elegantný diár formátu A5 v imitácii kože, čierny, s klipom. Veľkosť formulárov 148 x 210 mm.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Diár Magnum týždenný čierny A5 hl108277 23,10

Diáre a pr ís lušenstvo
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Sada pre denné plánovanie, rozšírená
Doplnky k diárom ADK formátu A5.

Sada pre týždenné plánovanie, základná
Doplnky k diárom ADK formátu A5.

Mesačné plány ADK
Doplnky k diárom ADK formátu A5.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Mesačné plány ADK A5 adk13 4,05

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Sada pre týždenné plán. základná A5 adk12 22,47

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Sada pre denné plánovanie
rozšírená A5 adk11 60,41

Diár ADK Akademik
Cenovo najdostupnejší plnohodnotný model najpoužívanejšieho 
formátu A5 s doskami z nového, odolného a na dotyk príjemného 
materiálu, pripomínajúceho velúr. Obsahuje adresár, týždenné plá-
ny, obaly na vizitky a kalkulačku, guľôčkové pero ADK, príručku pre 
užívateľa a i. Dostupný v čiernej, bordovej, hrdzavej a zelenej farbe. 
Formát dosiek A5: 23x17 cm, veľkosť formulárov 21x13.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Diár ADK Akademik A5 adk01 47,-

Diár ADK Classic
Najpredávanejší manažérsky štandard s kompletným vybavením 
vrátane sady pre denné plánovanie. Klasické kožené dosky v moder-
nom dizajne s mierne kontrastným štepovaním, vyrobené z mäkkej 
a na dotyk príjemnej hovädziny, spracovanej do najmenších detai-
lov. Obsahuje diár a adresár - rozšírenú sadu pre denné plánovanie, 
puzdrá na vizitky, guľôčkové pero a mikroceruzku ADK, plastovú 
kazetu na formuláre s priehľadným vekom, príručku pre užívateľa 
a i. Dostupný v hnedej, čiernej alebo červenej farbe. Formát dosiek 
A5: 23x18 cm, veľkosť formulárov 21x13.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Diár ADK Classic A5 adk02 154,-

Diár ADK Manager
ADK diár z Hi-tech nylonovej látky z vonkajšej a talianskej imitácie 
kože z vnútornej strany. Vysoko odolný materiál dosiek je vhodný 
i do najnáročnejších pracovných podmienok. Formát A5: 23x17,5 
cm, veľkosť formulárov 21×13 cm, farba čierna. Obsahuje základ-
nú sadu na týždenné plánovanie, obaly na platobné karty, vizitky a 
kalkulačku, puzdrá na vizitky, diskety a mapy, guľôčkové pero ADK, 
príručku pre užívateľa a i.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks.

Diár ADK Manager A5 adk03 60,-

Plánovací  systém ADK

Obsah sady:
diár, A - Z adresár, plánovací kalendár, denné plány termínov, týž-
denné plány ľavé, ročný plán aktivity, nezabudni, týždenný a ročný 
rozvrh projektov, financie, pravidelné platby, klúčové oblasti, tele-
fónný zoznam, kontakty, internetové adresy, poznámky, záznam 
z porady, deliace listy so symbolmi a kazetu na archiváciu formu-
lárov.

Obsah sady:
diár, A - Z adresár, plánovací kalendár, týždenné plány pravé, ročný 
plán, nezabudni, týždenný a ročný rozvrh projektov, klúčové oblas-
ti, telefónný zoznam a poznámky

Denné plány termínov
Doplnky k diárom ADK formátu A5.

Popis MJ veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Denné plány termínov 365 listov A5 adk16 23,43
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Plánovací  systém ADK

Týždenné plány - ľavé
Doplnky k diárom ADK formátu A5.

Týždenné plány - pravé
Doplnky k diárom ADK formátu A5.

Popis MJ veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Týždenné plány - ľavé 53 listov A5 adk14 13,31

Popis MJ veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Týždenné plány - pravé 53 listov A5 adk15 13,31

Aktivity - formulár
Doplnky k diárom ADK formátu A5.

Popis MJ veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Aktivity - formulár 10 listov A5 adk17 1,19

Poznámkové listy ADK
Doplnky k diárom ADK formátu A5 - 50 poznámkových listov.

Popis MJ veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Poznámkové listy ADK 50 listov A5 adk18 2,82





Z a k l a d a n i e  a  a r c h i v á c i a

Zakladače pákové
Zakladače krúžkové
Archivačný systém
Rozraďovače
Euroobaly, obaly na dokumenty
Odkladacie mapy
Obaly s gumičkou, spisové obaly
Rýchloviazače
Obaly plastové, obaly s klipom
Triediace a podpisové knihy
Obaly plastové, katalógové knihy
Lišty násuvné
Obaly pre násuvné lišty, lepiace 
prúžky
Samolepiace vrecká
Závesné obaly a zásobníky
Skrinky, menovky na kľúče
Pokladničky, detektory bankoviek
Vizitkáre
Visačky
Menovky a stojany na vizitky
Písacie podložky
Portfóliá
Aktovky a kufríky

44 - 47
48 - 49
50 - 53
54 - 55
56 - 58

59
60 - 61 
62 - 63

64
65
66
67
68

69
70 - 71
72 - 73
74 - 75
76 - 77
78 - 79

80
81
82
83



Popis katalógové číslo cena / ks

Šanón Esselte pák. 7,5 cm biely es81130 2,41

Šanón Esselte pák. 7,5 cm žltý es81131 2,41

Šanón Esselte pák. 7,5 cm červený es81133 2,41

Šanón Esselte pák. 7,5 cm oranžový es81134 2,41

Šanón Esselte pák. 7,5 cm modrý es81135 2,41

Šanon Esselte pák. 7,5 cm sv. modrý es32038 2,41

Šanón Esselte pák. 7,5 cm zelený es81136 2,41

Šanón Esselte pák. 7,5 cm čierny es81137 2,41

Šanón Esselte pák. 7,5 cm šedý es81138 2,41

Šanón Esselte pák. 7,5 cm bordový es81151 2,41

Šanón Esselte pák. 7,5 cm fialový es81153 2,41

Šanón Esselte pák. 7,5 cm tyrkysový es81155 2,41

Šanon Esselte pák. 7,5 cm pieskový es21862 2,41

Šanon Esselte pák. 7,5 cm krémový es21863 2,41

Šanon Esselte pák. 7,5 cm perlový es21864 2,41

Z ak l ada č e  pákové
Za
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Šanón Esselte pákový 5 cm
Celoplastový zakladač formátu A4 so špičkovou pákovou mecha-
nikou. Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným 
chrbtovým štítkom, ochranným spodným kovaním a uzatváracím 
mechanizmom. Šírka chrbta 5 cm. 

Popis katalógové číslo cena / ks

Poradač Herlitz 5 cm čierny HL450808 1,50

Poradač Herlitz 5 cm modrý HL450402 1,50

Poradač Herlitz 5 cm červený HL450303 1,50

Poradač Herlitz 5 cm biely HL450709 1,50

Poradač Herlitz 5 cm žltý HL451300 1,50

Poradač Herlitz 5 cm zelený HL450501 1,50

Poradač Herlitz 5 cm tyrkys HL131252 1,50

Poradač Herlitz 5 cm oranžový HL232706 1,50

Poradač Herlitz 5 cm sivý HL450907 1,50

Poradač Herlitz 5 cm aqua HL131122 1,50

Poradač Herlitz  5 cm
Poradač A4/5 cm, PP, kapsa na chrbáte, vnútorný biely podlep, pá-
ková mechanika, prstokrúžok, radokrúžok, kovová lišta.

Popis katalógové číslo cena / ks

Šanón Esselte pák. 5 cm biely es81140 2,41

Šanón Esselte pák. 5 cm žltý es81141 2,41

Šanón Esselte pák. 5 cm červený es81143 2,41

Šanón Esselte pák. 5 cm oranžový es81144 2,41

Šanón Esselte pák. 5 cm modrý es81145 2,41

Šanón Esselte pák. 5 cm svmodrý es32098 2,41

Šanón Esselte pák. 5 cm zelený es81146 2,41

Šanón Esselte pák. 5 cm čierny es81147 2,41

Šanón Esselte pák. 5 cm šedý es81148 2,41

Šanón Esselte pák. 5 cm bordový es81152 2,41

Šanón Esselte pák. 5 cm fialový es81154 2,41

Šanón Esselte pák. 5 cm tyrkysový es81156 2,41

Šanón Esselte pákový 7,5 cm
Celoplastový zakladač formátu A4 so špičkovou pákovou mecha-
nikou. Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným 
chrbtovým štítkom, ochranným spodným kovaním a uzatváracím 
mechanizmom. Šírka chrbta 7,5 cm. 

44

Poradač Herlitz 8 cm 
Poradač A4/8 cm, PP, kapsa na chrbáte, vnútorný biely podlep, pá-
ková mechanika, prstokrúžok, radokrúžok, kovová lišta.

Popis katalógové číslo cena / ks

Poradač Herlitz 8 cm čierny HL480805 1,50

Poradač Herlitz 8 cm modrý HL480409 1,50

Poradač Herlitz 8 cm červený HL480300 1,50

Poradač Herlitz 8 cm biely HL480713 1,50

Poradač Herlitz 8 cm žltý HL481307 1,50

Poradač Herlitz 8 cm zelený HL480508 1,50

Poradač Herlitz 8 cm tyrkys HL086712 1,50

Poradač Herlitz 8 cm oranžový HL232386 1,50

Poradač Herlitz 8 cm sivý HL480904 1,50

Poradač Herlitz 8 cm aqua HL086729 1,50



Popis katalógové číslo cena / ks

Šanón Ess. Econ. pák. 5 cm biely es81190 1,83

Šanón Ess. Econ. pák. 5 cm žltý es81191 1,83

Šanón Ess. Econ. pák. 5 cm červený es81193 1,83

Šanón Ess. Econ. pák. 5 cm modrý es81195 1,83

Šanón Ess. Econ. pák. 5 cm zelený es81196 1,83

Šanón Ess. Econ. pák. 5 cm čierny es81197 1,83

Šanón Ess. Econ. pák. 5 cm šedý es81172 1,83

Šanón Ess. Econ. pák. 5 cm bordový es81173 1,83

Šanón Ess. Econ. pák. 5 cm fialový es81174 1,83

Šanón Ess. Econ. pák. 5 cm oranžový es81171 1,83

Šanón Ess. Econ. pák. 5 cm tyrkysový es81175 1,83

Z ak l ada č e  pákové Zak l ada č e  pákové
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Šanon Esselte pákový Plus 8 cm
Celoplastový zakladač formátu A4 so špičkovou pákovou mecha-
nikou. Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným 
chrbtovým štítkom, ochranným spodným kovaním a uzatváracím 
mechanizmom. Šírka chrbta 8 cm. Dĺžka 30 cm. Rozšírený formát 
A4 maxi umožňuje zakladať dokumenty v závesných vreckách 
a rozraďovačoch.

Šanón Esselte Econ. pákový 5 cm
Pákový zakladač formátu A4, potiahnutý z vonkajšej strany plastom 
a z vnútornej hladkým papierom. Vybavený chrbtovým krúžkom, 
vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom, ochranným spodným 
kovaním a uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta 5 cm. 

Popis katalógové číslo cena / ks

Šanón Ess. pák. Plus 8 cm červený es81183 2,72

Šanón Ess. pák. Plus 8 cm modrý es81185 2,72

Šanón Ess. pák. Plus 8 cm zelený es81186 2,72

Šanón Ess. pák. Plus 8 cm čierny es81187 2,72

Šanón Ess. pák. Plus 8 cm šedý es81188 2,72

Šanón Esselte Econ. pákový 7,5 cm
Pákový zakladač formátu A4, potiahnutý z vonkajšej strany plastom 
a z vnútornej hladkým papierom. Vybavený chrbtovým krúžkom, 
vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom, ochranným spodným 
kovaním a uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta 7,5 cm. 

Popis katalógové číslo cena / ks

Šanón Ess. Econ. pák. 7,5 cm biely es11250 1,83

Šanón Ess. Econ. pák. 7,5 cm žltý es10782 1,83

Šanón Ess. Econ. pák. 7,5 cm červený es11253 1,83

Šanón Ess. Econ. pák. 7,5 cm modrý es11255 1,83

Šanón Ess. Econ. pák. 7,5 cm zelený es11256 1,83

Šanón Ess. Econ. pák. 7,5 cm čierny es11257 1,83

Šanón Ess. Econ. pák. 7,5 cm šedý es11272 1,83

Šanón Ess. Econ. pák. 7,5 cm bordový es11276 1,83

Šanón Ess. Econ. pák. 7,5 cm fialový es11279 1,83

Šanón Ess. Econ. pák. 7,5 cm oranžový es11234 1,83

Šanón Ess. Econ. pák. 7,5 cm tyrkysový es11282 1,83

45

Šanón Herlitz 8 cm - vzor ovocie 
Pákový poradač formátu A4, lamino, bez štítku, radokrúžok, šírka 
80 mm.

Popis katalógové číslo cena / ks

Šanón Herlitz 8 cm pomaranče HL240282 1,99

Šanón Herlitz 8 cm citróny HL230429 1,99

Šanón Herlitz 8 cm maliny HL247809 1,99

Šanón Herlitz 8 cm čerešne HL242583 1,99

Šanón Herlitz 8 cm limetky HL214726 1,99

Šanón Herlitz 8 cm jahody HL214702 1,99



Z ak l ada č e  pákové
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Pákový zakladač formátu A4, vyrobený z kartónu, príjemného na do-
tyk. Vybavený chrbtovým krúžkom, ochranným spodným kovaním, 
samolepiacim chrbtovým štítkom a uzatváracím mechanizmom. Šír-
ka chrbta 5 cm. Balenie 25 ks.

Popis katalógové číslo cena / ks

Šanón Ess. Rainbow pák. 5 cm žltý es17923 1,45

Šanón Ess. Rainbow pák. 5 cm červený es17921 1,45

Šanón Ess. Rainbow pák. 5 cm modrý es17920 1,45

Šanón Ess. Rainbow pák. 5 cm zelený es17922 1,45

Šanón Ess. Rainbow pák. 5 cm čierny es17924 1,45

Šanón Esselte Rainbow pákový 7,5 cm
Pákový zakladač formátu A4, vyrobený z kartónu, príjemného na do-
tyk. Vybavený chrbtovým krúžkom, ochranným spodným kovaním, 
samolepiacim chrbtovým štítkom a uzatváracím mechanizmom. Šír-
ka chrbta 7,5 cm. Balenie 25 ks.

Popis katalógové číslo cena / ks

Šanón Ess. Rainbow pák. 7,5 cm žltý es17928 1,45

Šanón Ess. Rainbow pák. 7,5 cm červený es17926 1,45

Šanón Ess. Rainbow pák. 7,5 cm modrý es17925 1,45

Šanón Ess. Rainbow pák. 7,5 cm zelený es17927 1,45

Šanón Ess. Rainbow pák. 7,5 cm čierny es17929 1,45

Šanón pákový MRAMOR 7,5 cm
Štruktúrovaný papierový poťah s čiernym mramorovým vzorom, for-
mát A4. Zakladač vybavený rado zámkom a nalepeným chrbtovým 
štítkom. Páková mechanika v dizajne MATT s prítlačnou lištou. Šírka 
chrbta 7,5 cm.

Popis katalógové číslo cena / ks

Šanón pák. MRAMOR 7,5 cm čierny HL016510 1,35
Šanón pák. MRAMOR 7,5 cm modrý HL016534 1,35
Šanón pák. MRAMOR 7,5 cm červený HL016527 1,35
Šanón pák. MRAMOR 7,5 cm zelený HL016541 1,35
Šanón pák. MRAMOR 7,5 cm žltý HL016558 1,35

Šanón Herlitz pák. A5 7,5cm čierny
Zakladač formátu A5 s pákovou mechanikou. Vybavený chrbtovým 
krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom a uzatvára-
cím mechanizmom. Šírka chrbta 7,5 cm. Balenie 10 ks.  

Popis katalógové číslo cena / ks

Šanón Herlitz pák. A5 7,5 cm čierny HL313788 1,79
Šanón Herlitz pák. A5 7,5 cm červený HL313801 1,79
Šanón Herlitz pák. A5 7,5 cm modrý HL313825 1,79
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Šanón pákový Mramor
Zakladače so štruktúrovaným papierovým poťahom mramorového 
vzoru, formát A4. Vybavený chrbtovým krúžkom. Šírka chrbta 5 cm 
a 7,5 cm. 

Popis katalógové číslo cena / ks

Šanón pák.Basic Mramor 5 cm Eco pmr50 1,03

Šanon pák.Basic Mramor 7,5 cm Eco pmr75 1,03

Šanon pákový Basic Mramor Classic
Poradač so štruktúrovaným papierovým poťahom mramorového 
vzoru, formát A4, vybavený radokrúžkom, kovovou lištou. Chrbát 
7,5 cm a 5 cm. 

Šanón Mramor na závesné mapy
Zakladač s papierovým poťahom čierneho mramorového vzoru  
s mechanizmom na umiestnenie závesných máp. Vybavený chrbto-
vým krúžkom a natlačenou etiketou. Formát A4. Chrbát: 7,5 cm.

Popis katalógové číslo cena / ks

Šanón pák. Basic Mramor 7,5 cm Classic hi25700 1,11

Šanón pák. Basic Mramor 5 cm Classic hi25800 1,11

Šanon pákový Mramor A5  7,5 cm 
Poradač so štruktúrovaným papierovým poťahom mramorového 
vzoru, formát A5 položený na šírku alebo na výšku.

Popis katalógové číslo cena / ks

Šanón pák. Mramor A5  7,5 cm na šírku pmrs 1,03

Šanón pák. Mramor A5  7,5 cm na výšku pmrv 1,03

Popis katalógové číslo cena / ks

Šanon Mramor na závesné mapy pmrz 1,03

Popis katalógové číslo cena / ks

Šanón pák. MRAMOR 8 cm modrý pmr803 1,03
Šanón pák. MRAMOR 8 cm červený pmr802 1,03
Šanón pák. MRAMOR 8 cm zelený pmr804 1,03
Šanón pák. MRAMOR 8 cm žltý pmr805 1,03
Šanón pák. MRAMOR 5 cm modrý pmr503 1,03
Šanón pák. MRAMOR 5 cm červený pmr502 1,03
Šanón pák. MRAMOR 5 cm zelený pmr504 1,03
Šanón pák. MRAMOR 5 cm žltý pmr505 1,03

Šanón pákový MRAMOR 8 cm
Poradač pákový papierový s mramorovým vzorom farebný,vybave-
ný chrbtovým krúžkom.
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Kartónový zakladač s 2 krúžkami priemeru 25 mm, šírka chrbta 
4 cm, kapacita 170 listov. Prešpánová povrchová úprava.

Popis katalógové číslo cena / ks

Šanón Ess. 2-krúž 4 cm Rainb. modrý es17933 1,59

Šanón Ess. 2-krúž 4 cm Rainb. červený es17934 1,59

Šanón Ess. 2-krúž 4 cm Rainb. zelený es17935 1,59

Šanón Ess. 2-krúž 4 cm Rainb. žltý es17936 1,59

Šanón Ess. 2-krúž 4cm Rainb. čierny es17937 1,59

Šanón 4-krúžkový Donau
Zakladače so 4 krúžkami priemeru 25 mm potiahnuté z vonkajšej 
strany PP fóliou o hrúbke 100 um a z vnútornej strany hladkým pa-
pierom. Šírka chrbta 3,5 cm. Väčšie balenie 10 ks.

Popis katalógové číslo cena / ks

Šanón 4-krúžkový Donau červený do373504 1,59

Šanón 4-krúžkový Donau modrý do373510 1,59

Šanón 4-krúžkový Donau zelený do373506 1,59

Šanón 4-krúžkový Donau čierny do373501 1,59

Šanón HIT 4-krúžkový prešpánový
4-krúžkový prešpánový zakladač A4, priemer krúžku 16mm, chrbát 
2,5 cm.

Chrbtové štítky
Násuvné štítky Herlitz na poradač 5cm/10ks a 8cm/10ks, zasunova-
cie alebo samolepiace.
Násuvné štítky Esselte na prehľadné rozlíšenie zoraďovačov a jasnú 
identifikáciu v nich založených dokumentov. Balenie 10 ks. Šírka 
štítka: 3 cm a 5 cm.

Popis katalógové číslo cena / ks

Šanón HIT 4-krúž. preš. 2,5 cm modrý hi016101 1,96

Šanón HIT 4-krúž. preš. 2,5 cm zelený hi016103 1,96

Šanón HIT 4-krúž. preš. 2,5 cm žltý hi016105 1,96

Šanón HIT 4-krúž. preš. 2,5 cm červený hi016106 1,96

Šanón HIT 4-krúž. preš. 2,5 cm oranžový hi016109 1,96

Šanón HIT 4-krúž. preš. 2,5 cm čierny hi016110 1,96

Popis katalógové číslo cena / bal.

1. Násuvné štítky 5 cm Herlitz HL743159 0,60
2. Násuvné štítky 8 cm Herlitz HL743104 0,60
3. Nalepovacie štítky 8 cm Herlitz HL966101 0,60
4. Nalepovacie štítky 5 cm Herlitz HL966057 0,60
5. Násuvné štítky 5 cm Esselte es81073 1,66
6. Násuvné štítky 8 cm Esselte es81072 1,66

48

1 2 3 4 5 6



Popis chrbát kapacita katalógové číslo cena / ks

Šanón prezent. 3 cm biely 2,5 cm 60 list. es49700 2,21
Šanón prezent. 3 cm červeny 2,5 cm 60 list. es49751 2,71
Šanón prezent. 3 cm modrý 2,5 cm 60 list. es49752 2,71
Šanón prezent. 3 cm čierny 2,5 cm 60 list. es49753 2,71
Šanón prezent. 3,8 cm biely 3,5 cm 130 list. es49701 2,26
Šanón prezent. 3,8 cm modrý 3,5 cm 130 list. es49757 2,26
Šanón prezent. 4,4 cm biely 4,0 cm 170 list. es49702 2,46
Šanón prezent. 5,1 cm biely 5,0 cm 220 list. es49703 2,62
Šanón prezent. 5,1 cm červený 5,0 cm 220 list. es49713 3,-
Šanón prezent. 5,1 cm modrý 5,0 cm 220 list. es49715 3,-
Šanón prezent. 5,1 cm čierny 5,0 cm 220 list. es49717 3,-
Šanón prezent. 6,3 cm biely 6,5 cm 330 list. es49704 3,04
Šanón prezent. 6,3 cm modrý 6,5 cm 330 list. es49762 3,04
Šanón prezent. 7,7 cm biely 7,5 cm 440 list. es49705 3,14
Šanón prezent. 8,6 cm biely 9,0 cm 550 list. es49706 4,50
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Šanón prezentačný
4-krúžkový celoplastový zakladač formátu A4 s predným a chrb-
tovým priehľadným vreckom. Ideálny pre prezentáciu, cenníky, 
manuály a pod. Farba: biela, červená, modrá, čierna. Vybavený  
D-krúžkom.
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Popis katalógové číslo cena / ks

Archívna spona sa2144 0,16

Archívna spona Emba em001 0,28
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Archívny box z recyklovateľnej lepenky odolnej proti vlhkosti pre 
dlhodobé uloženie dokumentov. Ocenený kvalitný design. Možnosť 
prehľadného popisu, uloženie v troch polohách. Ekologicky šetrný 
výrobok. Rozmer: 330x260x75 mm.

1

Popis katalógové číslo cena / ks

Archívny box A4 červený em17502 0,92

Archívny box A4 modrý em17503 0,92

Archívny box A4 zelený em17504 0,92

Archívny box A4 biely em17549 0,92

Archívny box A4 čierny em17501 0,92

Archívne spony
1. Archívna spona: Dvojdielny klip z plastu pre jednoduché a rýchle 
zviazanie dokumentov zo šanonov pri ich archivácii v arch.boxoch. 
Pre zjednodušenie práce použite prenášač dokumentov em002.  
Balenie 100 ks, mix farieb.
2. Archívna spona Emba: Slúži pre zaistenie predierovaných doku-
mentov vybratých z poradačov a následne uložených do registratúr-
nych obalov. Rýchla a spoľahlivá manipulácia pomocou prenášača 
dokumentov.
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Archív box 
Archívny box z recyklovateľnej lepenky odolnej proti vlhkosti pre 
dlhodobé uloženie dokumentov. Možnosť uloženia v troch polo-
hách. 

Archívny box UB3 
Archívny box určený na uloženie 5 ks poradačov 8 cm alebo archív-
nych boxov I/75. Romer 400 x 335 x 265 mm.

Popis rozmer v mm katalógové číslo cena / ks

Archív box A4 I/50 330 x 260 x 50 em150 0,82

Archívny box I/75 330 x 260 x 75 em175 0,90

Archív Box A4 I/110 330 x 260 x 110 em110 1,62

Archívny box I/5x75 
Konštrukcia boxu je spevnená zosilnením bočných stien.Umožňu-
je uloženie 4 skup. boxov na seba, čím nahrádza kovový regál na 
miestach, kde ho nemožno uložiť z priestorového hľadiska. Box je 
určený pre uloženie boxov I/75. Rozmery: 400x335x265 mm. 

Popis katalógové číslo cena / ks

Archívny box I/5x75 em575 2,64

Popis katalógové číslo cena / ks

Archívny box UB3 em003 3,01
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Archívny box 80 mm Esselte biela/červená
Archivačný box s kapacitou 800, 1000 a 1500 listov z recyklované-
ho kartónu s otvorom pre ľahkú manipuláciu na archiváciu doku-
mentov do formátu A4. Predtlač na popis na dlhšej i kratšej strane 
umožňuje skladovanie vodorovne aj zvisle. Použiteľný samostatne 
alebo v kombinácii s archivačnými krabicami. Farba: biela/červe-
ná.

Popis katalógové číslo cena / ks

Archívny box 80 mm Esselte b/čv es128001 0,65

Archívny box 100 mm Esselte b/čv es128201 0,76

Archívny box 150 mm Esselte b/čv es128602 1,29
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Arch. krabica s vekom biela/červená Esselte
Archívna škatuľa pre prehľadné ukladanie a archiváciu archivač-
ných boxov. Bočné otvory pre prenášanie, sklápacie veko. Stabilita 
pri stohovaní je zaisťovaná vzájomným spojením škatúľ pomocou 
špeciálnych otvorov a úchytov. Predtlač na popis na veku i bokoch. 
Kapacita: 6 archívnych boxov so šírkou chrbta 8 cm,  5 archívnych 
boxov so šírkou chrbta 10 cm. Balenie 10 ks. Farba biela/červená.

Arch. krabica pre zakladače Esselte
Archívna škatuľa na prehľadné ukladanie a archiváciu zakladačov. 
Bočné otvory pre prenášanie, otváranie spredu. Stabilita pri stohova-
ní je zaisťovaná vzájomným spojením škatúľ pomocou špeciálnych 
otvorov a úchytov. Predtlač na popis na veku i bokoch. Kapacita: 
10 zakladačov so šírkou chrbta 5 cm, 6 zakladačov so šírkou chrbta 
8 cm, 6 stojanov na časopisy so šírkou chrbta 8 cm. Balenie 10 ks. 
Farba biela/červená.

Popis katalógové číslo cena / ks

Arch. krabica s vekom biela/červená Esselte es128900 4,80

Arch. krabica sklap. vekom b/čv
Archívna škatuľa pre ukladanie a archiváciu archivačných boxov. 
Bočné otvory pre prenášanie, otváranie spredu. Stabilita pri stohova-
ní je zaisťovaná vzájomným spojením škatúľ pomocou špeciálnych 
otvorov a úchytov. Predtlač na popis na veku i bokoch. Kapacita: 
6 archívnych boxov so šírkou chrbta 8 cm, 5 archívnych boxov so 
šírkou chrbta 10 cm. Balenie 10 ks. Farba biela/červená.

Popis katalógové číslo cena / ks

Arch. krabica sklap. vekom b/čv es128910 4,80

Popis katalógové číslo cena / ks

Arch. krabica pre zakladače Esselte es10964 4,80

Prenášač dokumentov
Praktická pomôcka pri archivovaní pomocou archívnych spôn. Jed-
noducho a rýchlo premiestnite dokumenty zo šanonu na prenášač  
a rovnako ľahko z prenášača na sponu. 

Popis katalógové číslo cena / ks

Prenášač dokumentov em002 2,95



Popis katalógové číslo cena / ks

Šanón Esselte pák. 7,5 cm biely es493222 0,63
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Archív na časopisy Economy
Box z kartónu na odkladanie časopisov. Šírka chrbta 7 cm.

Archív na časopisy Esselte biela/červená
Stabilný skladací stojan pre archiváciu časopisov, katalógov a pod. 
do formátu A4. Šírka chrbta 80 mm, otvor pre ľahkú manipuláciu, 
predtlač pre popis. Využitie samostatne alebo v kombinácii s archi-
vačnými krabicami. Balenie 25 ks. Farba biela/ červená.

Popis katalógové číslo cena / ks

Archív na časopisy Economy biely HL543400 0,54

Archív na časopisy Economy čierny HL059893 0,54

Archív na časopisy Economy modrý HL059892 0,54

Archív na časopisy Economy červený HL059895 0,54
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Archivačný box pre zakladač biela/červená 
Box na uskladnenie jedného zakladača formátu A4 so šírkou chrbta 
80 mm. Otvor pre ľahkú manipuláciu a predtlač na identifikáciu 
obsahu. Balenie 25 ks. Farba biela/ červená. 

Archívna škatuľa
Archívna škatuľa z hnedého kartónu na ukladanie a archiváciu za-
kladačov a archívnych boxov. Kapacita 6 archívnych boxov. Väčšie 
balenie 5 ks. Farba: hnedá.

Popis katalógové číslo cena / ks

Archivačný box pre zakladač biela/červená es10024 0,91

Archívny box 80 mm a 100 mm
Arch. box z hnedého kartónu so šírkou chrbta 80 mm a 100 mm. Ot-
vor na ľahkú manipuláciu, predtlač na identifikáciu obsahu. Väčšie 
balenie 20 ks. Farba: hnedá.

Popis katalógové číslo cena / ks

Archívny box 80 mm do766000 0,64

Archívny box 100 mm do766100 0,68

Popis katalógové číslo cena / ks

Archívna škatuľa do766602 3,68

Popis katalógové číslo cena / ks

Archív na časopisy Montana modrý HL085074 0,57

Archív na časopisy Montana čierny HL085090 0,57

Archív na časopisy Montana červený HL418861 0,57

Archív na časopisy Montana
Box z kartónu na odkladanie časopisov v mramorovej úprave. Šírka 
chrbta 11 cm. Väčšie balenie 50 ks.
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Archív na časopisy Snap n Store
Archívny stojan na časopisy s jednoduchým zložením v 3 krokoch.
Vyrobené zo silného kartónu potiahnutého laminom. 
Rozmery 100 x 250 x 330 / 170 mm.

Popis katalógové číslo cena / ks

Archív na časopisy Snap-N-Store es606695 7,99

Škatuľa Snap n Store
Multifunkčná atraktívna archivačná škatuľa vhodná na použitie  
v kancelárii i v domácnosti. Ideálna na ukladanie káblov, CD, záves-
ných obalov, fotografií. Pevné a stabilné prevedenie. Materiál silný 
drevinový kartón potiahnutý laminom. Uši, miesto na štítok, vystu-
žené rohy krabice a spojovacie cvoky vyrobené z kovu. Dodáva-
ná rozložená, jednotlivo zabalená. Veľmi skladná pri nepoužívaní. 
Väčšie balenie 6 ks. Rozmery malej škatule: š x h x v 290x290x190 mm. 
Farba: čierna.

Popis katalógové číslo cena / ks

Malá škatuľa Snap n Store es606000 8,20

Škatuľa Snap n Store
Multifunkčná atraktívna archivačná škatuľa vhodná na použitie  
v kancelárii i v domácnosti. Ideálna na ukladanie káblov, CD, záves-
ných obalov, fotografií. Pevné a stabilné prevedenie. Materiál silný 
drevinový kartón potiahnutý laminom. Uši, miesto na štítok, vystu-
žené rohy krabice a spojovacie cvoky vyrobené z kovu. Dodáva-
ná rozložená, jednotlivo zabalená. Veľmi skladná pri nepoužívaní. 
Väčšie balenie 6 ks. Rozmery veľkej škatule: š x h x v: 370x370x250 
mm. Farba: čierna.

Popis katalógové číslo cena / ks

Veľká škatuľa Snap n Store es606200 11,80
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Rozraďovač farebný A4 
Rozraďovač formátu A4 vyrobený z tuhého polypropylénu, jednotli-
vé stránky v rôznych farbách. Popisovateľný titulný list na jednodu-
chú orientáciu v základných dokumentoch, multiperforácia na pou-
žitie rozraďovača v krúžkovom aj pákovom zakladači. Formát: A4.

Rozraďovač farebný
Farebný rozraďovač bez popisu z polypropylénu. Euro-dierovanie, 
popisovateľný papierový titulný list. Formát A4. Balenie jedna sada 
v polyesterovom sáčku. Počet sád v kartóne 25.

Popis katalógové číslo cena / ks

Rozraďovač farebný A4 6-diel. es015260 0,81

Rozraďovač farebný A4 12-diel. es15262 1,51

Plastový rozraďovač A4 sivý
Register A4, PP sivý s potlačou.

Popis katalógové číslo cena / ks

Plastový registrer 10-diel A4 sivý sp041210 6,62

Plastový registrer 12-diel A4 sivý sp041310 6,62

Plastový registrer 31-diel A4 sivý sp041411 1,49

Plastový registrer A-Z A4 sivý sp041512 0,99

Popis katalógové číslo cena / ks

Rozraďovač farebný 5-dielny du673027 0,80

Rozraďovač farebný 10-dielny du674027 1,29

Rozraďovač farebný 20-dielny du675827 2,42

1

2

3

Rozraďovač 12-dielny Január - December
Farebný mesačný register vyrobený zo zosilneného plastu s euro-
dierovaním.

Rozraďovač 12-dielny, 31-dielny a 20 dielny
Farebný číselný rozraďovač vyrobený zo zosilneného plastu s euro-
dierovaním. Výsledný dokument pôsobí upravene a reprezentatív-
ne. Formát: A4.

Popis katalógové číslo cena / ks

Rozraďovač farebný A4 6-diel. do7737 2,13

Rozraďovač 16-dielny A-Z
Farebný abecedný register vyrobený zo zosilneného plastu s euro-
dierovaním.

Popis katalógové číslo cena / ks

Register 16-dielny A-Z do7726 2,13

Popis katalógové číslo cena / ks

Rozraďovač 12-dielny 1-12 du675027 2,18

Rozraďovač 31-dielny 1-31 du675627 5,09

Rozraďovač 20-dielny A-Z du675527 3,08

1

2

3



Rozraďovač A4 odstrihávací
Odstrihávací rozraďovač A4. Materiál recyklovaný kartón 250 g. 
Balenie 50 ks. Dodávaný v jednotlivých farbách alebo v mixe 
farieb.

Rozraďovač tretinkový
Rozraďovač rozmerov 105 × 240 mm. Materiál manila 190 g. Ba-
lenie 100 ks. 

Indexové značky 
1. Indexové značky 40 mm mix: Nepermanentné samolepiace po-
pisovateľné indexové štítky ideálne na rýchle označenie strán. Inde-
xy majú nepermanentné lepidlo, takže je možné ich odlepiť a pre-
miestniť na iné miesto. Dodávané v mixe farieb (žltá, červená, zele-
ná, modrá). Rozmery d x v: 12 x 40 mm. Balenie: 48 ks.
2. Indexové značky obojstranné 24 mix: Silne lepiace obojstranne 
popisovateľné indexové štítky, ideálne na rýchle a pevné označenie 
strán. Šírka lepiacej fólie 10 mm, šírka popisného papierika 12 mm. 
Balenie 24 ks. Mix farieb (žltá, červená, zelená, modrá po 6 ks).
Rozmery d x v: 22 x 40 mm. Balenie: 24 ks.

Ro z r aova č e Ro z r aova č e ,  i n dexové  z na č ky
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Kartónové rozraďovače Economy
Kartónový register s listami rozlíšenými farbou. Formát A4.

Popis katalógové číslo cena / ks

1. Kart. rozraď. Econ. 6-diel es100200 0,59

2. Kart. rozraď. Econ.10-diel es100201 0,82

3. Kart. rozraď. Econ.12-diel es100202 0,92

1

2

3

Popis katalógové číslo cena / bal.

Register A4 odstrihávací modrý do861110 4,86

Register A4 odstrihávací  zelený do861106 4,86

Register A4 odstrihávací  žltý do861111 4,86

Register A4 odstrihávací  červený do861104 4,86

Register A4 odstrihávací  mix do861199 4,86

Popis katalógové číslo cena / bal.

Register tretinkový modrý do862010 1,83

Register tretinkový zelený do862006 1,83

Register tretinkový žltý do862011 1,83

Register tretinkový oranžový do862012 1,83

Register tretinkový ružový do862016 1,83

Register tretinkový červený do862004 1,83

Register tretinkový mix farieb dúha do862099 1,83

1 2

Popis katalógové číslo cena / bal.

Indexové značky 40 mm mix LL105220 2,66

Indexové značky obojstr 24 mix LL105320 2,66



Euroobal A4 lesklý
Priehľadný číry euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodiero-
vanie, povrch lesklý a hladký. Formát A4. Balenie 100 ks v PE sáčku.
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Euroobal A4 matný
Priehľadný euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie, 
povrch matný, mierne pórovitý. Formát A4. Balenie 100 ks.

Euroobal A5 matný PH301
Priehľadný euroobal formátu A5 z polypropylénu. Otvor zhora, eu-
rodierovanie, povrch matný, mierne pórovitý. Balenie 100 ks.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Euroobal A4 matný 40 mic do1777 1,56

Euroobal A4 matný 50 mic do1776 1,65

Euroobal A4 matný 45 mic Durable du265919 2,82

Euroobal A4 matný - box 60 mic Durable du266019 3,15

Euroobal A4 matný 100 mic - box do177295 8,93

Popis katalógové číslo cena / bal.

Euroobal A4 lesklý 30 mic do1771 1,54

Euroobal A4 lesklý 50 mic do1772 1,65

Euroobal A4 lesklý - sáčok 60 mic Durable du267219 2,95

Euroobal A4 lesklý - box 60 mic Durable du266819 3,29

Euroobal A4 lesklý Premium- box 80 mic Durable du267619 8,54

Popis katalógové číslo cena / bal.

Euroobal A5 matný PH301 HL301000 1,61

Euroobal A3 lesklý
Polypropylénové číre zakladacie obaly v lesklom prevedení s euro-
dierovaním. Formát A3, otvor na dlhšej strane. Balenie 50 ks. Hrúb-
ka 60 mic.

Zakladací obal otvor zvnútra
Matné polypropylénové euroobaly s otvorom na strane dierovania. 
Formát A4, hrúbka 60 mikrónov. Balenie 100 ks v sáčku.

Popis katalógové číslo cena / ks

Euroobal A3 lesklý HL401000 7,63

Durable zakl.obal L matný/10
Matné polypropylénové euroobaly s otvorom zhora a zboku (L). For-
mát A4, hrúbka 60 mikrónov. Balenie 10 ks v sáčku.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Durable zakladací obal L matný/10 du266319 0,50

Popis katalógové číslo cena / bal.

Zakladací obal otvor zvnútra du266919 4,81



Euroobal A4 s farebným okrajom
Priehľadné euroobaly formátu A4 z polypropylénu s farebným eu-
rodierovaním a vonkajším farebným prúžkom. Otvor zhora, povrch 
lesklý a hladký. Balené v sáčku po 100 ks.

Eu rooba l y Eu rooba l y
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Euroobal A4 rozšírený 22 cm
Obaly vhodné na zakladanie materiálov rozšíreného formátu A4 
alebo väčšieho množstva hárkov. Hrúbka 100 mic, povrch matný, 
otvor zhora. Vnútorné rozmery obalu 32 × 22 cm. Balenie 25 ks.

Euroobal  A4 s chlopňou 
Matné obaly s eurodierovaním vhodné na zakladanie hrubších ma-
teriálov alebo materiálov do formátu A4. Otvor po dlhšej strane uza-
tvorený chlopňou. Balenie 10 ks.

Euroobal A4 farebný
Priehľadné farebné euroobaly z polypropylénu. Otvor zhora, 
eurodierovanie, hrúbka 50 mic, formát A4. Povrch lesklý a hladký. 
Balené v PE sáčku. Balenie 100 kusov.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Euroobal  A4 s chlopňou do1745 1,53

Popis katalógové číslo cena / bal.

Euroobal A4 rozšírený do1778 3,29

Popis katalógové číslo cena / bal.

Euroobal A4 modrý HL201132 4,79

Euroobal A4 červený HL201125 4,79

Euroobal A4 žltý HL201156 4,79

Euroobal A4 zelený HL201149 4,79

Popis katalógové číslo cena / bal.

Euroobal A4 s fareb. okrajom modrý do177410 3,46
Euroobal A4 s fareb. okrajom červený do177404 3,46
Euroobal A4 s fareb. okrajom fialový do177423 3,46
Euroobal A4 s fareb.okrajom zelený do177406 3,46
Euroobal A4 s fareb.okrajom žltý do177411 3,46

Euroobal na katalógy Leitz
Priehľadný obal Leitz z polypropylénu. Obzvlášť vhodný pre za-
kladanie katalógov, cenníkov a objemnejších dokumentov. Otvor 
zhora, formát A4. Euro-dierovanie, povrch mierne pórovitý, hrúbka 
170 mikrónov. Spodný a bočný klín v šírke 23 mm. Otvorené spod-
né rohy obalu zaistia, že sa rohy vložených dokumentov neohnú 
a nezničia. Balenie 10 ks v PE sáčku.

Euroobal rozšírený s chlopňou
Euroobal z polypropylénu na katalóg alebo iný objemný zviazaný 
dokument s chlopňou, chrániacou vložené dokumenty z hornej čas-
ti. Balenie 12 kusov.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Euroobal na katalógy Leitz es475610 11,70

Popis katalógové číslo cena / bal.

Euroobal rozšírený s chlopňou do1775 6,51



Euroobal A4, A5 na vizitky
Lesklé polypropylénové euroobaly na vizitky. Formát A4 a A5, hrúb-
ka 80 mic. Balenie 10 ks v sáčku.

Eu rooba l y ,  o ba l y  na  dokumen t y
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CD A4 Wallets náhradné obaly
Univerzálne obaly WALLETS na doplnenie kapacity v krúžkovom 
zakladači CD Index 40, obj. kód DU522758 alebo iných zaklada-
čoch formátu A4. Farba: číra. Kapacita: 20 nosičov. Balenie: 5 oba-
lov.

Euroobal na fotografie
Euroobaly A4 s multiperforáciou na zasunutie 4, príp. 8 fotografií 
rozmerov 10 × 15 cm alebo 9x13 cm. Vyrobené z pevného plastu 
s hladkým povrchom. Balenie 10 ks v sáčku. Formát: A4. Hrúbka: 
80 mic.

Popis katalógové číslo cena / bal.

CD A4 Wallets náhradné obaly du522219 6,14

Popis katalógové číslo cena / bal.

Euroobal A4 na vizitky do1716 0,79

Euroobal A5 na vizitky HL953313 0,53

Popis katalógové číslo cena / bal.

Euroobal na foto 10x15 cm do 1717 1,49

Eurobal na foto 9x13 cm HL894138 1,49

Obal na dokumenty „L“
Transparentný alebo číry priehľadný obal na doklady formátu A4 
z polypropylénu s hrúbkou 120 mic. Otvor zhora a po dlhšej strane 
(L), výkroj pre ľahšie otváranie. Balenie 100 ks.

Obal so zipsom eurodierovanie
Odkladací obal A4 a A5 so zipsom, farebná spodná fólia, priehľadná 
vrchná fólia dierovanie na ľavej strane, farba podľa momentálnej 
ponuky.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Obal so zipsom A5 eurodierovanie HL506109 0,70

Obal so zipsom A4 eurodierovanie HL506017 0,90

Popis katalógové číslo cena / bal.

Obal na dokumenty „L“ transparentný do1785 5,73

Obal na dokumenty „L“
Priehľadný obal na doklady formátu A4 z polypropylénu s hrúbkou 
120 mic. Otvor zhora a po dlhšej strane (L), výkroj pre ľahšie otvá-
ranie. Balenie 100 ks.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Obal na dokumenty „L“ modrý do178510 6,89

Obal na dokumenty „L“ červený do178504 6,89

Obal na dokumenty „L“ zelený do178506 6,89

Obal na dokumenty „L“ žltý do178511 6,89

Obal na dokumenty „L“ fialový do178523 6,89
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Odkladacie mapy s 3 chlopňami 253 prešp.
Odkladacie mapy A4 s tromi chlopňami z prešpánového kartónu 
gramáže 350 g. Balenie 20 ks.

Popis katalógové číslo cena / ks

OM s 3 chlop. 253 prešp. tmavo modrý hi013401 0,51

OM s 3 chlop. 253 prešp. červený hi013406 0,51

OM s 3 chlop. 253 prešp. čierny hi013410 0,51

OM s 3 chlop. 253 prešp. tmavozelený hi013403 0,51

OM s 3 chlop. 253 prešp. žltý hi013405 0,51

Odkladacie mapy 250 prešpán
Odkladacie mapy A4 bez chlopní z prešpánového kartónu gramáže 
350 g. Balenie 20 ks.

Odkladacie mapy s 3 chlopňami 253 classic
Odkladacie mapy A4 s tromi chlopňami z eko kartónu classic s gra-
mážou 240 g. Balenie 50 ks.

Popis katalógové číslo cena / ks

OM 250 prešpán tm.modrá hi013101 0,35

OM 250 prešpán sv.modrá hi013102 0,35

OM 250 prešpán tm.zelená hi013103 0,35

OM 250 prešpán sv.zelená hi013104 0,35

OM 250 prešpán žltá hi013105 0,35

OM 250 prešpán červená hi013106 0,35

OM 250 prešpán ružová hi013107 0,35

OM 250 prešpán fialová hi013108 0,35

OM 250 prešpán oranžová hi013109 0,35

OM 250 prešpán čierna hi013110 0,35

Popis katalógové číslo cena / bal.

OM s 3 chlop. 253 clas modrá hi012301 5,71

OM s 3 chlop. 253 clas zelená hi012302 5,71

OM s 3 chlop. 253 clas žltá hi012303 5,71

OM s 3 chlop. 253 clas ružová hi012304 5,71

Odkladacie mapy s 3 chlopňami 253
Odkladacie mapy A4 s tromi chlopňami z eko kartónu ekonomik  
s gramážou 200 g. Balenie 50 ks.

Popis katalógové číslo cena / bal.

OM s 3 chlop. 253 modrá hi014051 4,78

OM s 3 chlop. 253 zelená hi014053 4,78

OM s 3 chlop. 253 žltá hi014054 4,78

OM s 3 chlop. 253 ružová hi014052 4,78

Popis katalógové číslo cena / bal.

OM bez chlopne 250 modrá hi013851 5,37

OM bez chlopne 250 zelená hi013853 5,37

OM bez chlopne 250 žltá hi013854 5,37

OM bez chlopne 250 ružová hi013852 5,37

Odkladacie mapy bez chlopne 250
Odkladacie mapy A4 bez chlopní z eko kartónu ekonomik s gramá-
žou 200 g. Balenie 100 ks. 



Popis katalógové číslo cena / ks

Obal s gumičkou kartón lesklý čierny do205601 0,57

Obal s gumičkou kartón lesklý žltý do205611 0,57

Obal s gumičkou kartón lesklý červený do205604 0,57

Obal s gumičkou kartón lesklý oranžový do205612 0,57

Obal s gumičkou kartón lesklý modrý do205610 0,57

Obal s gumičkou kartón lesklý zelený do205606 0,57

Obaly  s  gumičkou
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Farebné zakladacie zložky 220×310 mm s praktickým oknom z fólie 
rozmerov 180×100 mm. Vynikajúci systém popisovateľných zakla-
dacích záložiek, poskytujúci možnosť farebného rozlíšenia. Rozme-
ry: 220 x 310 mm.

Prešpánový obal s gumičkou
Obal A4 s tromi chlopňami a gumičkou. Materiál prešpánový kartón 
gramáže 390 g. Väčšie balenie 10 ks.

Prešpánové obaly bez chlopne
Obal A4 bez chlopní z prešpánového kartónu s gumičkou. Väčšie 
balenie 5 ks.

Popis katalógové číslo cena / ks

Zakladač ELCO ORDO pas. modrá EL948931 18,-

Zakladač ELCO ORDO int. červe EL948992 18,-

Zakladač ELCO ORDO pas. žltá EL948971 18,-

Zakladač ELCO ORDO pas. zelen EL948961 18,-

Zakladač ELCO ORDO far. mix EL948809 18,-

Popis katalógové číslo cena / ks

Prešpánový obal s gumičkou červený HL843902 0,80

Prešpánový obal s gumičkou zelený HL843894 0,80

Prešpánový obal s gumičkou modrý HL843910 0,80

Prešpánový obal s gumičkou žltý HL843886 0,80

Prešpánový obal s gumičkou oranžový HL843878 0,80

Obal s gumičkou kartón lesklý čierny
Kartónový obal A4 s tromi chlopňami a zvislou gumičkou. Materiál 
kvalitný kartón 300 g/m2, ktorý je z vonkajšej strany lesklý.

Popis katalógové číslo cena / ks

Prešpánové obaly bez chlopne modré HL972448 0,43

Prešpánové obaly bez chlopne červené HL972430 0,43

Prešpánové obaly bez chlopne oranžové HL972463 0,43

Prešpánové obaly bez chlopne zelené HL972471 0,43

Prešpánové obaly bez chlopne žlté HL972422 0,43
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Spisová doska A4 mramor
Jednostranne poťahované kartónové dosky bez chrbta zo strojnej 
lepenky spojené šnúrkami. Formát A4. Prevedenie mramor. Balenie 
25 ks.

Spisová doska prešpán A4
Jednostranne poťahované kartónové dosky bez chrbta zo strojnej 
lepenky s gramážou 1320 g, spojené šnúrkami. Formát A4. Prevede-
nie prešpán. Balenie 25 ks.

Popis katalógové číslo cena / ks

Spisová doska A4 mramor modrá pa017701 0,44

Spisová doska A4 mramor zelená pa017702 0,44

Spisová doska A4 mramor žltá pa017703 0,44

Spisová doska A4 mramor červená pa017704 0,44

Spisová doska A4 mramor čierna pa017710 0,44

Popis katalógové číslo cena / ks

Spis. doska-modrý prešpán A4 hi018501 0,90

Spis. doska-zelený prešpán A4 hi018503 0,90

Spis. doska-zelený prešpán A4 hi018505 0,90

Spis. doska-červený prešpán A4 hi018506 0,90

Spis. doska-čierny prešpán A4 hi018510 0,90

Spisová doska-hadia koža A4
Jednostranne poťahované kartónové dosky bez chrbta zo strojnej 
lepenky s gramážou 1320 g, spojené šnúrkami. Formát A4. Prevede-
nie prešpán. Balenie 25 ks. Farba: čierna

Popis katalógové číslo cena / ks

Spisová doska-hadia koža A4 hi017200 0,43

Obal s gumičkou Montana
Obal A4 bez chlopní z kartónu s gumičkou v mramorovej úprave. 
Väčšie balenie 5 ks.

Popis katalógové číslo cena / ks

Obal s gumičkou Montana modrý HL84862 0,56

Obal s gumičkou Montana červený HL97821 0,56

Obal s gumičkou Montana čierny HL84909 0,56



Rýchloviazač obyčajný celý ROC
Rýchloviazače bez chlopní celé vyrobené z eko kartónu ekonomik 
s gramážou 200 g. Formát A4. Balenie 100 ks. 

Rýchloviazač PVC
Polypropylénový rýchloviazač s priehľadnou prednou a farebnou 
zadnou stranou a nasúvacím popisným pásikom. Formát A4. Bale-
nie 10 ks v jednej farbe.

Rýchloviazač závesný polovičný RZP
Rýchloviazače A4 závesné s polovičnou prednou stranou. Vyrobené 
z eko kartónu ekonomik s gramážou 200 g. Balenie 50 ks. 

Rý ch l o v i a z a č e
Za

k
la

d
a

n
ie

 a
 a

rc
h

iv
á

ci
a

62

Rýchloviazač závesný celý RZC
Rýchloviazače A4 závesné s plnou prednou stranou (celé). Vyrobe-
né z eko kartónu ekonomik s gramážou 200 g. Balenie 50 ks.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Rýchl. záves. celý RZC modrý/50 hi010751 5,31
Rýchl. záves. celý RZC zelený/50 hi010753 5,31
Rýchl. záves. celý RZC žltý/50 hi010754 5,31
Rýchl. záves. celý RZC ružový/50 hi010752 5,31

Popis katalógové číslo cena / bal.

Rýchl. záves. pol. RZP modrý/50 hi010851 5,05
Rýchl. záves. pol. RZP zelený/50 hi010853 5,05
Rýchl. záves. pol. RZP žltý/50 hi010854 5,05
Rýchl. záves. pol. RZP ružový/50 hi010852 5,05

Rýchloviazač EURO
Polypropylénový rýchloviazač s eurodierovaním s priehľadnou 
prednou a farebnou zadnou stranou a nasúvacím popisným pási-
kom. Formát A4. Balenie 10 ks v jednej farbe.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Rýchloviazač EURO čierny do170301 2,68

Rýchloviazač EURO modrý do170310 2,68

Rýchloviazač EURO zelený do170306 2,68

Rýchloviazač EURO červený do170304 2,68

Rýchloviazač EURO žltý do170311 2,68

Rýchloviazač EURO biely do170309 2,68

Rýchloviazač EURO oranžový do170312 2,68

Rýchloviazač EURO šedý do170313 2,68

Popis katalógové číslo cena / bal.

Rýchl. obyč. celý ROC modrý/100 hi010651 7,70
Rýchl. obyč. celý ROC zelený/100 hi010653 7,70
Rýchl. obyč. celý ROC žltý/100 hi010654 7,70
Rýchl. obyč. celý ROC ružový/100 hi010652 7,70

Popis katalógové číslo cena / bal.

Rýchloviazač PVC čierny do170201 7,95

Rýchloviazač PVC modrý do170210 7,95

Rýchloviazač PVC zelený do170206 7,95

Rýchloviazač PVC červený do170204 7,95

Rýchloviazač PVC žltý do170211 7,95

Rýchloviazač PVC biely do170209 7,95

Rýchloviazač PVC oranžový do170212 7,95

Rýchloviazač PVC šedý do170213 7,95
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Zakladací pásik
Pásik na zakladanie rýchloviazačov Duraplus a štandardných rých-
loviazačov do zakladačov. Balenie 50 ks. Farba priehľadná.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Zakladací pásik du299602 4,81

Úchyt do rýchloviazača
Úchytky slúžiace k vytváraniu skupín dokumentov, ktoré je treba vý-
razne oddeliť od iných dokladov. Sú vhodným doplnkom prospekto-
vých obalov. V balení 25 ks.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Úchyt do rýchloviazača čierny du690101 0,80

Úchyt do rýchloviazača biely du690102 0,80

Úchyt do rýchloviazača červený du690103 0,80

Úchyt do rýchloviazača žltý du690104 0,80

Úchyt do rýchloviazača zelený du690105 0,80

Úchyt do rýchloviazača tm. modrý du690107 0,80

Úchyt do rýchloviazača mix 25ks du691000 0,80

Duraclip Archivfix
Samolepiaci závesný diel určený pre archiváciu obalov Duraclip. 
V balení 10 ks, farba čierna.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Duraclip Archivfix du809801 2,20



Popis katalógové číslo cena / ks

Duraclip Original 30 čierny du220001 1,06

Duraclip Original 30 červený du220003 1,06

Duraclip Original 30 žltý du220004 1,06

Duraclip Original 30 tm. modrý du220007 1,06

Duraclip Original 30 tm. zelený du220032 1,06

Duraclip Original 60 čierny du220901 1,23

Duraclip Original 60 červený du220903 1,23

Duraclip Original 60 žltý du220904 1,23

Duraclip Original 60 tm. modrý du220907 1,23

Duraclip Original 60 tm. zelený du220932 1,23

Duraclip Original 30 a 60 
Obal vyvinutý spoločnosťou DURABLE pre viazanie nedierovaných 
listov. Materiál z PVC s unikátnym kovovým klipom, ktorý sa prispô-
sobí vloženému počtu listov a priehľadnou prednou stranou. Ide-
álny pre prezentácie, ponuky, správy, poznámky pre konferencie, 
semináre a pod.  Formát A4. Kapacita pri Duraclip Original 30: 1-30 
listov a pri Duraclip Original 60: 1-60 listov.

Oba l y  p l a s t ové ,  o ba l y  s  k l i p om
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Box na dokumenty Leitz Prestige
Ideálny pre archiváciu a prenos objemných dokumentov. Vyrobe-
né z unikátneho 2-farebného polypropylénu.V elegantnom designe 
rady Leitz Prestige. Kapacita 250listov. Štítok na popis.

Popis katalógové číslo cena / ks

Box na dokumenty Leitz Prestige čierny es460995 4,50

Box na dokumenty Leitz Prestige modrý es460935 4,50

Popis katalógové číslo cena / ks

Rýchl. záves. pol. RZP modrý/50 du224607 1,23

Plastový box priehľadný
Plastový box s tromi chlopňami vyrobený zo silného polypropylénu, 
uzatvárateľný gumičkou v rohoch. Rozmery 327×250×32 mm.

Popis katalógové číslo cena / ks

Plastový box priehľadný modrý do854510 1,79
Plastový box priehľadný zelený do854506 1,79
Plastový box priehľadný červený do854504 1,79
Plastový box priehľadný číry do854500 1,79
Plastový box priehľadný žltý do854511 1,79

Duraclip A4 na šírku modrý
Obal vyvinutý spoločnosťou DURABLE pre viazanie nedierovaných 
listov. Materiál z PVC s unikátnym kovovým klipom, ktorý sa prispô-
sobí vloženému počtu listov a priehľadnou prednou stranou. Ideálny 
pre prezentácie, ponuky, správy, poznámky pre konferencie, semi-
náre a pod.  Formát A4 s klipom na kratšej strane. Kapacita 1-30 
listov. Balenie 25 ks. Farba: modrá.

OM 253 PP s gumičkou 
Plastový obal s tromi chlopňami zo silného polypropylénu. S gumič-
kou vo farbe obalu v rohoch. Väčšie balenie 25 ks.

Popis katalógové číslo cena / ks

OM 253 PP s gumičkou modrá do175405 0,95

OM 253 PP s gumičkou zelená do175430 0,95

OM 253 PP s gumičkou červená do175445 0,95

OM 253 PP s gumičkou čierna do175402 0,95

OM 253 PP s gumičkou žltá do175420 0,95



Oba l y  p l a s t ové ,  o ba l y  s  k l i p om T r i e d i a c e  a  podp i s ové  kn i h y 
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Adresár čierny 
Adresár 10 x 13,5 cm, koženka, farba čierna.
Adresár 13 x 18,5 cm, koženka, farba čierna.

Aktovka s priehradkami
Aktovka s priehradkami 1x12 dielna a 2x12 dielna. Farba: čierna.

Popis katalógové číslo cena / ks

Aktovka s priehradkami 1x12 dielna čierna HL444500 3,65

Aktovka s priehradkami 2x12 dielna čierna HL444456 6,95

Popis katalógové číslo cena / ks

Adresár 10x13 čierny HL568718 1,87

Adresár 13x18 čierny HL568725 3,10

Triediaca kniha Leitz Prestige
Pre organizáciu a triedenie dokumentov na 12 oddelených častí  
s možnosťou popisu pre rýchlu orientáciu v obsahu.

Popis katalógové číslo cena / ks

Triediaca kniha Leitz Prestige čierna es461895 6,98

Triediaca kniha Leitz Prestige modrá es461835 6,98

Podpisová kniha Herlitz
Podpisová kniha, 20 dielna s vyrazenými priehľadovými otvormi.

Popis katalógové číslo cena / ks

Podpisová kniha Herlitz HL001222 7,32

Popis katalógové číslo cena / ks

Podpisová kniha 1-31 čierna HL197876 12,24

Podpisová kniha A-Z čierna HL197852 10,85

Podpisová kniha čierna
Triediaca kniha 1 - 31 a  A - Z čierna, elastický plátený chrbát.



Katalógová kniha čierna
1. Katalógová kniha 10: Prezentačné dosky A4 s 10- obalmi.
2. Katalógová kniha 20: Prezentačné dosky A4 s 20- obalmi.
3. Katalógová kniha 40: Prezentačné dosky A4 s 40- obalmi.
4. Katalógová kniha 100: Prezentačné dosky A4 so 100- obalmi.

Katalógová kniha
Katalógová kniha - displaybook, vyrobená z polypropylénu s vlože-
nými obalmi na dokumenty.

Oba l y  p l a s t ové ,  k a t a l ógové  kn i h y
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Plastový obal A4 priehľadný
Plastové obaly z PVC s uzatváraním. Väčšie balenie 12 ks.

Popis katalógové číslo cena / ks

Plastový obal A4 priehľadný číry do854400 0,41

Plastový obal A4 priehľadný červený do854404 0,41

Plastový obal A4 priehľadný modrý do854410 0,41

Plastový obal A4 priehľadný zelený do854406 0,41

Plastový obal A4 priehľadný žltý do854411 0,41

Plastový obal C5 priehľadný modrý do854710 0,34

Plastový obal A6 priehľadný modrý do854910 0,27

Plastový obal A7 priehľadný modrý do855010 0,25

Plastový obal DL priehľadný modrý do854810 0,34

Popis katalógové číslo cena / ks

Katalógová kniha 10 modrá do766810 1,34

Katalógová kniha 10 červená do766804 1,34

Katalógová kniha 20 modrá do767010 1,66

Katalógová kniha 20 červená do767004 1,66

Katalógová kniha 30 modrá do767210 2,12

Katalógová kniha 30 červená do767204 2,12

Katalógová kniha 40 modrá do767410 2,58

Katalógová kniha 40 červená do767404 2,58

Na objednávku dostupné aj vo farbe zelenej a čiernej.

Popis katalógové číslo cena / ks

Katalógová kniha 10 HL504129 1,73

Katalógová kniha 20 HL067773 2,29

Katalógová kniha 40 HL068114 3,59

Katalógová kniha 100 HL518449 6,99



Oba l y  p l a s t ové ,  k a t a l ógové  kn i h y

Popis katalógové číslo cena / bal.

Vrecko rohové 170x170mm-100 LL010024 32,70

Vrecko rohové 100x100mm-100 LL010014 14,61

Vrecko rohové 75x75mm-100 LL010009 8,63

Samo l ep i a c e  v r e c ká 
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Vrecko zošikmené ľavé 217x130 mm 
Samolepiace priehľadné vrecko zošikmené s použitím napríklad do 
vnútra organizérov, zakladačov a pod. Rozmery: 217x130 mm. Ba-
lenie: 100 ks.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Vrecko zošikmené ľavé 217x130mm/100ks LL010064 49,-

Spevňovacie krúžky 8214-500
Samolepiace krúžky na opravu a ochranu často používaných doku-
mentov v krúžkových viazačoch. Priemer krúžka  13 mm. Materiál 
číry polypropylén.Farba: priehľadná. Balenie: 500 ks.

Vrecko rohové
Samolepiace priehľadné vrecko s použitím napr. do vnútra organi-
zérov, zakladačov a pod. Balenie: 100 ks.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Spevňovacie krúžky 8214-500 LL821450 0,93

Popis katalógové číslo cena / bal.

Vrecko na vizitky  95x60 10 LL010111 2,59

Vrecko na vizitky  95x60 100 LL010114 14,77

Vrecko na vizitku  60x95 10 LL010106 2,59

Vrecko na vizitky  60x95 100 LL010109 16,43

Vrecko popisné 55x150 mm
Vrecká vhodné pre popis zakladačov, krúžkových blokov, prie-
hradok a pod. Obsahom balení sú čisté zasúvacie štítky. Rozmery: 
55x150 mm. Balenie: 6 ks.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Vrecko popisné 55x150mm-6 LL010340 3,15

Vrecko 220x305 mm-10 a 115x158 mm-50
Samolepiace priehľadné vrecko obdĺžnikové s použitím napr. do 
vnútra organizérov, zakladačov a pod. Rozmery: 220x305 mm, ba-
lenie: 10 ks. Rozmery: 115 x 158 mm, balenie: 50 ks.

Vrecko na vizitky
Samolepiace priehľadné vrecko na vizitky s použitím napr. do vnút-
ra organizérov, zakladačov a pod. Balenie 10 alebo 100 kusov.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Vrecko 220x305 mm-10 LL010090 10,12

Vrecko 115x158 mm-50 LL010083 21,50



Oba l y  p r e  ná suvné  l i š t y ,  p r ú ž ky
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Lišta s perforáciou
Násuvná lišta s dodatočnou perforáciou na zakladanie do zaklada-
čov. Hrúbka na 1 - 30 listov a 1 - 60 listov. Balenie 50 ks. Farba 
priehľadná.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Lišta s perforáciou 30 du290219 19,60

Lišta s perforáciou 60 du290419 20,30

Popis katalógové číslo cena / bal.

Obaly Report PP priehľadné, 50 ks du293919 16,30

Obaly Report PVC priehľadné, 50 ks du291919 18,70

Obal na lištovú väzbu 
Obálka na dokonalý vzhľad dokumentu zviazaného lištou. Uľahčí 
vloženie listov do lišty a spevní viazanie. Predná strana číra a hlad-
ká, zadná strana kartón gramáže 220 g v imitácii kože. Balenie 20 ks. 
Kapacita listov pri 3-6: 3-60. Kapacita listov pri 9-12: 61-120.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Obal na lištovú väzbu 3-6 modrý(20) fe538520 9,90

Obal na lištovú väzbu  3-6 biela(20) fe538510 9,90

Obal na lištovú väzbu 9-12 modrý(20) fe538620 9,90

Obal na lištovú väzbu 9-12 biela(20) fe538610 9,90

Obaly Report priehľadné
Obal pre použitie s násuvnou lištou podobne ako obálky Coverself. 
Materiál polypropylén. Formát A4. Kapacita 1-100 listov A4. Bale-
nie 50 ks. Farba: priehľadná číra.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Prúžok 125mm 8802-100 LL880200 6,27

Prúžok 295mm 8804-50 LL880450 6,27

Prúžok 295mm 8804-100 LL880400 10,46

Zakladací prúžok lepiaci A4
Zakladacie prúžky na zakladanie materiálov do krúžkových zakla-
dačov bez potreby dierovania. Ideálne pre katalógy, brožúry, foto-
grafie a pod. Dĺžka 295 mm. Balenie: 10 ks.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Zakladací prúžok lepiaci A4 du806119 2,16

Komplet lišta+obal
Sada 5 ks násuvných líšt a 5 ks priehľadných obalov Report. Farba 
obalov priehľadná číra.Kapacita listov: 1-60.

Samolepiaci zakladací prúžok
Samolepiace zakladacie prúžky na zakladanie materiálov a brožúry 
do zakladačov bez potreby dierovania. Dĺžka 125 alebo 295 mm 
s možnosťou použitia aj na bežné založenie formátu A4 do pá-
kového zakladača. Balenie: 100 ks. Pri 295 mm dĺžke balenie 50 
alebo 100 ks.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Komplet lišta+obal čierna du291701 2,18

Komplet lišta+obal biela du291702 2,18



Oba l y  p r e  ná suvné  l i š t y ,  p r ú ž ky

Popis katalógové číslo cena / bal.

Lišta 1-60 listov čierna du290101 16,40

Lišta 1-60 listov biela du290102 16,40

Lišta 1-60 listov červená du290103 16,40

Lišta 1-60 listov modrá du290106 16,40

Lišta 1-60 listov tm. modrá du290107 16,40

Lišta 1-60 listov priesvitná du290119 16,40

Lišta 1-60 listov zelená du290105 16,40

Lišta 1-60 listov žltá du290104 16,40

Lišta 1-60 listov šedá du290110 16,40

Lišta 1-60 listov strieborná du290123 16,40

L i š t y  ná suvné

Za
k

la
d

a
n

ie
 a

 a
rc

h
iv

á
ci

a

69

Lišty 20-80 listov, 40-100 listov
Násuvné lišty z plastu pre zviazanie listov formátu A4. Balenie 25 ks. 

Lišta 1-60 listov
Násuvné lišty z plastu pre zviazanie listov formátu A4. Balenie 100 ks. 
Kapacita listov: 1-60.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Lišta 20-80 listov čierna du290901 11,-

Lišta 20-80 listov biela du290902 11,-

Lišta 20-80 listov priesvitná du290919 11,-

Lišta 40-100 listov čierna du291201 11,50

Lišta 40-100 listov biela du291202 11,50

Lišta 40-100 listov priesvit. du291219 11,50

Lišty násuvné Relido
Relido 3-6: Násuvné lišty z plastu so zaobleným rohom pre bezpro-
blémové zviazanie listov do lišty formátu A4. Balenie 50 ks. Kapacita 
listov: 3-60.
Relido 9-12: Násuvné lišty z plastu so zaobleným rohom pre bez-
problémové zviazanie listov do lišty formátu A4. Balenie 50 ks. Ka-
pacita listov: 61-120.

Lišta 1-30 listov
Násuvné lišty z plastu pre zviazanie listov formátu A4. Balenie 100 ks. 
Kapacita listov: 1-30.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Relido 3-6 čierne(50) fe538300 9,60

Relido 3-6 biele (50) fe538310 9,60

Relido 3-6 modré (50) fe538320 9,60

Relido 3-6 priesvitné (50) fe538340 9,60

Relido 9-12 čierne(50) fe538400 12,70

Relido 9-12 biele (50) fe538410 12,70

Relido 9-12 modré (50) fe538420 12,70

Relido 9-12 priesvitné (50) fe538440 12,70

Popis katalógové číslo cena / bal.

Lišta 1-30 listov čierna du290001 14,70

Lišta 1-30 listov biela du290002 14,70

Lišta 1-30 listov červená du290003 14,70

Lišta 1-30 listov modrá du290006 14,70

Lišta 1-30 listov tm.modrá du290007 14,70

Lišta 1-30 listov priesvitná du290019 14,70

Lišta 1-30 listov zelená du290005 14,70

Lišta 1-30 listov žltá du290004 14,70

Lišta 1-30 listov šedá du290010 14,70

Lišta 1-30 listov strieborná du290023 14,70



Pendaflex Donau
Závesné obaly Donau z tvrdého papiera gramáže 230g/m2. Súčasťou 
je plastový index pre popis. Balenie po 25ks 
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Závesný obal Euroflex
Závesné obaly Euroflex z tvrdého papiera gramáže 212 g. Súčasťou 
balenia sú plastové indexy. Balenie 25 ks.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Závesný obal Euroflex oranžový sm527423 10,50

Závesný obal Euroflex modrý sm527426 10,50

Závesný obal Euroflex červený sm527422 10,50

Závesný obal Euroflex zelený sm527425 10,50

Závesný obal Euroflex žltý sm527424 10,50

Závesný obal Euroflex hnedý sm527427 9,40

Náhradný plastový index/25 ks sm584650 2,10

Popis katalógové číslo cena / bal.

Pendaflex Donau hnedý do74102 13,50

Pendaflex Donau červený do74104 13,50

Pendaflex Donau zelený do74106 13,50

Pendaflex Donau modrý do74110 13,50

Pendaflex Donau žltý do74111 13,50

Pendaflex Donau oranžový do74112 13,50

Popis katalógové číslo cena / ks

Závesný obal Atlanta s bočnicami sm556147 17,40

Závesný obal Atlanta s rýchloviazačom
Závesné obaly Atlanta z recyklovaného hnedého kartónového pa-
piera Natron gramáže 230 g s rýchloviazačom a linajkovým popiso-
vateľným povrchom. Formát A4. Balenie 25 ks. Farba: hnedá.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Závesný obal Atlanta s rýchloviazačom sm558147 15,10

Závesný obal Atlanta
Závesné obaly Atlanta z recyklovaného hnedého kartónového pa-
piera Natron gramáže 230 g s linajkovým popisovateľným povr-
chom. Formát A4. Balenie 25 ks. Farba: hnedá.

Závesný obal Atlanta s bočnicami
Závesné obaly Atlanta z recyklovaného hnedého kartónového pa-
piera Natron gramáže 230 g s bočnicami a linajkovým popisovateľ-
ným povrchom. Formát A4. Balenie 25 ks. Farba: hnedá.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Závesný obal Atlanta sm550147 13,75



Popis katalógové číslo cena / ks

Zásobník na závesné obaly sm026699 9,30

Z áve sné  oba l y Z á sobn í k y  na  z áve sné  oba l y
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Zásobník na závesné obaly čierny
Zásobník na závesné obaly s kapacitou 30 závesných obalov formá-
tu A4. Vhodný na stôl alebo do políc. Rám vyrobený z tvrdeného 
plastu s možnosťou stohovania niekoľkých zásobníkov nad sebou. 
Rozmery 360×270×320 mm. Farba: čierna.

Zásobník na závesné obaly
Zásobník na 15 závesných obalov formátu A4. Súčasťou 5 záves-
ných obalov Euroflex. Rozmery 357×252×152 mm. Farba:podľa 
momentálnej ponuky.

Pendaflex Donau s bočnicami
Závesné obaly Donau s bočnicami proti vypadnutiu dokumentov.
Vyrobené z tvrdého papiera gramáže 230g/m2, súčasťou je plastový 
index pre popis. Balenie po 25 ks. 

Box na pendaflexy kartón
Príručný archív na pendaflexy vhodný na stôl aj do police. Bočné 
otvory uľahčujú prenášanie, veko na uzatváranie sa dá jednodu-
cho odložiť pod zásobník. Kapacita zásobníka 10 obalov, materiál 
kartón. Rozmery 370x190x270 mm.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Pendaflex Donau s bočnicami biely do74209 19,50

Pendaflex Donau s bočnicami hnedý do74202 19,50

Pendaflex Donau s bočnicami červený do74204 19,50

Pendaflex Donau s bočnicami zelený do74206 19,50

Pendaflex Donau s bočnicami modrý do74210 19,50

Pendaflex Donau s bočnicami žltý do74211 19,50

Pendaflex Donau s bočnicami oranžový do74212 19,50

Popis katalógové číslo cena / ks

Box na pendaflexy kartón do7426 5,64

Popis katalógové číslo cena / ks

Zásobník na záv. obaly čierny du261101 13,10



Popis katalógové číslo cena / ks

Kľúčenky s krúžkom biele do939849 0,80

Kľúčenky s krúžkom čierne do939801 0,80

Kľúčenky s krúžkom modré do939803 0,80

Kľúčenky s krúžkom červené do939802 0,80

Kľúčenky s krúžkom zelené do939804 0,80

Kľúčenky s krúžkom žlté do939805 0,80

Popis katalógové číslo cena / ks

Lekárnička, prázdna 2 priehradky du197023 66,-

Sk r i n ky ,  menovky  na  k ú č e
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BOX na kľúče 28 cm, 36 miestny
Skrinka na 36 kľúčov s dvierkami, otvárajúcimi sa v 90° uhle pre 
lepšiu obsluhu. Výška 28 cm. Jednoduchá montáž na stenu. Súčas-
ťou balenia montážna sada, 2 bezpečnostné kľúče a 6 menoviek na 
kľúče v rôznych farbách.

Popis katalógové číslo cena / ks

BOX na kľúče 28 cm, 36 miestny du195223 59,-

Popis katalógové číslo cena / bal.

KEY CLIP, kľúčenky čierne 6 ks du195701 2,58

KEY CLIP, kľúčenky červené6 ks du195703 2,58

KEY CLIP, kľúčenky žlté   6 ks du195704 2,58

KEY CLIP, kľúčenky modré  6 ks du195707 2,58

Kľúčenky s krúžkom
Plastové menovky na kľúče s krúžkom. Balenie 10 ks v jednej far-
be.

Lekárnička, prázdna 2 priehradky
Malá lekárnička prvej pomoci v dizajne skriniek na kľúče (2 prie-
hradky). Dvierka, otvárajúce sa v 90° uhle pre lepšiu obsluhu, dve 
priehradky na základné lieky, obväzy, náplaste a nožnice. Materiál 
vysokokvalitný hliník. Výška 28 cm. Dodávaná s montážnou sadou 
na stenu. Rozmery (š×v×h) 302×280×118 mm. Farba strieborná, 
sivá.

BOX na kľúče 40 cm, 48 miestny
Skrinka na 48 kľúčov s dvierkami, otvárajúcimi sa v 90° uhle pre 
lepšiu obsluhu. Výška 40 cm. Jednoduchá montáž na stenu. Súčas-
ťou balenia montážna sada, 2 bezpečnostné kľúče a 6 menoviek na 
kľúče v rôznych farbách.

Popis katalógové číslo cena / ks

BOX na kľúče 40 cm, 48 miestny du195423 76,-

KEY CLIP, kľúčenky čierne 6ks
Inovované menovky na kľúče z vysokokvalitného plastu vnášajú do 
skriniek poriadok a systém a rušia chaos pri doterajšom skladovaní 
kľúčov. Kľúče visia pod menovkou, a tým je text na menovke zo 
všetkých strán viditeľný. Výrobu štítkov na menovky je možné voľne 
stiahnuť z internetovej adresy www.durable.de. V balení 6 kusov 
v jednej farbe.

Lištička na kľúče + menovky
Koľajnička, ktorá sa montuje priamo na stenu, resp. nábytok. Súčas-
ťou balenia je montážna sada a 6 menoviek.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Lištička na kľúče + menovky du196100 5,08
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Popis katalógové číslo cena / ks

Skrinka na 48 kľúčov do5242 20,50

Skrinka na 140 kľúčov
Uzamykateľná kovová skrinka na kľúče. Súčasťou balenia sú farebné 
menovky a 2 kľúče. Rozmery 280 x 370 x 80 mm.

Skrinka na 48 kľúčov
Uzamykateľná kovová skrinka na kľúče. Súčasťou balenia sú farebné 
menovky a 2 kľúče. Rozmery 180 x 250 x 80 mm.

Skrinka na 20 kľúčov
Uzamykateľná kovová skrinka na kľúče. Súčasťou balenia sú farebné 
menovky a 2 kľúče. Rozmery 160 x 200 x 80 mm.. 

Skrinka na 93 kľúčov
Uzamykateľná kovová skrinka na kľúče. Súčasťou balenia sú farebné 
menovky a 2 kľúče. Rozmery 240 x 300 x 80 mm.

Popis katalógové číslo cena / ks

Skrinka na 93 kľúčov do5243 30,20

Popis katalógové číslo cena / ks

Skrinka na 140 kľúčov do5244 39,90

Popis katalógové číslo cena / ks

 Skrinka na 20 kľúčov do5241 15,10



Popis katalógové číslo cena / ks

Pokladnička „M“ čierna do523301 11,61

Pokladnička „M“ červená do523304 11,61

Pokladnička „M“ zelená do523306 11,61

Pokladnička „M“ modrá do523310 11,61

Pok l adn i č k y
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Pokladnička mini
Kvalitná oceľová pokladnička na ochranu cenín a hotovosti pri 
transporte. Plastové vnútro s oddelením pre bankovky, mince, blok 
papiera, spinky, pero a lístky. Bezpečný zámok s dvojitým uzamy-
kaním. Farba sivá. Rozmery v mm: 100x283x225.

Popis katalógové číslo cena / ks

Pokladnička mini du177757 51,-

Pokladnička „L“ čierna
Veľká uzamykateľná pokladnička s tvarovaným úchytom vyrobená 
z pevnej ocele. Súčasťou je plastová priehradka na mince a 2 kľúče. 
Rozmery 300 x 240 x 90 mm.

Popis katalógové číslo cena / ks

Pokladnička „L“ čierna do523401 14,65

Pokladnička „L“ červená do523404 14,65

Pokladnička „L“ zelená do523406 14,65

Pokladnička „L“ modrá do523410 14,65

Euro-pokladnička EUROBOXX
Pokladnička z povrchovo upravenej ocele, vybavená mincovou 
priehradkou z nárazuvzdorného plastu, sklápateľným ergonomic-
ky tvarovaným madlom, penou na zabránenie premiešania mincí 
pri prenose a dvojzápadkovým zámkom. Osem oddielov na eurá 
a centy v maximálnej hodnote 233,90 Euro, štyri prístupné priehrad-
ky na bankovky, priestor na poukážky a stravné lístky v spodnej čas-
ti. Rozmery 352x120x276 mm.

Popis katalógové číslo cena / ks

Euro-pokladnička EUROBOXX du178257 112,-

Popis katalógové číslo cena / ks

Pokladnička „S“ čierna do523201 8,90

Pokladnička „S“ červená do523204 8,90

Pokladnička „S“ zelená do523206 8,90

Pokladnička „S“ modrá do523210 8,90

Pokladnička „M“
Stredná uzamykateľná pokladnička s tvarovaným úchytom vyrobená 
z pevnej ocele. Súčasťou je plastová priehradka na mince a 2 kľúče. 
Rozmery 250 x 180 x 90 mm.

Pokladnička „XS“ 
Malá uzamykateľná pokladnička s tvarovaným úchytom vyrobená 
z pevnej ocele. Súčasťou je plastová priehradka na mince a 2 kľúče. 
Rozmery 152x115x80 mm.

Pokladnička „S“
Malá uzamykateľná pokladnička s tvarovaným úchytom vyrobená 
z pevnej ocele. Súčasťou je plastová priehradka na mince a 2 kľúče. 
Rozmery 200 x 160 x 90 mm.

Popis katalógové číslo cena / ks

Pokladnička „XS“ čierna do523101 6,97

Pokladnička „XS“ červená do523104 6,97

Pokladnička „XS“ zelená do523106 6,97

Pokladnička „XS“ modrá do523110 6,97



Popis katalógové číslo cena / ks

1. Prenosná UV  lampa MD 118 sap118 11,77

2. Žiarivka pre UV detektory sap04 6,95

Pok l adn i č k y Minc. priehradka, detektory bankoviek 

Za
k

la
d

a
n

ie
 a

 a
rc

h
iv

á
ci

a

75

Popis katalógové číslo cena / ks

EUROBOARD L du178058 28,40

Detektor bankoviek MD108V
Stolový detektor na kontrolu pravosti bankoviek.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Detektor bankoviek MD108V sap108 19,90

Prenosná UV  lampa MD 118
Prenosný detektor bankoviek. Dodavaný bez UV žiarivky.

EUROBOARD L
Samostatná mincová priehradka z tvrdého plastu, rozmerovo vhod-
ná do bežnej stolovej zásuvky. Osem oddielov na eurá a centy v ma-
ximálnej hodnote 233,90 Euro, priehradka na bankovky, poukážky 
alebo stravné lístky vo vrchnej časti. Rozmery 324x 34x190 mm.

1

2
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Vizitkár NU36 malý 
Šikovný malý vizitkár v úprave imitácie kože na 36 vizitiek.

Popis katalógové číslo cena / ks

Vizitkár NU36 malý cxnu36 1,82

Popis katalógové číslo cena / ks

Visifix pre 96 vizitiek čierny du238001 2,95

Vizitkár NU96   
Klasický vizitkár v úprave imitácie kože na 96 vizitiek.

Popis katalógové číslo cena / ks

Vizitkár NU96  cxnu96 2,78

Visifix pre 96 vizitiek čierny
Vizitkár v atraktívnom prevedení PVC so zatavenými fóliami. Roz-
mery 253×115 mm. Kapacita 96 vizitiek. Farba: čierna.

Popis katalógové číslo cena / ks

Visifix Economy 96 čierny du244101 5,78

Náhradné obaly pre Visifix-10 ks (1 bal.) du238719 5,59

Visifix 200 farba uhlia
Exkluzívny album na vizitky v úprave matné PVC so 4-krúžkovou 
čiernou mechanikou. 25 obalov z polypropylénu, 12 čiernych roz-
lišovačov A-Z. Prevedenie s dekoratívnymi prúžkami. Možnosť roz-
šírenia o 10 ks náhradných obalov obj. kód DU2387 19. Rozmery: 
255x145 mm. Farba : farba uhlia. Kapacita: 200 vizitiek.

Popis katalógové číslo cena / ks

Visifix 200 farba uhlia du238558 15,10

Náhradné obaly pre Visifix-10 ks (1 bal.) du238719 7,05

Visifix 96 dekor
Vizitkár v prevedení matné PVC s dekoračnými prúžkami so zata-
venými obalmi. Kapacita 96 vizitiek. Rozmery 118×250 mm. Farba: 
tmavomodrá, farba uhlia.

Visifix Economy 96 čierny
Album na vizitky v úprave economy so 4-krúžkovou čiernou me-
chanikou. 12 obalov z polypropylénu, 6 čiernych rozlišovačov A-Z. 
Rozmery 145×255 mm. Možnosť rozšírenia náhradnými obalmi obj. 
kód DU2387 19. V balení 10 ks náhradných obalov. Farba: čierna. 
Kapacita: 96 vizitiek.

Popis katalógové číslo cena / ks

Visifix 96 dekor tmavomodrý du858107 7,99

Visifix 96 dekor farba uhlia du858158 7,99
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Krabička na vizitky 
Elegantná hliníková krabička na vizitky v matnej úprave. Vnútorné 
rozmery 90 × 55 mm. Kapacita 20 vizitiek. Farba strieborná.

Popis katalógové číslo cena / ks

Krabička na vizitky du241523 2,92

Vizitkár 4-krúžkový
Vizikár v lesklom prevedení imitácie kože so 4-krúžkovou mechani-
kou. Formát A5. Kapacita 80 vizitiek.
Náhradné obaly A5: Náhradné obaly do krúžkového vizitkára. Bale-
nie 100 ks. Formát: A5. Farba: číra.

Popis katalógové číslo cena / ks

Vizitkár 4-krúžkový kp6322 3,68

Náhradné obaly A5 /100ks/ kp6390 8,93

Popis katalógové číslo cena / ks

Krabička na vizitky chrome du244023 6,27

Krabička na vizitky DUO
Elegantná hliníková krabička na vizitky s priečkou v matnej úprave. 
Vnútorné rozmery 90×55 mm. Kapacita 2×10 vizitiek. Farba strie-
borná. 

Krabička na vizitky chrome
Elegantná hliníková krabička na vizitky. Vnútorné rozmery 95×58 
mm. Farba strieborná. Kapacita: 2x10 vizitiek. Úprava: lesklá.

Popis katalógové číslo cena / ks

Krabička na vizitky DUO du243323 3,82

Popis katalógové číslo cena / ks

Vizitkár NU160 cxnu160 4,44

Vizitkár NU160
Klasický vizitkár v úprave imitácie kože na 160 vizitiek.
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Visačka FHC 4060
Visačka z pevného priehľadného PVC. Uchytenie na odev pomocou 
štipca alebo zatváracieho špendlíka. Výrez na jednoduchšie vybera-
nie kartičky. Rozmery 90x57 mm. Balenie 50 ks.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Visačka FHC 4060 do8348 9,48

Popis katalógové číslo cena / bal.

Visačka s výsuvným kotúčom du813819 20,60

Visačky so štipcom
Priehľadná visačka s európskym štipcom, umiestneným na dlhšej 
strane visačky. Dodávaná s papierovou kartičkou. Model, pri ktorom 
po uzavretí štipca nie je možné menovku vybrať. Uchytenie: štipec 
na dlhšej strane. Balenie: 50 ks.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Visačky bezp. št. 56x90mm  / 50 LL011139 26,20

Visačky bezp. št. 68x105mm / 50 LL011145 26,20

Visačky návš. št. 95x75mm  / 50 LL011203 14,60

Visačka s vysúvným kotúčom
Visačka z pevného priehľadného PVC s vysúvacím kotúčom s mož-
nosťou vysunutia do 60 cm. Po uzavretí remienka nie je možné me-
novku vyberať. Dodávaná s papierovou menovkou. Rozmery 60×90 
mm. Balenie 10 ks. Uchytenie: vysúvací kotúč.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Visačka+ remienok/10 čierny du813901 14,90

Visačka+ remienok/10 modrý du813907 14,90

Púzdra na karty 88x54 horiz.
Horizontálna visačka na jednu plastovú kartu z priehľadného ne-
pružného plastu, chrániaca kartu z oboch strán. Vkladanie karty 
zboku. Dodávané bez štipca. Rozmery: 88x54 mm. Uchytenie: ho-
rizontálne. Balenie: 10 ks.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Púzdra na karty 88x54 horiz. LL113050 9,30

Visačka s čiernym/modrým remienkom 
Visačka z pevného PVC s remienkom na krk. Rozmery visačky 
85×50 mm, dĺžka remienka 51 cm.

Visačka + remienok
Visačka na krk s farebným bezpečnostným remienkom dĺžky 44 cm. 
Poistka na remienku sa uvoľní pri zachytení remienka alebo silnom 
potiahnutí. Materiál pevné priehľadné PVC, závesný remienok šírky 
10 mm. Rozmery visačky 90 × 60 mm. Uchytenie: úzky závesný 
remienok. Balenie: 10 ks.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Visačka s čiernym remienkom do834701 16,90

Visačka s modrým remienkom do834710 16,90



Popis katalógové číslo cena / bal.

Vysúvací kotúč karička 10 ks du822258 12,90

V i s a č ky Dop l nky  k  v i s a č kám
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Remienok s úchytom Card Fix
Remienok s úchytom ,na uchytenie akejkoľvek identifikačnej karty.
Pogumovaná vnútorná vrstva. Hrúbka uchytenia do 1mm. Balenie 
10ks

Popis katalógové číslo cena / bal.

Remienok s úchytom Card Fix du818701 13,70

Vysúvací kotúč prúžok, svorka
Vysúvací kotúčik s možnosťou vysunutia do 60 cm. Vhodný na 
uchytenie všetkých visačiek značky Durable s perforáciou. Farba 
antracitová. 

Vysúvací kotúč karička
Vysúvací kotúč s možnosťou vysunutia do 70 cm. Vhodný na uchy-
tenie všetkých visačiek značky Durable s perforáciou. Priemer ko-
túča 40 mm.

Popis katalógové číslo cena / bal.

1. Vysúvací kotúč prúžok 10 ks du815258 12,90

2. Vysúvací kotúč svorka 10 ks du822158 12,90

Popis katalógové číslo cena / bal.

Závesný remienok so skobou čierny du813701 12,90

Textilná šnúrka s karabínkou
Textilná šnúrka s karabínkou. Balenie: 100 ks

Popis katalógové číslo cena / bal.

Textilná šnúrka s karabínkou, čierna dc30100 34,-

Textilná šnúrka s karabínkou, červená dc30200 34,-

Textilná šnúrka s karabínkou, modrá dc30300 34,-

Závesný remienok
Remienok s bezpečnostnou poistkou. Poistka sa uvoľní pri zachytení 
remienka alebo silnom potiahnutí. Vhodný pre všetky visačky znač-
ky Durable. Dĺžka 44 cm, šírka 10 mm. Balenie 10 ks.

Závesný remienok so skobou čierny
Remienok s bezpečnostnou poistkou a kovovou skobou. Poistka sa 
uvoľní pri zachytení remienka alebo silnom potiahnutí. Vhodný pre 
všetky visačky značky Durable. Dĺžka 44 cm, šírka 20 mm. Balenie 
10 ks. Farba : čierna.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Závesný remienok 10 čierny du811901 10,90

Závesný remienok 10 červený du811903 10,90

Závesný remienok 10 žltý du811904 10,90

Závesný remienok 10 zelený du811905 10,90

Závesný remienok 10 modrý du811907 10,90

Závesný remienok 10 šedý du811910 10,90

1
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Menovka na stôl 
Stolová menovka z pevného PVC, vhodná na konferencie, recepčné 
pulty, ceny tovarov a popis produktov. Čítanie z oboch strán. Do-
dávaná s vymeniteľnými prázdnymi kartami s dekoračnými okrajmi. 
Balenie 25 ks.

Popis katalógové číslo cena / ks

Menovka na stôl  52x100 mm du805119 1,29

Menovka na stôl  61x150 mm du805019 1,96

Popis katalógové číslo cena / ks

Stojan na vizitky du241419 3,82

Menovka na stôl akrylová
Stolové menovky v tvare L  z kryštáľovo čistého akrylu.

Popis katalógové číslo cena / ks

Menovka na stôl akrylová 52x100 mm du805519 1,93

Menovka na stôl akrylová 61x150 mm du805419 2,33

Stojan na vizitky
Jednoduchý a zároveň štýlový stolový stojan na vizitky. Dodávaný 
so samolepiacimi protišmykovými podložkami. Kapacita 50 vizitiek 
šírky do 100 mm. Farba číra.

Popis katalógové číslo cena / ks

Púzdro 60x90 mm PVC 150 mic. LD6090 0,06

Púzdro 80x110 mm PVC 180 mic.
Plastové puzdro z PVC s otvorom na vkladanie dokumentov po krat-
šej strane. Rozmery: 80x110 mm. Hrúbka: 180 mic.

Popis katalógové číslo cena / ks

Púzdro 80x110 mm PVC 180 mic. LD8011 0,07

Stojan na vizitky BOX 
Priehľadný stojan z plastu so 4 rovnocennými priehradkami na skla-
dovanie vizitiek. Kapacita 240 vizitiek. Možnosť spájania viacerých 
stojanov pomocou spájacieho prvku. Farba číra.

Púzdro 60x90 mm PVC 150 mic.
Plastové puzdro z PVC s otvorom na vkladanie dokumentov po krat-
šej strane. Rozmery: 60x90 mm. Hrúbka: 150 mic.

Popis katalógové číslo cena / ks

Stojan na vizitky BOX du243919 4,95



Popis katalógové číslo cena / ks

Doska s klipom plastik čierna sap9501 1,42

Doska s klipom plastik červená sap9502 1,42

Doska s klipom plastik modrá sap9503 1,42

Menovky  a  s t o j a ny  na  v i z i t k y P ísa c ie  pod ložky
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Doska s klipom lamino
Písacia podložka s klipom vyrobená zo silnej lepenky s obojstranne 
laminovaným povrchom. Pre dokumenty formátu A4.

Popis katalógové číslo cena / ks

Doska s klipom lamino čierna ec27601 0,96

Doska s klipom lamino modrá ec27603 0,96

Písacia podložka z PVC čierna
Písacia podložka vyrobená zo spevneného mäkkého PVC. Pevný 
klip pre uchytenie dokumentu s háčikom na zavesenie podložky, 
vrecko v dolnej časti podložky. Pre dokumenty formátu A4. Úprava 
matná. Farba: čierna.

Doska s klipom plastik
Písacia podložka s klipom vyrobená zo silnej lepenky potiahnutej 
plastovou fóliou. Pre dokumenty formátu A4.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Písacia podložka z PVC čierna du235001 2,57

Popis katalógové číslo cena / ks

Doska s klipom plastik zatváracia čierna sap9601 2,17

Doska s klipom plastik zatváracia červená sap9602 2,17

Doska s klipom plastik zatváracia modrá sap9603 2,17

Klipdoska s kalkulačkou čierna
Pevná písacia podložka A4 z tvrdého plastu s kovovým klipom 
a kalkulačkou, umiestnenou na klipe.

Doska s klipom plastik zatváracia
Písacia podložka formátu A4 s klipom vyrobená zo silnej lepenky 
potiahnutej plastovou fóliou. Roztvárateľná, na ľavej strane vrecko.

Popis katalógové číslo cena / ks

Klipdoska s kalkulačkou čierna sa1119 5,83
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Kožená mapa Summit čierna
Exkluzívne kožené portfólio so zipsom, vyrobené z elegantnej mäk-
kej kože. Vnútro vybavené 20 mm krúžkovým mechanizmom pre 
ukladanie perforovaných dokumentov, vnútorným väčším vrec-
kom na zips, priehradkou na vizitky a pútkami na perá. Rozmery 
36×28×6,5 cm. Farba: čierna, hnedá. Prevedenie: koža.

Popis katalógové číslo cena / ks

Kožená mapa Summit čierna es930231 129,-

Kožená mapa Summit hnedá es930230 129,-

Kožená mapa Uranus čierna
Exkluzívne kožené portfólio so zipsom, vyrobené z kvalitnej mäkkej 
kože. Vnútro vybavené 20 mm odnímateľným krúžkovým mecha-
nizmom pre ukladanie perforovaných dokumentov. Zabudovaná 
kalkulačka, ktorú je možné vybrať, 2 vnútorné vrecká, jedno pre 
dokumenty formátu A4, druhé na zips, 3 vrecká na vizitky, 2 pútka 
na perá. Dve menšie vrecká na zips, jedno rozdelené na 6 menších 
vreciek, jedno vonkajšie vrecko so zipsom na dokumenty. Rozmery 
36 × 28 × 6,5 cm. Farba čierna. Prevedenie: koža.

Popis katalógové číslo cena / ks

Kožená mapa Uranus čierna es930280 127

Popis katalógové číslo cena / ks

Portfólio A4 Basic sa1889 12,33

Portfólio A4 Ring
Portfólio so zipsom, formát A4. Vybavené krúžkovou mechanikou, 
poznámkovým blokom, kalkulačkou a niekoľkými vreckami. Preve-
denie imitácia kože.

Popis katalógové číslo cena / ks

Portfólio A4 Ring sa1887 14,84

Portfólio A5
Portfólio so zipsom, rozšírený formát A5. Vybavené kalkulačkou, 
poznámkovým blokom, vreckami niekoľkých veľkostí, uškami na 
perá a podložkou s klipom. Prevedenie imitácia kože.

Portfólio A4 Basic
Portfólio so zipsom, formát A4. Vybavené poznámkovým blokom, 
kalkulačkou a niekoľkými vreckami. Prevedenie imitácia kože.

Popis katalógové číslo cena / ks

Portfólio A5 sa2596 7,50



Popis katalógové číslo cena / ks

Kufrík pánsky čierny sa0465 30,50

Kufrík pánsky hnedý sa1204 30,50
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Kufrík dámsky
Kufrík dámsky s dnom z bravčovej kože , rozmery: 38 x 25 x 7 cm  
(š x v x h) ,materiál: PU + Koža, farba: čierna, hnedá.

Popis katalógové číslo cena / ks

Kufrík dámsky čierny sa0466 28,50

Kufrík dámsky hnedý sa1205 28,50

Aktovka Standard
Aktovka s rukoväťou, uzamykateľným patentom, niekoľkými oddiel-
mi, vreckom na zips, vreckami na vizitky, kreditné karty, perá či iné 
drobnosti. Prevedenie imitácia kože.

Kufrík pánsky
Kufrík pánsky s rozšíriteľným dnom z bravčovej kože ,rozmery:  
44,5 x 32 x 10 cm (š x v x h) , materiál: PU + Koža ,farba: čierna, 
hnedá.

Popis katalógové číslo cena / ks

Aktovka Standard sa2345 28,50

Popis katalógové číslo cena / ks

Kufrík Pilot sa1579 50,20

Kufor Hold
Priestorný pilotný kufor, uzamykateľný číselným zámkom. Naviac 
vybavený kolieskami a teleskopickou rúčkou. Je vhodný i ako prí-
ručná batožina pri cestovaní lietadlom, a tým šetrí čas pri odbavo-
vaní na letisku.

Kufrík Pilot
Klasický priestorný pilotný kufor, uzamykateľný číselným zámkom. 
Je vhodný i ako príručná batožina pri cestovaní lietadlom, a tým šetrí 
čas pri odbavovaní na letisku.

Popis katalógové číslo cena / ks

Kufor Hold sa1578 71,-
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Grafitová ceruzka bez gumy s tuhou tvrdos-
ti HB. Väčšie balenie 12 ks.

Popis katalógové č. cena / ks

Ceruzka Penhab HB sap4272 0,07

Ceruzka Sakota HB
Ceruzka Sakota HB s gumou
Grafitová ceruzka s gumou s tuhou tvrdosti 
HB. Väčšie balenie 12 ks.
Ceruzka Sakota Evolution HB
Pružná ceruzka bez gumy s tuhou tvrdosti 
HB. Väčšie balenie 12 ks.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Ceruzka Sakota HB 
s gumou sa0200 0,09

2 Ceruzka Sakota 
Evolution HB sa0927 0,08

Koh-i-noor 1380/2 HB s gumou
Grafitová ceruzka s gumou s tuhou tvrdosti 
HB.

Koh-i-noor 3260 na sklo 
Ceruzka so špeciálnou tuhou umožňujú-
cou písanie na hladké povrchy ako napr. 
sklo, keramika, plast, kov.

Popis katalógové č. cena / ks

Koh-i-noor 3260 červená kh326001 0,48

Koh-i-noor 3260 modrá kh326002 0,48

Koh-i-noor 3260 zelená kh326003 0,48

Koh-i-noor 3260 žltá kh326004 0,48

Koh-i-noor 3260 čierna kh326005 0,48

Koh-i-noor 3260 biela kh326006 0,48

1 2

Popis katalógové č. cena / ks

Ceruzka Koh-i-noor 
1380/2 HB s gumou kh1380 0,17

Koh-i-noor 1500 HB
Grafitová ceruzka bez gumy s tuhou tvrdos-
ti HB. Väčšie balenie 12 ks. Dostupná vo 
všetkých tvrdostiach 8B až 10H (pri odbere 
balenia 12 ks).

Popis katalógové č. cena / ks

Ceruzka Koh-i-noor 1500 
HB kh1500 0,27

86

Ceruzky Koh-i-noor 
STOP BACTERIA
Ceruzky Stop Bacteria majú špeciálnu anti-
bakteriálnu povrchovú úpravu, ktorá trvale 
ničí baktérie, s ktorými príde do kontaktu. 
Pohodlné držanie vďaka trojhrannému telu. 
Balenie 3 ks rôznej tvrdosti v blistri.

Popis katalógové č. cena / bal

Ceruzky Koh-i-noor 
STOP BACTERIA kh108503 0,80
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Sada farebných pasteliek.

Popis katalógové č. cena / bal.

Koh-i-noor 2141 / 6 ks kh2141 0,33

1 Koh-i-noor 2142 / 12 ks kh2142 0,65

2 Koh-i-noor 2144 / 24 ks kh2144 1,30

1

2

Farbičky Koh-i-noor 
STOP BACTERIA /12ks
Farbičky Stop Bacteria majú špeciálnu anti-
bakteriálnu povrchovú úpravu, ktorá trvale 
ničí baktérie, s ktorými príde do kontaktu. 
Pohodlné držanie vďaka trojhrannému telu. 
Sada 12 farieb.

Ceruzka červená 3431
Kancelárska ceruzka v červenej farbe. 
Väčšie balenie 12 ks.

Popis katalógové č. cena / ks

Ceruzka červená 3431 kh3431 0,19

Ceruzka červeno-modrá
Farebná kancelárska ceruzka s červenou 
tuhou z jednej strany a modrou tuhou 
z druhej strany. Väčšie balenie 12 ks.

Popis katalógové č. cena / ks

Ceruzka červeno-modrá sa0201 0,19

Ceruzka Pentes tesárska
Tesárska grafitová ceruzka s plochou 
tuhou. Väčšie balenie 24 ks.

Popis katalógové č. cena / ks

Ceruzka Pentes tesárska sa1375 0,21

Farebné ceruzky PRIMO
Farebné ceruzky Primo farebné 18cm hex.

Popis katalógové č. cena / bal

1 Ceruzky PRIMO 12 ks pr32503 1,45

2 Ceruzky PRIMO 24 ks pr32504 2,90

3 Ceruzky PRIMO 36 ks pr32502 4,34

1

2

3

87

Popis katalógové č. cena / bal

Farbičky Koh-i-noor 
STOP BACTERIA /12ks kh319212 1,90

D revené  c e r u z ky
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Mikroceruzka s priehľadným plastovým 
telom zakončená gumou. Rovnaký dizajn 
ako pero C2003. Hrúbka tuhy 0,5 mm, tvr-
dosť HB.

Popis katalógové č. cena / ks

Mikroceruzka C2003 sa1795 0,25

Mikroceruzka Sakota “Ceruzka“
Mikroceruzka s automatickým vysúvaním 
tuhy pri písaní. Vzhľadom pripomína kla-
sickú ceruzku. Hrúbka tuhy 0,5 mm. Mix 
farieb.

Mikroceruzka Pego Sabres 
Mikroceruzka zakončená gumou. Plasto-
vé telo, hrúbka tuhy 0,5 mm, tvrdosť HB. 
Väčšie balenie 24 ks v mixe farieb.

Popis katalógové č. cena / ks

Mikroceruzka Sakota 
„Ceruzka“ sa2436 0,34

Popis katalógové č. cena / ks

Mikroceruzka Pego Sabres sap904 0,17

Mikroceruzka 505
Mikroceruzka 505 N
Mikroceruzka zakončená gumou v rov-
nakom dizajne ako netransparentné pero 
505 N. Plastové telo, hrúbka tuhy 0,5 mm, 
tvrdosť HB. Mix farieb.
Mikroceruzka 505 T
Mikroceruzka zakončená gumou v rov-
nakom dizajne ako transparentné pero 
505 T. Priesvitné plastové telo, hrúbka tuhy 
0,5 mm, tvrdosť HB. Mix farieb.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Mikroceruzka 505 N sa1821 0,16

2 Mikroceruzka 505 T sa1826 0,16

Mikroceruzka Sakota 925 
Celokovová mikroceruzka s gumou. 
Hrúbka tuhy 0,5 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Mikroceruzka Sakota 925 sa0925 0,50

Mikroceruzka 116 P silver 
Plastová mikroceruzka s kovovým proti-
šmykovým úchopom a klipom. Klikací me-
chanizmus chráni hrot mikroceruzky pred 
poškodením. Hrúbka tuhy 0,5 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Mikroceruzka 116 P silver ad011654 0,79

1 2
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Mikroceruzka PENAC 
Mikroceruzka s pogumovaným úchytom s protišmykovými pásikmi 
zakončená gumou. Kovová koncovka so systémom zabezpečujú-
cim spotrebovanie celej dĺžky tuhy a ochranou tuhy proti zlomeniu. 
Rovnaký dizajn ako guľôčkové pero Penac RB-085B. Tuha tvrdosti 
HB, hrúbka 0,5 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Mikroceruzka PENAC RB-085M modrá do080103 0,80

Mikroceruzka PENAC RB-085M čierna do080106 0,80

Mikroceruzka PENAC RB-085M červená do080102 0,80

Mikroceruzka Super Grip 0,5 
Mikroceruzka so zasúvateľným hrotom a pogumovaným úchopom 
pre ľahké držanie. Kovový mechanizmus posunu tuhy, vymeniteľná 
guma chránená vrchnákom. Hrúbka tuhy 0,5 mm. Rovnaký dizajn 
ako pero PILOT Super Grip.

Popis katalógové č. cena / ks

Mikroceruzka Super Grip 0,5 čierna pi301101 1,81

Mikroceruzka Super Grip 0,5 červená pi301102 1,81

Mikroceruzka Super Grip 0,5 modrá pi301103 1,81

Mikroceruzka Super Grip 0,5 zelená pi301104 1,81

Mikroceruzka Super Grip 0,7 
Mikroceruzka so zasúvateľným hrotom a pogumovaným úchopom 
pre ľahké držanie. Kovový mechanizmus posunu tuhy, vymeniteľná 
guma chránená vrchnákom. Hrúbka tuhy 0,7 mm. Rovnaký dizajn 
ako pero PILOT Super Grip.

Popis katalógové č. cena / ks

Mikroceruzka Super Grip 0,7 čierna pi301301 1,81

Mikroceruzka Super Grip 0,7 modrá pi301303 1,81

Popis katalógové č. cena / ks

Mikroceruzka RéxGrip BeGreen čierna pi390001 1,81

Mikroceruzka RéxGrip BeGreen červená pi390002 1,81

Mikroceruzka RéxGrip BeGreen modrá pi390003 1,81

Mikroceruzka RéxGrip BeGreen
Mikroceruzka so zasúvateľným hrotom a integrovaným gumovým 
úchopom. Originálny úzky dizajn rovnaký ako pero Pilot RéxGrip. 
Hrúbka tuhy 0,5 mm. Kolekcia BeGreen je vyrobená z recyklova-
ných materiálov (až 77,7%), čím je ohľaduplná k životnému pro-
strediu.
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Popis katalógové č. cena / ks

Mikrotuhy Koh-i-noor 0,5 H kh415211 0,30

Mikrotuhy Koh-i-noor 0,5 HB kh415200 0,30

Mikrotuhy Koh-i-noor 0,5 B kh415201 0,30

Mikrotuhy Koh-i-noor 0,5 2B kh415202 0,30

Mikrotuhy Koh-i-noor 0,7 HB kh416200 0,40

Mikrotuhy Koh-i-noor
Kvalitné grafitové náhradné tuhy do mikro-
ceruziek. Dodávané v plastovom priehľad-
nom obale s 12 tuhami.

Mikrotuhy PILOT
Polymerizované pružné mikrotuhy s níz-
kou lámavosťou. Balenie obsahuje 12 túh 
tvrdosti HB s dĺžkou 60 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Mikrotuhy PILOT 0,5 HB pi3171 0,56

Mikrotuhy PILOT 0,7 HB pi3172 0,56

Mikrotuhy PILOT
Vysoko polymerizované pružné mikrotuhy 
s veľmi nízkou lámavosťou. Balenie obsa-
huje 12 túh tvrdosti B, resp. 2B s dĺžkou 
60 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Mikrotuhy PILOT 0,5 B pi31911 1,08

Mikrotuhy PILOT 0,5 2B pi31912 1,08

Verzatilka Koh-i-noor 
Celokovová mechanická ceruzka. Priemer 
tuhy 2 mm, tvrdosť HB.

Popis katalógové č. cena / ks

Verzatilka Koh-i-noor 5201 kh5201 1,69

Tuhy do verzatilky
Náhradné tuhy do mechanických ceruziek 
tvrdosti HB a hrúbky 2 mm. Balenie 6 ks.

Popis katalógové č. cena / bal

Tuhy do verzatilky sa1859 0,20

Popis katalógové č. cena / ks

Mikrotuhy Sakota 0,5 HB sa0207 0,29

Mikrotuhy Sakota
Náhradné tuhy do mikroceruziek hrúbky 
0,5mm. Dodávané v plastovom priehľad-
nom obale s 30 tuhami.
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Strúhadlo kovové
Jednoduché strúhadlo na všetky štandardné, farebné ceruzky a far-
bičky.
Strúhadlo kovové dvojité
Dvojité kovové strúhadlo na všetky štandardné, farebné ceruzky a 
farbičky.

Popis katalógové č. cena / ks

Strúhadlo kovové sa2193 0,18

Strúhadlo kovové dvojité sa2238 0,40

Strúhadlo Spoko 
Plastové strúhadlo na ceruzky a farbičky s praktickým priehľadným 
boxom.

Strúhadlo Sakota 
Mechanické ručné stolové strúhadlo na tuhy a ceruzky v klasickom 
dizajne.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Strúhadlo Spoko  0384 s boxom sp0384 0,29

2 Strúhadlo Spoko  0381 s boxom sp0381 0,27

Popis katalógové č. cena / ks

Strúhadlo stolové Sakota 627 sa0595 5,30

Strúhadlo Elsharp 
Elektrické stolové strúhadlo z plastu na tuhy a ceruzky. Napájanie  
4 tužkovými batériami AA alebo cez štandardný 6V adaptér.

Popis katalógové č. cena / ks

Strúhadlo Elsharp sap0002 7,35
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Guma Koh-i-noor 4770/40 
Plastická guma na grafitové ceruzky.

Popis katalógové č. cena / ks

Guma Koh-i-noor 4770/40 kh477040 0,25

Guma Pelikan AP40
Malá guma na grafitové ceruzky a pastelky. 
Farebný mix.

Popis katalógové č. cena / ks

Guma Pelikan AP40 mini 
farebná pe620293 0,15

Guma Sakota klinová
Mäkká guma klinového tvaru na grafitové 
ceruzky a pastelky. 

Popis katalógové č. cena / ks

Guma Sakota klinová sa2029 0,10

Guma edding R 20
Plastová guma R 20 je vhodná na grafitové 
ceruzky.

Popis katalógové č. cena / ks

Guma edding DR 20 ed6202 0,52

Popis katalógové č. cena / ks

Guma edding R 20 ed6201 0,50

Guma edding DR 20
Plastová guma DR20 s bielym koncom pre 
grafitové ceruzky a modrým koncom pre 
atrament popisovačov a farebných pier.

Guma Koh-i-noor 300
Mäkká guma na grafitové ceruzky a pastel-
ky.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Guma Koh-i-noor 300/30 kh030030 0,17

2 Guma Koh-i-noor 300/40 kh030040 0,13

3 Guma Koh-i-noor 300/60 kh030060 0,10

Guma Pilot 8010 
Kvalitná veľká guma na grafitové ceruzky 
na papier a fólie.

Popis katalógové č. cena / ks

Guma Pilot 8010 pi8010 0,70

1

2

3

Guma Koh-i-noor 6541/40
Guma s mäkkou časťou na grafitové ceruz-
ky a tvrdou časťou na atrament, tuš a stro-
jopis.

Popis katalógové č. cena / ks

Guma Koh-i-noor 6541/40 kh654140 0,14
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Pravítko trojuholník s kolmicou 
Transparentný pravouhlý trojuholník s kolmicou. 
Odvesna dĺžky 16 cm.

Pravítko 30 cm
Transparentné pravítko s dĺžkou 30 cm.

Popis katalógové č. cena / ks

Pravítko 30 cm sa2006 0,25

Popis katalógové č. cena / ks

Pravítko 30 cm ohybné sap9030 1,50

Popis katalógové č. cena / ks

Pravítko trojuholník s kolmicou sa2008 0,34

Popis katalógové č. cena / ks

Uhlomer 180/100 sa2016 0,20

Pravítko 50 cm
Transparentné pravítko s dĺžkou 50 cm.

Popis katalógové č. cena / ks

Pravítko 50 cm sa2015 0,63

Pravítko 30 cm ohybné
Extra pružné nelámavé pravítko s dĺžkou 30 cm.

Uhlomer 180/100
Transparentný uhlomer do 180°, dĺžka 10 cm.

Kružidlo Koh-i-noor 5901 
Kovové kružidlo s náhradnými tuhami.

Popis katalógové č. cena / ks

Kružidlo Koh-i-noor 5901 kh5901 2,80

Krieda školská biela
Klasická biela školská krieda. 50 ks v balení.

Popis katalógové č. cena / bal

Krieda školská biela 50 ks sap5000 1,20

Krieda školská farebná
Klasická farebná školská krieda. 50 ks 
v mixe farieb.

Popis katalógové č. cena / bal

Krieda školská farebná 50 ks sap5099 1,75
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Guľôčkové pero Economy
Jednorazové pero s priehľadným čírym te-
lom. Zakončenie a uzáver vo farbe náplne.
Guľôčkové pero Economy /4 ks sada
4-kusová sada jednorazových pier 
s priehľadným čírym telom. Zakončenie 
a uzáver vo farbe náplne.

Guľôčkové pero C2003
Guľôčkové pero v priehľadnom prevedení 
s rovnakým dizajnom ako mikroceruzka 
C2003. Balenie v mixe farieb po 25 ks. 
Farba náplne modrá. Náhradná náplň 4401 
(obj. kód KH440103).

Popis katalógové č. cena / ks

 Economy čierne sa0695 0,06

Economy modré sa0696 0,06

Economy červené sa0697 0,06

Economy zelené sa0735 0,06

Economy / 4 ks sada sa2056 0,29

Popis katalógové č. cena / ks

Guľôčkové pero C2003 sa1788 0,11

Guľôčkové pero 505 N 
Guľôčkové pero v nepriehľadnom prevede-
ní v mixe farieb. Farba náplne modrá. Väč-
šie balenie 12 ks. Náhradná náplň 4401 
(obj. kód KH440103).

Popis katalógové č. cena / ks

Guľôčkové pero 505 N sa1816 0,15

Guľôčkové pero 505 T
Guľôčkové pero v priehľadnom prevedení 
v mixe farieb. Farba náplne modrá. Väčšie 
balenie 12 ks. Náhradná náplň 4401 (obj. 
kód KH440103).

Popis katalógové č. cena / ks

Guľôčkové pero 505 T sa1822 0,15

Guľôčkové pero 2011 
Guľôčkové pero s plastovým priesvitným 
telom aj klipom a gumovým úchytom. Ná-
hradná náplň 4406 (obj. kód KH440603).

Popis katalógové č. cena / ks

Pero 2011 modré ad201130 0,18

Pero 2011 červené ad201120 0,18

Pero 2011 biele ad201149 0,18

voľná plocha
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Popis katalógové č. cena / ks

Guľôčkové pero Lexi Slim kk1111 0,19

Guľôčkové pero Lexi Slim 
Plastové guľôčkové pero s priesvitným te-
lom, pohodlným uchopením a tenkou sto-
pou. Modrá náplň.

Guľôčkové pero Spoko
Guľôčkové pero s pogumovaným a špeci-
álne tvarovaným telom pre pohodlnejšie 
písanie.

Popis katalógové č. cena / ks

Spoko 0118 modré sp011803 0,17

Spoko 0118 čierne sp011801 0,17

Guľôčkové pero Emma 
Guľôčkové pero v priehľadnom prevedení 
v mixe farieb. Farba náplne modrá. Väčšie 
balenie 12 ks. Náhradná náplň 4401 (obj. 
kód KH440103).

Guľôčkové pero Joko 
Plastové guľôčkové pero s klikacím mecha-
nizmom. Farba náplne vo farbe pera.

Popis katalógové č. cena / ks

Joko 308 čierne sap30810 0,31

Joko 308 modré sap30820 0,31

Joko 308 červené sap30830 0,31

Joko 308 zelené sap30840 0,31

Popis katalógové č. cena / ks

Guľôčkové pero 2002 Emma sa2393 0,28

Guľôčkové pero 23X 
Plastové guľôčkové pero s hrubším telom 
a pogumovaným úchytom. Farba náplne 
modrá. Náhradná náplň 4406 (obj. kód 
KH440603).

Popis katalógové č. cena / ks

Pero 23X strieborné sa2392 0,32

Pero 23X modré sa2388 0,32

Pero 23X fialové sa2391 0,32

Pero 23X bordové sa2389 0,32

Čínske pero Economy Herb 
330 
Klasické čínske pero v ekonomickom pre-
vedení s tuhou modrej farby. Náhradná ná-
plň KH444403.

Popis katalógové č. cena / ks.

Čínske pero Economy 
Herb 330 sa0036 0,35
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Popis katalógové č. cena / ks

Pero 6206 modré ad620630 0,28

Pero 6206 červené ad620620 0,28

Guľôčkové pero 2227 
Guľôčkové pero v nepriehľadnom plas-
tovo-kovovom prevedení. Farba náplne 
modrá. Náhradná náplň 4441 (obj. kód 
KH444103).

Guľôčkové pero 6206 
Plastové guľôčkové pero s ergonomickým 
čiernym gumeným úchytom. Efektný kovo-
vý klip a klikací mechanizmus v striebornej 
úprave. Náhradná náplň 4406 (obj. kód 
KH440603).

Popis katalógové č. cena / ks

Pero 2227 modré ad222730 0,32

Pero 2227 červené ad222720 0,32

Pero 2227 strieborné ad222754 0,32

Guľôčkové pero 2333
Plastové guľôčkové pero s nepriehľadnou 
kovovou úpravou. Farba náplne modrá. Ná-
hradná náplň 4406 (obj. kód KH440603).

Popis katalógové č. cena / ks

Pero 2333 modré ad233330 0,35

Pero 2333 červené ad233320 0,35

Pero 2333 zelené ad233340 0,35

Guľôčkové pero 2680 
Plastové guľôčkové pero s nepriehľadnou 
kovovou úpravou. Farba náplne modrá. Ná-
hradná náplň 4441 (obj. kód KH444103).

Popis katalógové č. cena / ks

Pero 2680 sivé ad268010 0,68

Pero 2680 červené ad268020 0,68

Pero 2680 modré ad268030 0,68

Guľôčkové pero 2541 
Guľôčkové pero s matným kovovým vzhľa-
dom. Farba náplne modrá. Náhradná náplň 
4441 (obj. kód KH444103).

Popis katalógové č. cena / ks

Pero 2541 modré ad254130 0,68

Pero 2541 červené ad254120 0,68

Pero 2541 strieborné ad254154 0,68

Guľôčkové pero Uranus 
Guľôčkové pero s kovovým farebným te-
lom a modrou tuhou. Náhradná náplň 
4442 (obj. kód KH444203).

Popis katalógové č. cena / ks

Uranus modré ad010630 1,51

Uranus červené ad010620 1,51

Uranus zelené ad010640 1,51
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Popis katalógové č. cena / ks

Pero P 447 modré ad044730 1,04

Pero P 447 čierne ad044710 1,04

Pero P 447 strieborné ad044754 1,04

Guľôčkové pero Super Grip 
Najobľúbenejšie plastové výsuvné guľôč-
kové pero s gumovým úchopom. Rovnaký 
dizajn ako mikroceruzka Pilot Super Grip. 
Farba náplne podľa farby tela. Šírka stopy 
0,32 mm. Náhradná náplň Pilot 2110 (obj.
kód Pi211001 až Pi211004).

Popis katalógové č. cena / ks

Super Grip čierne pi202801 1,37

Super Grip červené pi202802 1,37

Super Grip modré pi202803 1,37

Super Grip zelené pi202804 1,37

Guľôčkové pero P 447 
Ľahké celokovové pero s klikacím mecha-
nizmom. Farba náplne modrá. Náhradná 
náplň 4442 (obj. kód KH444203).

Guľôčkové pero RéxGrip BeGreen
Unikátne guľôčkové pero. Komfortné pí-
sanie, pogumovaný úchop integrovaný do 
tela pera. Moderná náplň na olejovej báze 
zabezpečuje hladké a pohodlné písanie. 
Vysoko odolná gulička. Farba náplne podľa 
farby tela. Dizajn rovnaký ako mikroce-
ruzka Pilot RéxGrip. Kolekcia BeGreen je 
vyrobená z recyklovaných materiálov (až 
77,7%), čím je ohľaduplná k životnému 
prostrediu. Náhradná náplň Pilot 2110 (obj.
kód Pi  211001 až Pi211003).

Popis katalógové č. cena / ks

RéxGrip BeGreen čierne pi290501 1,60

RéxGrip BeGreen červené pi290502 1,60

RéxGrip BeGreen modré pi290503 1,60

Guľôčkové pero Pilot Acroball 
Výsuvné  guľôčkové pero s ergonomickým 
tvarom úchopu, pri ktorom Vás prekvapí 
predovšetkým jedinečná hladkosť písania. 
Píše podľa farby tela v troch farebných  pre-
vedeniach - čierna, červená a modrá. Ná-
plň novej generácie je založená na olejovej 
báze, je vode odolná a rýchlo schnúca. 
Zaručuje plynulé písanie a jasné intenzívne 
farby. Šírka hrotu 0,7 mm, šírka stopy 0,28 
mm, dĺžka stopy 800 m. Náhradná náplň 
Pilot 2032 (obj. kód Pi203201 až Pi203203).

Popis katalógové č. cena / ks

Pilot Acroball čierne pi203101 1,50

Pilot Acroball červené pi203102 1,50

Pilot Acroball modré pi203103 1,50

Guľôčkové pero PENAC  RB-085B
Guľôčkové pero v rovnakom dizajne ako 
mikroceruzka Penac RB-085 s pogumova-
ným úchytom s protišmykovými pásikmi. 
Náplň vo farbe pera, šírka stopy 0,5 mm, 
dĺžka stopy cca 1200m. (Alt. náhradná ná-
plň KH444103, KH444101, KH444102 ).

Popis katalógové č. cena / ks.

Pero Pelikan Erase pe962654 1,50

Pero Pelikan Erase 
Plastové guľôčkové pero so špeciálnym 
modrým atramentom, ktorý je možné zma-
zať gumou osadenou na konci pera.

Popis katalógové č. cena / ks

PENAC RB-085B modré do100303 0,80

PENAC RB-085B čierne do100306 0,80

PENAC RB-085B červené do100302 0,80
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Plastové guľôčkové pero s kovovým klipom 
a mikroceruzka v rovnakom dizajne v plas-
tovej krabičke.

Popis katalógové č. cena / ks

Súprava Oval kk3581 6,95

Popis katalógové č. cena / ks

Súprava 2244 sa2244 3,20

Súprava 2248 
Plastové guľôčkové pero s kovovým klipom 
a mikroceruzka v rovnakom dizajne v plas-
tovej krabičke.

Popis katalógové č. cena / ks

Súprava 2248 sa2248 3,20

Súprava Oval  
Súprava guľôčkového pera a mikroceruzky 
v oválnej drevenej darčekovej kazete.

Súprava Exclusiv 
Súprava guľôčkového pera, mikroceruzky 
a otvárača na listy v drevenej darčekovej 
kazete.

Popis katalógové č. cena / ks

Súprava Exclusiv kk3583 13,59

Súprava PENAC Trifit metal 
Súprava guľôčkového pera a mikroceruz-
ky Penac Trifit v krabičke, ktorá obsahuje 
navyše aj kožené puzdro na perá. Skvelý 
darček pre Vašich klientov.

Popis katalógové č. cena / ks

Súprava PENAC Trifit metal do3et25 10,15

Súprava PENAC PéPé 
Súprava guľôčkového pera a mikroceruzky 
Penac PéPé v štýlovej krabičke a darčeko-
vej taške. Hotový darček pre Vašich klien-
tov.

Popis katalógové č. cena / ks

Súprava PENAC PéPé do850010 9,15
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Súprava guľôčkového pera a pentelky 
v elegantnej darčekovej krabičke. 
Súprava W 628 strieborná
Matovaný strieborný povrch v kombinácii  
s lesklou striebornou.
Súprava W 628 zlatá
Matovaný strieborný povrch v kombinácii  
s lesklou zlatou.

Súprava Duke 209 B+R 
Súprava v elegantnej darčekovej krabičke 
obsahuje guľôčkové pero a keramický rol-
ler. Farba krabičky vo farbe pier.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Duke 209 B+R čierna ad209110 6,58

Duke 209 B+R strieborná ad209154 6,58

Súprava Duke 209 B+F 
Súprava v elegantnej darčekovej krabičke 
obsahuje guľôčkové a plniace pero. Farba 
krabičky vo farbe pier.

Popis katalógové č. cena / ks

Duke 209 B+F čierna ad209210 6,58

1 Duke 209 B+F strieborná ad209254 6,58

11
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Popis katalógové č. cena / ks

1 Súprava W 628 strieborná ad062854 6,58

2 Súprava W 628 zlatá ad062853 6,58

1 2

Popis katalógové č. cena / ks

Pero so stojanom Office sa1930 1,80

Pero so stojanom Office 
Guľôčkové pero so stojanom a retiazkou.

Popis katalógové č. cena / ks

Pero so stojanom Tristan sa0909 0,62

Pero so stojanom Tristan  
Jednoduché plastové pero na pružinke 
s plastovým stojanom a samolepiacou zá-
kladňou. Farba náplne modrá.

Pero so stojanom BP 741 
Jednorazové plastové pero s prilepovacou 
základňou. Farba náplne modrá.

Popis katalógové č. cena / ks

BP 741 čierne ad074110 0,47

BP 741 modré ad074130 0,47

BP 741 strieborné ad074154 0,47

Súp ravy
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Multifunkčné pero 3 v 1. Plastové telo 
s gumovým úchytom zakončené gumou. 
Pootočením si zvolíte farbu pera alebo mi-
kroceruzku. Farba náplní modrá, červená a 
mikroceruzka s hrúbkou tuhy 0,5 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Multifunkčné pero TY-137 kk3244 0,89

Multifunkčné pero D 213  
Multifunkčné pero 4 v 1 s dreveným úchy-
tom. Jednoduchým prepnutím si zvolíte far-
bu pera alebo mikroceruzku. Farba náplní 
modrá, červená, čierna a mikroceruzka 
s hrúbkou tuhy 0,5 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Multifunkčné pero D 213 ad021300 2,48

Multifunkčné pero PENAC 3F  
Multifunkčné kovové pero 3 v 1. Jednodu-
chým prepnutím si zvolíte farbu pera alebo 
mikroceruzku. Farba náplní modrá, červe-
ná a mikroceruzka s hrúbkou tuhy 0,5 mm. 
Dodávané v štýlovej krabičke a darčekovej 
taške vhodné ako darček Vašim klientom.

Popis katalógové č. cena / ks

1 PENAC 3F čierno/zlaté do3fbg 16,50

2 PENAC 3F 
strieborno/zlaté do3fsg 16,50

1 2

Multifunkčné pero Pilot 
Feed 2+1
Trojkombinácia 2+1 - modré a červené 
guľôčkové pero + mikroceruzka s hrúb-
kou tuhy 0,5 mm. Gumový úchop, jemná 
a presná mechanika. Náhradné náplne Pi-
lot 2110 (obj. kód pi211001 a pi211002).

Popis katalógové č. cena / ks

Trojfarebné pero Pilot GP3 pi2013 4,24

Trojfarebné pero Pilot GP3 
Trojfarebné guľôčkové pero s čiernou, 
červenou a modrou náplňou, gumovým 
úchopom a jemnou a presnou mechani-
kou. Náhradné náplne Pilot 2110 (obj.kód 
pi211001 až pi211003).

Popis katalógové č. cena / ks

Pilot Feed 2+1 pi2006 6,35

Štvorfarebné pero Pilot GP4 
Štvorfarebné guľôčkové pero s čiernou, čer-
venou, modrou a zelenou náplňou, gumo-
vým úchopom a jemnou a presnou mecha-
nikou. Náhradné náplne Pilot 2110 (obj.
kód pi211001 až pi211004).

Popis katalógové č. cena / ks

Štvorfarebné pero Pilot GP4 pi2014 5,26

Štvorfarebné pero Koh-i-noor 5180
Celokovové pero so štyrmi rôznymi farba-
mi náplní (červená, zelená, čierna a mod-
rá). Farba tela strieborná. Náhradné náplne 
krátke 67 mm (SA6701 až SA6704).

Popis katalógové č. cena / ks

Koh-i-noor 5180 kh5180 2,15
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Náplň do pera 
4401 modrá X10
Maloobsahová plastová náplň dĺžky 106,8 
mm. Priemer guľôčky 1 mm.
4406 modrá X20
Klasická plastová náplň dĺžky 106,8 mm. 
Priemer guľôčky 1 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

1 4401 modrá  X10 kh440103 0,04

2 4406 modrá X20 kh440603 0,06

1 2

Náplň do pera 
4441 modrá
Plastová veľkoobsahová náplň modrej far-
by. Priemer guľôčky 0,8 mm, dĺžka 98 mm
4442 modrá KOVO
Kovová veľkoobsahová náplň modrej farby. 
Priemer guľôčky 0,8 mm, dĺžka tuhy 98 mm.
4443 modrá 
Plastová veľkoobsahová náplň modrej farby. 
Priemer guľôčky 1 mm, dĺžka 106,8 mm.
4444 modrá 
Klasické náplne do čínskeho guličkového 
pera dĺžky 85 mm. Priemer guľôčky 0,8 
mm. Väčšie balenie 40 ks.

Popis katalógové č. cena / ks

1 4441 modrá kh444103 0,17

2 4442 modrá KOVO kh444203 0,30

3 4443 modrá kh444303 0,17

4 4444 modrá kh444403 0,18

1 2

Náplň do pera krátka 
Náhradné mini náplne s dĺžkou 67 mm. 
Väčšie balenie 100 ks.

Popis katalógové č. cena / ks

Náplň do pera krátka sa6701 0,13

Náplň do pera krátka sa6703 0,13

Náplň do pera krátka sa6702 0,13

Náplň do pera krátka sa6704 0,13

3 4

Náplň Parker   
Parker fine modrá: Náhradná náplň do 
guľôčkových pier Parker fine (tenká hrúb-
ka).
Parker medium modrá: Náhradná náplň do 
guľôčkových pier Parker medium (klasická 
hrúbka).
Parker roller fine modrá:Náhradná náplň 
do rollera fine (tenká hrúbka).
Parker roller medium modrá: Náhradná 
náplň do rollera medium (klasická hrúb-
ka).

Popis katalógové č. cena / ks

Parker fine modrá pr895421 2,89

Parker medium modrá pr895422 2,89
Parker roller medium 
modrá pr894322 2,89

Parker roller fine 
modrá pr894321 2,89

Náplň Pilot 2110 
Náplň do guľôčkových pier Pilot SuperGrip 
a RéxGrip. Šírka stopy 0,32 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Pilot 2110 čierna pi211001 0,70

Pilot 2110 červená pi211002 0,70

Pilot 2110 modrá pi211003 0,70

Pilot 2110 zelená pi211004 0,70

Náplň Pilot 2032 
Náplň do guľôčkového pera Pilot Acroball.

Popis katalógové č. cena / ks

Pilot 2032 čierna pi203201 0,73

Pilot 2032 červená pi203202 0,73

Pilot 2032 modrá pi203203 0,73
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Vo svete obľúbená séria písacích potrieb 
pre svoju spoľahlivosť a dostupnosť. V sérii 
plniace pero, roller, guličkové pero a mik-
roceruza. Plniace pero s hrotom z nehrdza-
vejúcej ocele štandardne v hrúbke medium 
dodávané s 1 ks modrej bombičky. Preve-
denie: oceľ/čierna.

Popis katalógové č. cena / ks

Parker Jotter plniace pero 
oceľ/čierna pr99022 16,80

Parker Jotter roller  
Vo svete obľúbená séria písacích pot-
rieb pre svoju spoľahlivosť a dostupnosť.  
V sérii plniace pero, roller, guličkové pero  
a mikroceruza. Prevedenie: vrchnák, telo 
a uzáver z hladkej ušľachtilej ocele/ čierna 
farba. 

Popis katalógové č. cena / ks

Parker Jotter roller 
oceľ/čierna pr99023 13,80

Parker Jotter guličkové pero    
Vo svete obľúbená séria písacích potrieb 
pre svoju spoľahlivosť a dostupnosť. V sérii 
plniace pero, roller, guličkové pero a mi-
kroceruza. Prevedenie hladká ušľachtilá 
oceľ.

Parker Vector plniace pero   
Kolekcia písacích pier Vector je všestranná, 
praktická a ideálna pre zákazníkov, ktorí 
kladú dôraz na kvalitu. Nápadití a vynalie-
zaví - to sú užívatelia tejto rady. Každý, kto 
chce kvalitu s optimálnymi nákladmi, vy-
berá a cenová relácia pier spoľahlivej znač-
ky Parker mu umožní vlastniť viac ako jed-
no pero. Kolekcia atraktívna pre užívateľa 
každého veku. V sérii plniace a guličkové 
pero, roller a mikroceruza. Plniace pero 
štandardne dodávané v hrúbke medium 
s 1 ks modrej bombičky. Prevedenie 
ušľachtilá oceľ. 

Parker Vector roller
Kolekcia písacích pier Vector je všestranná, 
praktická a ideálna pre zákazníkov, ktorí 
kladú dôraz na kvalitu. Nápadití a vynali-
ezaví - to sú užívatelia tejto rady. Každý, 
kto chce kvalitu s optimálnymi nákladmi, 
vyberá a cenová relácia pier spoľahlivej 
značky Parker mu umožní vlastniť viac ako 
jedno pero. Kolekcia atraktívna pre užíva-
teľa každého veku. V sérii plniace a guľôč-
kové pero, roller a mikroceruza. Prevede-
nie ušľachtilá oceľ.

Parker Vector guličkové pero    
Kolekcia písacích pier Vector je všestranná, 
praktická a ideálna pre zákazníkov, ktorí 
kladú dôraz na kvalitu. Nápadití a vynalie-
zaví - to sú užívatelia tejto rady. Každý, kto 
chce kvalitu s optimálnymi nákladmi, vybe-
rá a cenová relácia pier spoľahlivej značky 
Parker mu umožní vlastniť viac ako jedno 
pero. Kolekcia atraktívna pre užívateľa 
každého veku. V sérii plniace a guľôčko-
vé pero, roller a mikroceruza. Prevedenie 
ušľachtilá oceľ.

Popis katalógové č. cena / ks

Parker Jotter guličkové 
pero oceľ pr99024 7,34

Popis katalógové č. cena / ks

1 Parker Vector roller     
oceľ pr2033 14,30

2 Parker Vector roller     
modrá pr99203 8,03

3 Parker Vector roller     
čierna pr2043 8,03

Popis katalógové č. cena / ks

1 Parker Vector guličkové
pero oceľ pr2034 12,90

2 Parker Vector guličkové
pero modrá pr99204 6,69

3 Parker Vector guličkové
pero čierna pr2074 6,69

Popis katalógové č. cena / ks

1 Parker Vector plniace 
pero oceľ pr2032 18,70

2 Parker Vector plniace 
pero modrá pr99202 10,70

3 Parker Vector plniace 
pero čierna pr2042 10,70

1 2 3 1 2 3 1 2 3
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Kolekcia pier, ktorá je určená tým, ktorí 
radi píšu. Uhladené čiary a atraktívny vý-
sledný produkt dodávajú týmto perám 
skutočnú hodnotu. Plniace pero štandard-
ne dodávané s 1 bombičkou a 1 konverto-
rom a v hrúbke hrotu medium. Hrot pera 
z ušľachtilej ocele . Plnenie pumpičkou 
alebo bombičkami. Prevedenie CT/ čierna: 
hladká saténovolesklá elegantná úprava  
z ušľachtilej ocele, nerezový hrot.

Parker Sonnet plniace pero GT 
Plniace pero štandardne dodávané s 1 
bombičkou a 1 konvertorom a v hrúbke 
hrotu medium. Hrot pera z ušľachtilej oce-
le. Plnenie pumpičkou alebo bombičkami. 
Prevedenie GT/ čierna: hladká saténovo-
lesklá elegantná úprava z ušľachtilej ocele 
v kontraste s nerezovým hrotom, pozláte-
ným 23-karátovým zlatom a doplnky po-
zlátené 14-karátovým zlatom.

Popis katalógové č. cena / ks

Parker Frontier plniace 
pero   GT pr97012 30,30

Parker Frontier 
guličkové pero GT 
Kolekcia Frontier je osobitou radou silných 
pier, zodpovedajúcich dnešnému štýlu  
a cene. Perá s vynoveným, na dotyk jem-
ným úchytom. V sérii plniace a guličkové 
pero. Prevedenie GT: telo, hrot a uzáver  
z ušľachtilej ocele, hrot pozlátený 23-kará-
tovým zlatom, doplnky zo 14-karátového 
zlata/ čierna farba. 

Popis katalógové č. cena / ks

Parker Frontier guličkové 
pero pr97014 23,20

Popis katalógové č. cena / ks

Parker Sonnet plniace 
pero CT/čierna pr94302 73,00

Parker Sonnet 
guličkové pero CT 
Kolekcia pier, ktorá je určená tým, ktorí radi 
píšu. Uhladené čiary a atraktívny výsledný 
produkt dodávajú týmto perám skutočnú 
hodnotu. V sérii plniace a guličkové pero. 
Prevedenie CT/ čierna: hladká saténovo-
lesklá elegantná úprava z ušľachtilej ocele, 
nerezový hrot.

Popis katalógové č. cena / ks

Parker Sonnet guličkové 
pero CT pr94304 44,00

Popis katalógové č. cena / ks

Parker Sonnet plniace 
pero GT/čierna pr94292 85,00

Parker Sonnet 
guličkové pero GT 
Kolekcia pier, ktorá je určená tým, ktorí radi 
píšu. Uhladené čiary a atraktívny výsledný 
produkt dodávajú týmto perám skutočnú 
hodnotu. V sérii plniace a guličkové pero. 
Prevedenie GT: hladká saténovolesklá ele-
gantná úprava z ušľachtilej ocele.

Popis katalógové č. cena / ks

Parker Sonnet guličkové 
pero GT pr94294 54,00
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Parker Frontier plniace pero GT 
Kolekcia Frontier je osobitou radou silných 
pier, zodpovedajúcich dnešnému štýlu  
a cene. Plniace pero štandardne dodávané 
s 1 bombičkou a hrotom v hrúbke medi-
um. Plnenie pumpičkou alebo bombič-
kami. Prevedenie GT: telo, hrot a uzáver  
z ušľachtilej ocele, hrot pozlátený 23-kará-
tovým zlatom, doplnky zo 14-karátového 
zlata/ čierna farba. 

Perá  l uxusné
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Jednorázový roller edding crystaljelly pl-
nený špeciálnym gélom. Hrot pera ulože-
ný v akrylovej špičke umožňuje plynulé a 
súčasne veľmi presné písanie. Šírka stopy 
0,7 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

edding 2185 čierna ed218501 0,63

edding 2185 modrá ed218503 0,63

edding 2185 červená ed218502 0,63

edding 2185 zelená ed218504 0,63

edding 2185 fialová ed218508 0,63

edding 2185 ružová ed218509 0,63

edding 2185 svetlomodrá ed218510 0,63

edding 2185 žltá ed218535 0,63

edding 2185 oranžová ed218536 0,63

Sada pier edding 2185
Jednorázový roller edding crystaljelly pl-
nený špeciálnym gélom. Hrot pera ulože-
ný v akrylovej špičke umožňuje plynulé a 
súčasne veľmi presné písanie. Šírka stopy 
0,7 mm. Sada troch a piatich štandardných 
farieb.

Popis katalógové č. cena / bal

1 edding 2185 / 3 ks ed218564 1,93

2 edding 2185  / 5 ks ed218566 3,15

21
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Popis katalógové č. cena / ks

edding 2190 čierna ed219001 1,10

edding 2190 modrá ed219003 1,10

edding 2190 červená ed219002 1,10

edding 2190 zelená ed219004 1,10

Sada pier edding 2185 
metalic
Jednorázový roller edding crystaljelly plne-
ný špeciálnym gélom. Hrot rollera uložený 
v akrylovej špičke umožňuje plynulé a sú-
časne veľmi presné písanie. Metalizované 
farby gélu vyniknú najmä na tmavom pa-
pieri vďaka vynikajúcej krycej schopnosti. 
Šírka stopy 0,7 mm. Sada piatich metalizo-
vaných farieb.

Popis katalógové č. cena / ks

edding 2185 /5 ks metalic ed218567 3,15

Pero edding 2190
Kvalitný roller s vymeniteľnou gélovou nápl-
ňou. Plastový priesvitný povrch s pogumo-
vaným ergonomickým úchytom. Šírka sto-
py  0,7 mm. Náhradná náplň ED170801až 
ED170804.

Sada pier edding 2190  
Kvalitný roller s vymeniteľnou gélovou ná-
plňou. Plastový priesvitný povrch s pogu-
movaným ergonomickým úchytom. Šírka 
stopy  0,7 mm. Sada štyroch štandardných 
farieb. Náhradné náplne ED1708.

Popis katalógové č. cena / bal

Sada pier edding 2190 /4 ks ed219094 4,35

Popis katalógové č. cena / ks

edding 1708 čierna  ed170801 0,55

edding 1708  modrá ed170803 0,55

edding 1708  červená ed170802 0,55

edding 1708  zelená ed170804 0,55

Náplň edding 1708 Vario  
Náhradná gélová náplň do rollera Edding 
2190. 
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BeGreen 
Jednorazový gélový roller. Priehľadné telo, 
viditeľná farba náplne. Veľmi sýte farby, 
vysoký pomer úžitkovej hodnoty a ceny. 
Šírka stopy 0,39 mm. Kolekcia BeGreen je 
vyrobená z recyklovaných materiálov (až 
93,3%), čím je ohľaduplná k životnému 
prostrediu.

Popis katalógové č. cena / ks

Pilot Super Gel BeGreen pi291801 1,00

Pilot Super Gel BeGreen pi291802 1,00

Pilot Super Gel BeGreen pi291803 1,00

Pilot Super Gel BeGreen pi291804 1,00

Gélový roller Pilot G-2 0,5   
Výsuvný gélový roller s gumovým úcho-
pom a vymeniteľnou náplňou. Farba náplne 
podľa farby úchopu. Šírka stopy 0,3 mm. 
Náhradná náplň Pilot 2606 (obj.kód 
pi260601 až pi260604).

Popis katalógové č. cena / ks

Pilot G-2 0,5 čierna pi260501 1,98

Pilot G-2 0,5 červená pi260502 1,98

Pilot G-2 0,5 modrá pi260503 1,98

Pilot G-2 0,5 zelená pi260504 1,98

Gélový roller Pilot B2P modrý
B2P - From Bottle to Pen - z plastovej fľaše 
vzniklo pero. Nový gélový roller z radu Be-
Green s vymeniteľnou náplňou je vyrobený 
z 89% recyklovaného materiálu (nezahŕňa 
vymeniteľné časti). Použitým materiálom pri 
výrobe sú prevažne recyklované PET fľaše. 
Originálne navrhnutý dizajn pera, transpa-
rentné telo a etiketa odkazujú na materiál, 
z ktorého je pero vyrobené. Jemné písanie, 
šírka hrotu 0,5 mm, šírka stopy 0,32 mm, 
dĺžka stopy 1 200 m . Vyrobené vo Fran-
cúzku v továrňach, kde sa uplatňuje princíp 
maximálnej šetrnosti a ohľaduplnosti k ži-
votnému prostrediu (ISO 14001). Náhradná 
náplň Pilot 2606 (obj.kód pi260603).

Popis katalógové č. cena / ks

Gélový roller Pilot TR-1 pi280654 10,70

Gélový roller Pilot TR-1 
Celokovový gélový roller s originálne tvaro-
vaným uzáverom. Dodávaný v darčekovej 
škatuľke. Farba náplne čierna. Náhradná 
náplň Pilot 2606 (obj.kód pi260601).

Popis katalógové č. cena / ks

Pilot B2P modrý pi290603 1,70
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Pero edding 2185
Jednorázový roller edding crystaljelly plne-
ný špeciálnym gélom. Hrot rollera uložený 
v akrylovej špičke umožňuje plynulé a sú-
časne veľmi presné písanie. Metalizované 
farby gélu vyniknú najmä na tmavom pa-
pieri vďaka vynikajúcej krycej schopnosti. 
Šírka stopy 0,7 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

edding 2185 zlatá ed218553 0,63

edding 2185 strieborná ed218554 0,63

edding 2185 medená ed218555 0,63

Popis katalógové č. cena / ks

edding 2185 modrá ed218573 0,63

edding 2185 zelená ed218574 0,63

edding 2185 fialová ed218578 0,63

edding 2185 ružová ed218579 0,63

Pero edding 2185 metalické
Jednorázový roller edding crystaljelly plne-
ný špeciálnym gélom. Hrot rollera uložený 
v akrylovej špičke umožňuje plynulé a sú-
časne veľmi presné písanie. Metalizované 
farby gélu vyniknú najmä na tmavom pa-
pieri vďaka vynikajúcej krycej schopnosti. 
Šírka stopy 0,7 mm.

Ro l l e ry  gé l ové
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Náplň Pilot 2245 
Náhradná náplň do rolleru s tekutým atra-
mentom V Ball RT.

Popis katalógové č. cena / ks

Pilot 2245 čierna pi224501 1,05

Pilot 2245 červená pi224502 1,05

Pilot 2245 modrá pi224503 1,05

Pilot 2245 zelená pi224504 1,05

Popis katalógové č. cena / ks

Centropen 2615 čierna ce261501 0,51

Centropen 2615/4 ks sada ce261594 2,06

Roller Centropen 2615
Klasický jednorazový roller s veľmi jem-
ným hrotom. guľôčka s priemerom 0,5 mm 
vytvára tenkú stopu šírky 0,25 - 0,35 mm. 
Dĺžka stopy až 2200 m. Dodávaný samo-
statne v čiernej farbe alebo v 4 ks sade.

Popis katalógové č. cena / ks

Pilot Frixion čierna pi206401 2,05

Pilot Frixion červená pi206402 2,05

Pilot Frixion modrá pi206403 2,05

Pilot Frixion zelená pi206404 2,05

Roller Pilot Frixion 
Prepisovateľný roller s tekutou náplňou. 
Jedinečný výrobok, ideálny nie len  pre 
školákov. Špeciálny atrament sa dá vyma-
zať a znovu prepísať na tom istom mieste. 
Text zneviditeľníte zahriatím na 60°C, ktoré 
vznikne trením („gumovanie“) plastového 
zakončenia rolleru na papieri. Znovu sa 
objaví pri teplote nižšej ako -15 °C. Farba 
náplne podľa farby tela.

Roller Pilot Hi-tecpoint V5RT 
Vysúvací  roller s tekutou náplňou a ihlič-
kovým hrotom so šírkou 0,5 mm. Kapilárny 
systém zabezpečuje rovnomerné písanie až 
do úplného vypísania náplne. Vymeniteľná 
náplň vo farbe tela, gumový úchop, moder-
ný vzhľad. Náhradná náplň Pilot 2233 (obj.
kód Pi223301až Pi223304).

Popis katalógové č. cena / ks

Hi-tecpoint V5RT čierna pi223101 2,19

Hi-tecpoint V5RT červená pi223102 2,19

Hi-tecpoint V5RT modrá pi223103 2,19

Hi-tecpoint V5RT zelená pi223104 2,19

Roller Pilot V Ball RT 
Výsuvný roller s tekutou náplňou a moder-
ným vzhľadom. Kapilárny systém zabezpe-
čuje rovnomerné písanie až do úplného vy-
písania náplne. Vymeniteľná náplň vo farbe 
tela, gumový úchop, kovový klip. Šírka hro-
tu 0,5mm. Náhradná náplň Pilot 2245 (obj.
kód Pi224501až Pi224504).

Popis katalógové č. cena / ks

Pilot V Ball RT čierna pi224401 2,19

Pilot V Ball RT červená pi224402 2,19

Pilot V Ball RT modrá pi224403 2,19

Pilot V Ball RT zelená pi224404 2,19
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Gélové pero U-knock
Gélové pero s hrúbkou stopy 0,5mm, 
s náplňou vo farbe pera. Náhradná náplň 
U-knock (obj.kód KK4013 až KK4015).

Popis katalógové č. cena / ks

pero U-knock modrá kk3413 0,60

pero U-knock červená kk3414 0,60

pero U-knock čierna kk3416 0,60

pero U-knock zelená kk3415 0,60
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Náplň Pilot 2233
Náhradná náplň do rolleru s tekutým atra-
mentom Hi-tecpoint.

Popis katalógové č. cena / ks

Pilot 2233 čierna pi223301 1,05

Pilot 2233 červená pi223302 1,05

Pilot 2233 modrá pi223303 1,05

Pilot 2233 zelená pi223304 1,05
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Náp lne  a  bomb i čky  do  p i e r

Bombičky Centropen modré 
Náhradná náplň do plniacich pier na bom-
bičky. Balené po 6 ks v krabičke.

Popis katalógové č. cena / bal

Bombičky Centropen 
6ks modré ce001906 0,29

Popis katalógové č. cena / ks

Pilot 2606 čierna pi260601 1,30

Pilot 2606 červená pi260602 1,30

Pilot 2606 modrá pi260603 1,30

Pilot 2606 zelená pi260604 1,30

Náplň Pilot 2606  
Náplň do gélových rollerov Pilot G-2 0,5 
mm.

Náplň U-knock
Náhradná gélová náplň do pera U-knock. 

Popis katalógové č. cena / ks

U-knock modrá kk4013 0,40

U-knock červená kk4014 0,40

U-knock čierna kk4016 0,40

U-knock zelená kk4015 0,40

Parker atrament 57ml 
Náhradný atrament do pier Parker. Obsah: 
57 ml.

Popis katalógové č. cena / ks

Parker atrament 57ml    
modrý pr892120 3,50

Parker bombičky 5ks 
Náhradná náplň do pier Parker na bombič-
ky. Balené po 5 ks v krabičke.

Popis katalógové č. cena / bal

Parker bombičky 5ks pr892320 2,14
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Liner Centropen 2621
Liner s jemným plastovým hrotom v kovovej 
objímke so zvýšenou pružnosťou na jemné 
písanie. Tojuholníkový úchop umožňuje 
lepšie držanie a pohodlnejšie písanie. Šírka 
stopy 0,3 mm, dĺžka stopy 1500 m.

Popis katalógové č. cena / ks

Centropen 2621 čierna ce262101 0,40

Liner Centropen 2621 sada
Liner s jemným plastovým hrotom v kovovej 
objímke so zvýšenou pružnosťou na jemné 
písanie. Tojuholníkový úchop umožňuje 
lepšie držanie a pohodlnejšie písanie. Šírka 
stopy 0,3 mm, dĺžka stopy 1500 m. Sada 
štyroch farieb.

Popis katalógové č. cena / bal

Centropen 2621 /4 ks sada ce262194 1,63

Liner Centropen 2631 sada
Sada špeciálnych grafických linerov pre 
konštruktérov, geodetov či grafikov na vy-
ťahovanie čiar, skicovanie a technické kres-
lenie. Plnené čiernym svetlostálym a vo-
deodolným dokumentačným atramentom. 
Plastický hrot v kovovej rúrke s hrúbkou 
0,1; 0,3; 0,5 a 0,7 mm, čo zodpovedá šírke 
stopy 0,25; 0,35; 0,5 a 0,7 mm.

Popis katalógové č. cena / bal

Centropen 2631 /4 ks sada ce263194 2,95
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Liner s pohodlným trojuholníkovým úcho-
pom a jemným plastovým hrotom, odol-
ným voči tlaku. Šírka stopy 0,5 mm, dĺžka 
stopy 1000 m.

Popis katalógové č. cena / ks

Centropen 2551 čierna ce255101 0,19

Centropen 2551 červená ce255102 0,19

Centropen 2551 modrá ce255103 0,19

Centropen 2551 zelená ce255104 0,19

Liner Centropen 2811 
Liner s jemným plastovým hrotom na naj-
širšie použitie. Šírka stopy 0,3 mm, dĺžka 
stopy 1500 m. Tojuholníkový úchop umož-
ňuje lepšie držanie a pohodlnejšie písanie.

Popis katalógové č. cena / ks

Centropen 2811 čierna ce281101 0,31

Centropen 2811 červená ce281102 0,31

Centropen 2811 modrá ce281103 0,31

Centropen 2811 zelená ce281104 0,31

Liner Centropen 2811 sada 
Liner s jemným plastovým hrotom na naj-
širšie použitie. Šírka stopy 0,3 mm, dĺžka 
stopy 1500 m. Sada troch farieb.

Popis katalógové č. cena / bal

Centropen 2811 /3 ks sada ce281193 0,96
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Liner edding 89 
Jednorazový liner s plastovým hrotom 
v kovovom puzdre a vodorozpustným atra-
mentom, ktorý je po zaschnutí do značnej 
miery vodeodolný. Vyniká úzkou stopou 
0,3 mm, je vhodný hlavne na rysovanie a 
písanie podľa šablóny.

Popis katalógové č. cena / ks

edding 89 čierna ed008901 0,43

edding 89 modrá ed008903 0,43

edding 89 červená ed008902 0,43

edding 89 zelená ed008904 0,43

edding 89 žltá ed008905 0,43

edding 89 oranžová ed008906 0,43

edding 89 fialová ed008908 0,43

edding 89 ružová ed008909 0,43

edding 89 svetlomodrá ed008910 0,43

Liner edding 89 sada
10-farebná sada jednorazových linerov  
s plastovým hrotom v kovovom puzdre  
a vodorozpustným atramentom, ktorý je po 
zaschnutí do značnej miery vodeodolný. 
Vyniká úzkou stopou 0,3 mm, je vhodný 
hlavne na rysovanie a písanie podľa šab-
lóny.

Popis katalógové č. cena / bal

Liner edding 89 /10 ks sada ed008990 4,85

L i ne ry
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Zvýrazňovač edding 345
Zvýrazňovač so zrezaným hrotom so šírkou 
stopy 2-5 mm. Pre zvýraznenie textových 
pasáží, dôležitých poznámok a pod. Vo-
dovzdorný pigmentový atrament s inten-
zívnymi farbami. Vhodný aj pre InkJet - pri 
zvýrazňovaní textov tlačených na atramen-
tových tlačiarňach.

Popis katalógové č. cena / ks

edding 345 žltá ed034505 0,54

edding 345 oranžová ed034506 0,54

edding 345 ružová ed034509 0,54

edding 345 svetlomodrá ed034510 0,54

edding 345 svetlozelená ed034511 0,54

Zvý ra zňova če
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Zvýrazňovač osadený klinovým hrotom 
so šírkou stopy 1 - 3 mm. Plnený fluores-
cenčným atramentom, vhodným na všet-
ky druhy papiera, vrátane kopírovacieho 
a faxového.

Popis katalógové č. cena / ks

Centropen 2822 žltá ce282205 0,28

Centropen 2822 oranžová ce282206 0,28

Centropen 2822 ružová ce282209 0,28

Centropen 2822 zelená ce282204 0,28

Zvýrazňovač Centropen 2822 
sada
Zvýrazňovač osadený klinovým hrotom 
so šírkou stopy 1 - 3 mm. Plnený fluores-
cenčným atramentom, vhodným na všetky 
druhy papiera, vrátane kopírovacieho a fa-
xového. Sada štyroch farieb.

Popis katalógové č. cena / bal

Centropen 2822 /4 ks sada ce282294 1,10

Zvýrazňovač Centropen 8722 
sada 
Fluorescenčný zvýrazňovač s reflexným 
atramentom vhodným na všetky druhy 
papiera, vrátane faxového a samoprepiso-
vacieho. Tojuholníkový úchop umožňuje 
lepšie držanie a pohodlnejšie použitie. Šír-
ka stopy 1 - 4 mm. Sada štyroch a šiestich 
farieb.

Popis katalógové č. cena / bal

Centropen 8722 /4 ks sada ce872294 1,29

Centropen 8722 /6 ks sada ce872296 2,06
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Zvýrazňovač Donau D-neon
Kvalitný zvýrazňovač s netoxickým atra-
mentom s vysokým výkonom písania. Po-
gumované boky tela zvýrazňovača pre väč-
ší komfort pri písaní. Zrezaný hrot so šírkou 
stopy 1-5 mm. Balenie 10 ks.

Popis katalógové č. cena / ks

Donau D-neon žltý do735511 0,50

Donau D-neon ružový do735516 0,50

Donau D-neon oranžový do735512 0,50

Donau D-neon zelený do735506 0,50

Donau D-neon modrý do735510 0,50

Zvýrazňovač Spoko 0142 
Tampónový zvýrazňovač so zrezaným hro-
tom. Šírka stopy 1-5 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Spoko 0142 žltý sp014205 0,41

Spoko 0142 ružový sp014209 0,41

Spoko 0142 oranžový sp014206 0,41

Spoko 0142 zelený sp014204 0,41

Spoko 0142 modrý sp014203 0,41
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Minizvýrazňovače edding 347 
sada
Mini zvýrazňovač so zrezaným hrotom so 
šírkou stopy 1-4 mm. Systém dvoch farieb 
v jednom uzávere. Kvalitný atrament 
na vodnej báze intenzívnej farby. Sada 
obsahuje dva dvojfarebné zýrazňovače 
vo farbách zelená, žltá, oranžová a ružová.

Popis katalógové č. cena / bal

edding 347 /2x2 ks sada ed034788 0,90
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Zvýrazňovač edding 345 
Zvýraznovač šedej farby, špeciálne vyrobe-
ný pre potreby kopírovania. Po vyznačení 
textu a následnom kopírovaní či faxovaní 
zostáva text zvýraznený a čitateľný. Balenie 
10 ks.

Popis katalógové č. cena / ks

edding 345 šedý ed034512 0,54

Sada zvýrazň. edding 345
Zvýrazňovač so zrezaným hrotom so šírkou 
stopy 2-5 mm. Pre zvýraznenie textových 
pasáží, dôležitých poznámok a pod. Vo-
dovzdorný pigmentový atrament s inten-
zívnymi farbami. Vhodný aj pre InkJet - pri 
zvýrazňovaní textov tlačených na atramen-
tových tlačiarňach.

Popis katalógové č. cena / bal

edding 345 / 4 ks sada ed034594 2,66

edding 345 / 6 ks sada ed034596 4,05

Atrament edding HTK 25 
Atrament na vodnej báze s hrdlovým sys-
témom napĺňania pre zvýrazňovače edding 
345. Jednoduchá aplikácia - hrot ponorí-
me do atramentu a po 5 minútach môže-
me pokračovať v písaní. Obsah fľaštičky 
25 ml. Dostupné aj ostatné farby atramentu 
na objednávku.

Popis katalógové č. cena / ks

edding HTK 25 žltý ed525605 3,75

Zvý ra zňova če

Zvýrazňovač Spoko 0142 
sada  
Tampónový zvýrazňovač so zrezaným 
hrotom. Šírka stopy 1-5 mm. Sada štyroch 
farieb.

Popis katalógové č. cena / bal

Spoko 0142 /4 ks sada sp014294 1,75

Zvýrazňovač Donau D-neon 
sada 
Kvalitný zvýrazňovač s netoxickým atra-
mentom s vysokým výkonom písania. 
Pogumované boky tela zvýrazňovača pre 
väčší komfort pri písaní. Zrezaný hrot so 
šírkou stopy 1-5 mm. Sada štyroch a šie-
stich farieb.

Popis katalógové č. cena / bal

Donau D-neon /4 ks sada do735594 2,14

Donau D-neon /6 ks sada do735596 2,85

Zvýrazňovacia páska Memo
Memo lepiace pásky v dispenzore sú vhod-
né na zvýraznenie textu, na umiestnenie 
poznámok do kníh, odkiaľ sa dajú bez stôp 
odlepiť. Neskresľujú zvýrazňovaný text, sú 
popisovateľné. Šírka pásky 19 mm, dĺžka 
33 m.

Popis katalógové č. cena / ks.

Memo žltá sap193305 3,50

Memo zelená sap193304 3,50

Memo červená sap193302 3,50
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Popisovač Centropen 8566
Permanentný popisovač určený na neporézne materiály. Atra-
ment na alkoholovej báze, odolný voči vode, oteru, poveter-
nostným vplyvom a teplote do 100 °C. Okrúhly hrot, šírka stopy 
2,5 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Centropen 8566 čierny ce856601 0,44

Centropen 8566 červený ce856602 0,44

Centropen 8566 modrý ce856603 0,44

Centropen 8566 zelený ce856604 0,44

Popisovač Centropen 8566 sada
Permanentný popisovač určený na neporézne materiály. Atra-
ment na alkoholovej báze, odolný voči vode, oteru, poveter-
nostným vplyvom a teplote do 100 °C. Okrúhly hrot, šírka stopy 
2,5 mm. Sada štyroch farieb.

Popis katalógové č. cena / bal.

Centropen 8566 /4 ks sada ce856694 1,69

Popisovač Centropen 2846
Permanentný popisovač s vláknovým hrotom vhodný predovšetkým 
na plastické hmoty, sklo, filmy a pod. Atrament na alkoholovej báze, 
odolný voči vode, oteru, poveternostným vplyvom a teplote do 100 °C. 
Okrúhly hrot, šírka stopy 1 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Centropen 2846 čierny ce284601 0,21

Centropen 2846 modrý ce284602 0,21

Centropen 2846 červený ce284603 0,21

Centropen 2846 zelený ce284604 0,21

Popisovač Centropen 2846 sada
Permanentný popisovač s vláknovým hrotom vhodný predovšetkým 
na plastické hmoty, sklo, filmy a pod. Atrament na alkoholovej báze, 
odolný voči vode, oteru, poveternostným vplyvom a teplote do 100 °C. 
Okrúhly hrot, šírka stopy 1 mm. Sada štyroch farieb.

Popis katalógové č. cena / bal.

Centropen 2846 /4 ks sada ce284694 0,96
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Popis katalógové č. cena / ks

Centropen 8576 čierny ce857601 0,44

Centropen 8576 červený ce857602 0,44

Centropen 8576 modrý ce857603 0,44

Centropen 8576 zelený ce857604 0,44

Popisovač Centropen 8576
Permanentný popisovač určený na nepo-
rézne materiály. Atrament na alkoholovej 
báze, odolný voči vode, oteru, poveternost-
ným vplyvom a teplote do 100 °C. Zrezaný 
hrot, šírka stopy 1 - 4,5 mm.

Popisovač Spoko 0145
Permanentný popisovač s okrúhlym hrotom 
so šírkou stopy 2,5 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Spoko 0145 čierny sp014501 0,39

Spoko 0145 červený sp014502 0,39

Spoko 0145 modrý sp014503 0,39

Spoko 0145 zelený sp014504 0,39

Popisovač edding 300
Permanentný popisovač vhodný na trvalé 
popisovanie, značenie, maľovanie a vyzna-
čovanie takmer na všetky materiály vrátane 
kovu, skla, umelých hmôt a fólií. Plastový 
obal, okrúhly hrot so šírkou stopy 1,5 - 3 
mm. Dopĺňateľný atramentom edding MTK 
25.

Popis katalógové č. cena / ks

edding 300 čierny ed030001 0,76

edding 300 červený ed030002 0,76

edding 300 modrý ed030003 0,76

edding 300 zelený ed030004 0,76

edding 300 žltý ed030005 0,76

edding 300 oranžový ed030006 0,76

Popisovač edding 330 zrezaný
Permanentný popisovač vhodný na trvalé 
popisovanie, značenie, maľovanie a vyzna-
čovanie takmer na všetky materiály vrátane 
kovu, skla, umelých hmôt a fólií. Plastový 
obal, zrezaný hrot so šírkou stopy 1,5 - 3 
mm. Dopĺňateľný atramentom edding MTK 
25.

Popis katalógové č. cena / ks

edding 330 čierny 
zrezaný ed033001 0,76

Popisovač Spoko 0145 sada
Permanentný popisovač s okrúhlym hro-
tom so šírkou stopy 2,5 mm. Sada štyroch 
farieb.

Popis katalógové č. cena / bal

Spoko 0145 /4 ks sada sp014594 1,69

Popisovač edding 370
Priemyselný permanentný popisovač 
s plastovým obalom. Okrúhly hrot, šírka 
stopy 1 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

edding 370 čierny ed037001 0,76

edding 370 červený ed037002 0,76

edding 370 modrý ed037003 0,76

edding 370 zelený ed037004 0,76

Pop i sova če  pe rmanen tné
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Permanentný popisovač vhodný na popiso-
vanie a vyznačovanie na takmer všetky ma-
teriály vrátane kovu, skla a umelých hmôt. 
Plastový obal. Dopĺňateľný atramentom 
edding T 25. Okrúhly hrot so šírkou stopy 
1 mm.

Popisovač edding 400 sada
Permanentný popisovač vhodný na popiso-
vanie a vyznačovanie na takmer všetky ma-
teriály vrátane kovu, skla a umelých hmôt. 
Plastový obal. Dopĺňateľný atramentom ed-
ding T 25. Okrúhly hrot so šírkou stopy 1 
mm. Sada štyroch farieb.
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Atrament edding T 25
Atrament vo fľaštičke s kvapkovým dávko-
vačom pre dopĺňanie permanentných popi-
sovačov edding 370 a 400. Obsah 30 ml.

Popis katalógové č. cena / ks

edding T 25 čierny ed002501 2,85

edding T 25 červený ed002501 2,85

edding T 25 modrý ed002501 2,85

edding T 25 zelený ed002501 2,85

Atrament edding MTK 25
Atrament slabého zápachu s kapilárnym 
systémom na dopĺňanie permanentných 
popisovačov edding 300, 330, 370 a 400. 
Obsah 25 ml.

Popisovač školský farebný 
sada
Štandardné vyprateľné permanentné popi-
sovače. 

Popis katalógové č. cena / bal.

1 Popisovač školský 
farebný /4 ks sada sap9104 0,28

2 Popisovač školský 
farebný /6 ks sada sap9106 0,45

3 Popisovač školský 
farebný /12 ks sada sap9112 0,83

Popis katalógové č. cena / ks

edding 400 čierny ed040001 1,29

edding 400 červený ed040002 1,29

edding 400 modrý ed040003 1,29

edding 400 zelený ed040004 1,29

Popis katalógové č. cena / bal.

edding 400 /4 ks sada ed040094 5,54

Popis katalógové č. cena / ks

edding MTK 25 čierny ed250001 2,85

edding MTK 25 červený ed250002 2,85

edding MTK 25 modrý ed250003 2,85

edding MTK 25 zelený ed250004 2,85

1

2

3
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Lakový popisovač edding 751
Popisovač s hliníkovým obalom, vhodný 
na vodovzdorné písanie, značkovanie a 
kreslenie na takmer všetky materiály. Nea-
romatický pigmentový atrament bez prísad 
toluénu a xylénu rýchlo schne a vytvára 
úplne krycí lakový povrch, vhodný aj na 
tmavé a priehľadné povrchy. Vysoká svet-
lostálosť, oteruvzdornosť a odolnosť voči 
ohňu. Prietok atramentu riadený ventilom. 
Okrúhly hrot, šírka stopy 1-2 mm.

Lakový popisovač edding 750
Popisovač s hliníkovým obalom, vhodný 
na vodovzdorné písanie, značkovanie a 
kreslenie na takmer všetky materiály. Nea-
romatický pigmentový atrament bez prísad 
toluénu a xylénu rýchlo schne a vytvára 
úplne krycí lakový povrch, vhodný aj na 
tmavé a priehľadné povrchy. Vysoká svet-
lostálosť, oteruvzdornosť a odolnosť voči 
ohňu. Prietok atramentu riadený ventilom. 
Okrúhly hrot, šírka stopy 2-4 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

edding 750 čierny ed075001 2,62

edding 750 červený ed075002 2,62

edding 750 modrý ed075003 2,62

edding 750 zelený ed075004 2,62

edding 750 žltý ed075005 2,62

edding 750 oranžový ed075006 2,62

edding 750 hnedý ed075007 2,62

edding 750 fialový ed075008 2,62

edding 750 ružový ed075009 2,62

edding 750 svetlomodrý ed075010 2,62

edding 750 biely ed075049 2,62

edding 750 zlatý ed075053 2,62

edding 750 strieborný ed075054 2,62

edding 750 medený ed075055 2,62

Lakový popisovač edding 780
Popisovač s hliníkovým obalom, vhodný na 
vodovzdorné písanie, značkovanie a kres-
lenie na takmer všetky materiály. Okrúhly 
hrot, hrúbka 0,8 mm.

Lakový popisovač edding 753
Popisovač s kaligrafickým hrotom so šírkou 
stopy 1-2,5 mm. Vhodný na vodovzdorné 
písanie, značkovanie a kreslenie na takmer 
všetky materiály.

Popis katalógové č. cena / ks

edding 753 zlatý ed075353 2,49

edding 753 strieborný ed075354 2,49

Pop i sova če  pe rmanen tné

Popis katalógové č. cena / ks

edding 751 čierny ed075101 2,42

edding 751 červený ed075102 2,42

edding 751 modrý ed075103 2,42

edding 751 zelený ed075104 2,42

edding 751 žltý ed075105 2,42

edding 751 biely ed075149 2,42

edding 751 zlatý ed075153 2,42

edding 751 strieborný ed075154 2,42

Popis katalógové č. cena / ks

edding 780 čierny ed078001 2,72

edding 780 červený ed078002 2,72

edding 780 modrý ed078003 2,72

edding 780 zelený ed078004 2,72

edding 780 biely ed078049 2,72

edding 780 zlatý  ed078053 2,72

edding 780 strieborný  ed078054 2,72
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Popisovač na tabule 
edding 360
Popisovač s pigmentovým atramentom 
slabého zápachu bez prísady butylacetátu 
a s vlastnosťou Cap off, zabraňujúcou vy-
sychaniu atramentu pri otvorenom hrote aj 
niekoľko dní. Vhodný na písanie na biele 
tabule, za sucha stierateľný. Dopĺňateľný 
atramentom edding BTK 25. Okrúhly hrot 
so šírkou stopy 1,5 - 3 mm.

Popisovač na tabule 
edding 360 sada
Popisovač s pigmentovým atramentom 
slabého zápachu bez prísady butylacetátu 
a s vlastnosťou Cap off, zabraňujúcou vy-
sychaniu atramentu pri otvorenom hrote aj 
niekoľko dní. Vhodný na písanie na biele 
tabule, za sucha stierateľný. Dopĺňateľný 
atramentom edding BTK 25. Okrúhly hrot 
so šírkou stopy 1,5 - 3 mm. Sada štyroch 
farieb.

Popisovač Centropen 8559 
Za sucha stierateľný svetlostály popisovač 
vhodný na biele smaltované a magnetické 
tabule, PVC, sklo, porcelán. Okrúhly hrot 
hrúbky 5 mm, šírka stopy 2,5 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

edding 360 čierny ed036001 0,93

edding 360 červený ed036002 0,93

edding 360 modrý ed036003 0,93

edding 360 zelený ed036004 0,93

Popis katalógové č. cena / bal

edding 360 /4 ks sada ed036094 3,75

Popis katalógové č. cena / ks

Centropen 8559 čierny ce855901 0,52

Centropen 8559 červený ce855902 0,52

Centropen 8559 modrý ce855903 0,52

Centropen 8559 zelený ce855904 0,52

Popisovač Centropen 8559 
sada 
Za sucha stierateľný svetlostály popisovač 
vhodný na biele smaltované a magnetické 
tabule, PVC, sklo, porcelán. Okrúhly hrot 
hrúbky 5 mm, šírka stopy 2,5 mm. Sada 
štyroch farieb.

Popis katalógové č. cena / bal

Centropen 8559 /4 ks sada ce855994 2,06

Atrament edding BTK 25 
Atrament slabého zápachu s kapilárnym 
systémom na dopĺňanie popisovačov 
edding 250, 360, 361 a 363, určených na 
biele tabule. Obsah 25 ml.

Popis katalógové č. cena / ks

edding BTK 25 čierny ed625001 3,12

edding BTK 25 červený ed625002 3,12

edding BTK 25 modrý ed625003 3,12

edding BTK 25 zelený ed625004 3,12
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Magnetická stierka na tabule 
edding BMA 2
Magnetická stierka s ľahko vymeniteľnými 
papierovými utierkami na suché stieranie 
bielych tabúľ. Náhradné utierky obj. kód 
ed600400.

Popis katalógové č. cena / ks

stierka edding BMA 2 ed600200 6,01

Čistiaci sprej edding  BMA 1
Účinný liehový roztok v spreji s mecha-
nickým rozprašovačom na pravidelné 
a dôkladné čistenie bielych tabúľ. Obsah 
250 ml.

Popis katalógové č. cena / ks

sprej edding  BMA 1 ed600100 8,27

Náhradné papiere edding 
BMA 4
Náhradné špeciálne papieriky pre čistiacu 
stierku BM 2. V balení 100 papierikov.

Popis katalógové č. cena / ks

papiere edding BMA 4 ed600400 7,87

Magnetický držiak edding  
BMA 3
Magnetický držiak štyroch popisovačov. 
Popisovače na bielu tabuľu vždy poruke. 
Dodávaný bez popisovačov.

Popis katalógové č. cena / ks

držiak edding  BMA 3 ed600300 7,44

Sada doplnkov edding 
BMA 15S
Praktická štartovacia sada doplnkov pre 
magnetické tabule obsahuje čistiaci sprej 
BMA 1, čistiacu stierku BMA 2 s 20 ná-
hradnými papierikmi, držiak popisovačov 
BMA3 a 4ks popisovačov na biele tabule 
edding 360.

Popis katalógové č. cena / ks

doplnky edding BMA 15S ed601500 26,95

Magnetická stierka Donau
Jednoduchá magnetická stierka s filcovou 
stieracou vrstvou. Vyrobená z materiálu 
príjemného na dotyk. Rozmery 110x57x25 
mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Magnetická stierka Donau do7636 1,95

Pop i sova če  na  b i e l e  t abu l e
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Popisovač Centropen 8550
Popisovač určený na písanie na papier, zvlášť na flipchartové ta-
bule. Atrament na vodnej báze nezapácha, neprepíja sa na druhú 
stranu papiera a je odolný voči zasychaniu v hrote. Okrúhly hrot, 
šírka stopy 2,5 mm.

Popisovač Centropen 8550 sada
Popisovač určený na písanie na papier, zvlášť na flipchartové tabule. 
Atrament na vodnej báze nezapácha, neprepíja sa na druhú stranu 
papiera a je odolný voči zasychaniu v hrote. Okrúhly hrot, šírka 
stopy 2,5 mm. Sada štyroch farieb.

Popisovač na flipchartové bloky edding 380 
Popisovač s atramentom na vodnej báze a vlastnosťou Cap off, za-
braňujúcou vysychaniu atramentu pri otvorenom hrote aj niekoľko 
dní. Určený na popisovanie flipchartových blokov a iného papiera, 
neprepíja sa na druhú stranu. Okrúhly hrot so šírkou stopy 1,5 - 3 
mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Centropen 8550 čierny ce855001 0,35

Centropen 8550 červený ce855002 0,35

Centropen 8550 modrý ce855003 0,35

Centropen 8550 zelený ce855004 0,35

Popis katalógové č. cena / bal

Centropen 8550 /4 ks sada ce855094 1,39

Popis katalógové č. cena / ks

edding 380 čierny ed038001 0,96

edding 380 červený ed038002 0,96

edding 380 modrý ed038003 0,96

edding 380 zelený ed038004 0,96
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Popisovač Centropen 2636 F
Permanentný popisovač určený hlavne na 
popisovanie fólií do spätných projektorov, 
plastické hmoty, sklo a pod. Atrament odol-
ný vode a oteru, zmývateľný liehom. Okr-
úhly hrot, šírka stopy 0,6 mm.

Popisovač Centropen 2637 M
Permanentný popisovač určený hlavne na 
popisovanie fólií do spätných projekto-
rov, plastické hmoty, sklo a pod. Atrament 
odolný vode a oteru, zmývateľný liehom. 
Okrúhly hrot, šírka stopy 1 mm.

Popisovač Centropen 2638 B
Permanentný popisovač určený hlavne na 
popisovanie fólií do spätných projektorov, 
plastické hmoty, sklo a pod. Atrament odol-
ný vode a oteru, zmývateľný liehom. Zreza-
ný hrot, šírka stopy 1-3 mm.

Popisovač edding 140 S
Permanentný popisovač s vysokone-
priehľadným atramentom, vhodný na popi-
sovanie priesvitných fólií pre spätnú projek-
ciu, na sklo a umelú hmotu. Vodeodolný, 
zmazateľný iba liehom. Okrúhly hrot so 
šírkou stopy 0,3 mm.

Popisovač edding 140 S sada
Permanentný popisovač s vysokone-
priehľadným atramentom, vhodný na 
popisovanie priesvitných fólií pre spätnú 
projekciu, na sklo a umelú hmotu. Vode-
odolný, zmazateľný iba liehom. Okrúhly 
hrot so šírkou stopy 0,3 mm. Sada štyroch 
štandardných farieb.

Popis katalógové č. cena / bal.

edding 140 S /4 ks sada ed014094 4,15

Pop i sova če  na  f l i p cha r t

Popis katalógové č. cena / ks

edding 140 S čierny ed014001 0,93

edding 140 S  červený ed014002 0,93

edding 140 S  modrý ed014003 0,93

edding 140 S  zelený ed014004 0,93

Popis katalógové č. cena / ks

Centropen 2636 F čierny ce263601 0,40

Popis katalógové č. cena / ks

Centropen 2638 B čierny ce263801 0,36

Popis katalógové č. cena / ks

Centropen 2637 M čierny ce263701 0,37
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Permanentný popisovač s vysokone-
priehľadným atramentom, vhodný na popi-
sovanie priesvitných fólií pre spätnú projek-
ciu, na sklo a umelú hmotu. Vodeodolný, 
zmazateľný iba liehom. Okrúhly hrot so 
šírkou stopy 0,6 mm.

Popis katalógové č. cena / bal

edding 141 F /4 ks sada ed014194 4,02

Popis katalógové č. cena / ks

edding 141 F čierny ed014101 0,90

edding 141 F červený ed014102 0,90

edding 141 F modrý ed014103 0,90

Popis katalógové č. cena / bal

edding 142 M /4 ks sada ed014294 4,02

Popisovač edding 143 B 
Permanentný popisovač s vysokone-
priehľadným atramentom, vhodný na 
popisovanie priesvitných fólií pre spätnú 
projekciu, na sklo a umelú hmotu. Vode-
odolný, zmazateľný iba liehom. Zrezaný 
hrot so šírkou stopy 1-3 mm.

Popisovač edding 141 F sada
Permanentný popisovač s vysokone-
priehľadným atramentom, vhodný na 
popisovanie priesvitných fólií pre spätnú 
projekciu, na sklo a umelú hmotu. Vode-
odolný, zmazateľný iba liehom. Okrúhly 
hrot so šírkou stopy 0,6 mm. Sada štyroch 
štandardných farieb.

Popisovač edding 142 M 
Permanentný popisovač s vysokone-
priehľadným atramentom, vhodný na 
popisovanie priesvitných fólií pre spätnú 
projekciu, na sklo a umelú hmotu. Vode-
odolný, zmazateľný iba liehom. Okrúhly 
hrot so šírkou stopy 1 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

edding 142 M čierny ed014201 0,90

edding 142 M červený ed014202 0,90

edding 142 M modrý ed014203 0,90

Popisovač edding 142 M sada
Permanentný popisovač s vysokone-
priehľadným atramentom, vhodný na 
popisovanie priesvitných fólií pre spätnú 
projekciu, na sklo a umelú hmotu. Vode-
odolný, zmazateľný iba liehom. Okrúhly 
hrot so šírkou stopy 1 mm. Sada štyroch 
štandardných farieb.

Popis katalógové č. cena / ks

edding 143 B čierny ed014301 0,93

Popisovač edding 143 B sada
Permanentný popisovač s vysokone-
priehľadným atramentom, vhodný na 
popisovanie priesvitných fólií pre spätnú 
projekciu, na sklo a umelú hmotu. Vode-
odolný, zmazateľný iba liehom. Zrezaný 
hrot so šírkou stopy 1-3 mm. Sada štyroch 
štandardných farieb.

Popis katalógové č. cena / bal

edding 143 B /4 ks sada ed014394 4,15
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Popisovač Centropen 2606
Popisovač s trojhranným úchopom určený 
na popisovanie CD a DVD nosičov. Perma-
nentný atrament na alkoholovej báze. Šírka 
stopy 1 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Centropen 2606 čierny ce260601 0,47

Pop i sova če  na  CD  a  DVD
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Liner s trojhranným úchopom určený na 
popisovanie CD a DVD nosičov. Perma-
nentný atrament na alkoholovej báze. Šírka 
stopy 0,6 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Centropen 2616 čierny ce261601 0,48

Popisovač Centropen 2616 
sada
Liner s trojhranným úchopom určený na 
popisovanie CD a DVD nosičov. Perma-
nentný atrament na alkoholovej báze. Šírka 
stopy 0,6 mm. Sada štyroch farieb.

Popis katalógové č. cena / bal

Centropen 2616 /4 ks sada ce261694 1,93

Popisovač na CD edding 8400
Permanentný popisovač s pigmentovým 
atramentom, ktorý chráni nosič dát. Ne-
zmazateľný atrament bez zápachu, svet-
lostály, po zaschnutí vode odolný. Vhodný 
na popisovanie CD a DVD. Okrúhly hrot so 
šírkou stopy 0,75 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

edding 8400 čierny ed840001 1,46

edding 8400 červený ed840002 1,46

edding 8400 modrý ed840003 1,46

Popisovač na CD edding 8400 
sada
Permanentný popisovač s pigmentovým 
atramentom, ktorý chráni nosič dát. Ne-
zmazateľný atrament bez zápachu, svet-
lostály, po zaschnutí vode odolný. Vhodný 
na popisovanie CD a DVD. Okrúhly hrot 
so šírkou stopy 0,75 mm. Sada štyroch štan-
dardných farieb.

Popis katalógové č. cena / bal

edding 8400 /4 ks sada ed840094 5,54
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edding 8280 
Popisovač so špeciálnym atramentom, 
viditeľným výhradne pod ultrafialovým 
svetlom. Okrúhly hrot so šírkou stopy 
1,5 - 3 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

edding  8010 biely ed801049 3,05

Popis katalógové č. cena / ks

edding 8050 ed805049 3,05

Lakový popisovač 
edding 8750 
Priemyselný popisovač s hliníkovým oba-
lom a vysoko permanentným pigmentovým 
atramentom s nepriehľadnou lakovou sto-
pou. Ideálny na mastné a zaprášené kovo-
vé povrchy. Okrúhly hrot so šírkou stopy 
2-4 mm.

Tesársky popisovač 
edding 8850 
Permanentný popisovač s extra dlhým a 
tenkým hrotom určený na označovanie ťaž-
ko prístupných miest (napr. dier pri vŕtaní). 
Hrot v kovovej objímke, šírka stopy 0,7 - 1 
mm. Farba čierna.

Popis katalógové č. cena / ks

edding 8280 ed828000 2,26

Röntgenový popisovač 
edding  8010 biely 
Popisovač určený pre popisovanie a znač-
kovanie röntgenových filmov a negatívov. 
Okrúhly hrot v kovovej objímke hrúbky 
0,8 mm. Permanentný atrament so slabým 
zápachom a krycím účinkom ako lak.

Popis katalógové č. cena / ks

edding 8850 ed885001 1,96

Popisovač edding 8050 
na pneumatiky 
Permanentný popisovač s bielym atramen-
tom so slabým zápachom určený na popi-
sovanie pneumatík a gumených povrchov. 
Okrúhly hrot so šírkou stopy 2-4 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

edding 8750 čierny ed875001 2,99

edding 8750 červený ed875002 2,99

edding 8750 modrý ed875003 2,99

edding 8750 žltý ed875005 2,99

edding 8750 biely ed875049 2,99
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Korekčná páska pre papier a fólie s možnosťou výmeny náplne 
v šírke stopy 4,2 mm. Korekčný film je suchý a umožňuje okamžité 
písanie. Pri kopírovaní nezanecháva tmavé okraje a tiene. Šírka 4,2 
mm je ideálna na opravy textov, písaných strojom. Po spotrebova-
ní je možné jednoducho vymeniť náhradnú náplň. Dĺžka korekčnej 
pásky 14 m.

Korekčný roller Pritt 4,2mm náhradná náplň
Náhradná náplň pre korekčný roller Pritt so šírkou pásky 4,2 mm. 
Dĺžka korekčnej pásky 14 m.

Popis katalógové č. cena / ks

Pritt 4,2mm hk438077 3,29

Popis katalógové č. cena / ks

Pritt 4,2mm náhradná náplň hk438074 2,16

Korekčný roller Pritt 8,4mm
Korekčná páska pre papier a fólie s možnosťou výmeny náplne v 
šírke stopy 8,4 mm. Korekčný film je suchý a umožňuje okamžité 
písanie. Pri kopírovaní nezanecháva tmavé okraje a tiene. Šírka 8,4 
mm je vhodná pre viacriadkové texty, písané strojom a opravy ru-
kopisov. Po spotrebovaní je možné jednoducho vymeniť náhradnú 
náplň. Dĺžka korekčnej pásky 14 m.

Korekčný roller Pritt 8,4mm náhradná náplň
Náhradná náplň pre korekčný roller Pritt so šírkou pásky 8,4 mm. 
Dĺžka korekčnej pásky 14 m.

Popis katalógové č. cena / ks

Pritt 8,4mm hk438070 3,29

Popis katalógové č. cena / ks

Pritt 8,4mm náhradná náplň hk438065 2,16

Korekčný roller Pritt Comfort 4,2mm
Korekčná páska s aplikačným hrotom, otočeným o 90 ° oproti bež-
ným korektorom pre pohodlnejšiu prácu. Vhodná pre všetky bežné 
druhy papierov a fólií. Nanesený korekčný film je suchý a umožňuje 
okamžité písanie. Nová technológia opravy textu zaručuje čistú a 
presnú korekciu. Pri kopírovaní nezanecháva tmavé okraje a tiene. 
Šírka stopy 4,2 mm je ideálna na opravy textov, písaných strojom. 
Dĺžka pásky 8,5 m.

Popis katalógové č. cena / ks

Pritt Comfort 4,2mm hk636877 1,96

Korekčný roller FANCY 5mmx6m
Jednorázový korekčný roller: Šírka stopy 5mm, dĺžka 6m. Farebný 
mix.

Popis katalógové č. cena / ks

FANCY 5mmx6m pe338103 1,06
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Korekčná páska s vymeniteľnou náhradnou náplňou a veľmi atrak-
tívnym dizajnom. Výsuvný mechanizmus chráni aplikačný hrot 
s páskou pred poškodením. Kolekcia BeGreen je vyrobená z re-
cyklovaných materiálov (až 88,4%), čím je ohľaduplná k životnému 
prostrediu. Šírka stopy 4 mm, dĺžka pásky 6 metrov.

Popis katalógové č. cena / ks

Pilot BeGreen 4mm pi8020 2,99

Korekčný roller Pilot BeGreen 4mm 
náhradná náplň
Náhradná náplň do korekčného rollera Pilot. Kolekcia BeGreen je 
vyrobená z recyklovaných materiálov (až 61,7%), čím je ohľaduplná 
k životnému prostrediu. Šírka stopy 4 mm, dĺžka pásky 6 metrov.

Popis katalógové č. cena / ks

Pilot BeGreen 4mm náhradná náplň pi8021 1,80

Korekčný roller Pelikan 4,2 mm
Korekčná páska s možnosťou výmeny náplne v šírke stopy 4,2 mm. 
Korekčný film je suchý a umožňuje okamžité písanie. Šírka 4,2 mm 
je ideálna na opravy textov, písaných strojom a na počítači. Po spo-
trebovaní je možné jednoducho vymeniť náhradnú náplň. Dĺžka 
korekčnej pásky 14 m.

Korekčný roller Pelikan 4,2 mm 
náhradná náplň
Náhradná náplň pre korekčný roller Pelikan so šírkou pásky 4,2 mm. 
Dĺžka korekčnej pásky 14 m.

Popis katalógové č. cena / ks

Pelikan 4,2 mm náhradná náplň pe337923 2,15

Popis katalógové č. cena / ks

Pelikan 4,2 mm pe337931 3,10

Pritt Roller Pen 5mm x 6m
Jednorazový korekčný roller s opravnou páskou 5 mm × 6 m. Rých-
le, čisté a presné korigovanie zabezpečuje suchý korektor s flexi-
bilným korekčným hrotom. Roller obsahuje bezpečnostný kryt na 
ochranu korekčného hrotu.

Pritt Rolli Pop 4,2mm
Malý a praktický korekčný roller so šírkou pásky 4,2 mm. Korekčný 
film je suchý a umožňuje čistú a presnú korekciu a okamžité písa-
nie. Pri kopírovaní nezanecháva tiene. Vhodný pre bežný aj faxový 
papier a fólie. Dĺžka pásky 6 m.

Popis katalógové č. cena / ks

Pritt Roller Pen 5mm x 6m hk881270 1,86

Popis katalógové č. cena / ks

Pritt Rolli Pop 4,2mm hk647594 1,29
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Jednorazový korekčný roller s opravnou páskou 5 mm × 8 m, na 
okamžité prepísanie opravovaného textu. Bočný aplikátor pre po-
hodlnejšie použitie.

Korekčná páska Spoko
Jednorazový korekčný roller s opravnou páskou 5 mm × 10 m, na 
okamžité prepísanie opravovaného textu.

Popis katalógové č. cena / ks

Donau do7635 0,85

Popis katalógové č. cena / ks

Spoko sp0321 0,79

Korekčná páska Micro SQ
Jednorazový korekčný roller na rýchlu permanentnú korekciu. Šírka 
pásky 5 mm, dĺžka 6 m.

Korekčné pero Pelikan 7ml
Praktické pero na korekciu. Rýchloschnúce, s výbornou krycou 
schopnosťou. Jednoducho zatriete iba to, čo potrebujete.

Popis katalógové č. cena / ks

 Micro SQ kk219 0,64

Popis katalógové č. cena / ks

Pelikan 7ml pe335786 1,20

Korekčný lak Blanco Aqua 20ml
Korekčný lak 20 ml, na vodnej báze.

Popis katalógové č. cena / ks

Blanco Aqua 20ml pe127149 0,60

Korekčný lak Blanco Solvent 20ml
Korekčný lak 20ml s riedidlom

Popis katalógové č. cena / ks

Blanco Solvent 20ml pe127293 0,60
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Tekutý korekčný lak riediteľný vodou. Čisté a jednoduché nanáša-
nie pomocou štetca. Aquacor umožňuje rýchle opravy textov, na 
kópiách nezanecháva tiene. Bez organických rozpúšťadiel. Objem 
18 ml.

Popis katalógové č. cena / ks

Aquacor 18ml hk189542 0,85

Korekčný lak Donau 20ml
Korekčný lak na rýchlu korekciu s výbornou krycou schopnosťou. 
Vhodný na všetky druhy korekcie. Vyrobený na vodnej báze. Väčšie 
balenie 10 ks. Objem: 20 ml.

Popis katalógové č. cena / ks

Donau 20ml do7615 0,75
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Lepiaci roller Pritt permanent
Pritt lepiaci roller permanent obsahuje lepiaci film, ktorý lepí  
okamžite a trvalo. Umožňuje presné a čisté nanesenie lepidla. Jed-
noduchá výmena spotrebovanej lepiacej náplne za cenovo výhodnú 
vymeniteľnú kazetu. Dĺžka lepiaceho filmu 14 m, šírka 8 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Pritt permanent hk359050 3,72

Lepiaci roller Pritt non-permanent
Pritt lepiaci roller non-permanent obsahuje lepiaci film s odníma-
teľným lepidlom, ktoré drží pevne, ale po odlepení nezanecháva 
stopy. Lepí papier, kartón, fotografie. Je vhodný i na lepenie fólií 
a umelých hmôt. Jednoduchá výmena spotrebovanej lepiacej nápl-
ne za cenovo výhodnú vymeniteľnú kazetu. Dĺžka lepiaceho filmu 
14 m, šírka 8 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Pritt non-permanent hk359947 3,72

Náplň Pritt permanent
Jednoduchá výmena spotrebovanej lepiacej náplne za cenovo 
výhodnú vymeniteľnú kazetu. Dĺžka lepiaceho filmu 14 m, šírka 
8 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Náplň Pritt permanent hk359926 2,49

Náplň Pritt non-permanent
Jednoduchá výmena spotrebovanej lepiacej náplne za cenovo 
výhodnú vymeniteľnú kazetu. Dĺžka lepiaceho filmu 14 m, šírka 
8 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Náplň Pritt non-permanent hk360092 2,49

Ko rek č né  p r o s t r i e dky
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Tuhé tyčinkové lepidlo na rýchle a čisté lepenie papiera, kartónu a 
fotografií. Neobsahuje rozpúšťadlá, nekvapká a nerozteká sa, nekrčí 
papier. Vyprateľné pri 40 °C. Po použití tyčinku zasuňte a zatlačte 
až na doraz.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Pritt Stick 8g hk067841 0,63

2 Pritt Stick 17g hk067843 1,13

3 Pritt Stick 36g hk067844 1,93

Lepiaca tyčinka Spoko
Tuhé tyčinkové lepidlo na lepenie papiera, kartónu a fotografií.

Lepiaca tyčinka Herlitz
Lepiaca tyčinka na papier, lepenku, kartón, foto.

1 2 3

Popis katalógové č. cena / ks

1 Spoko 9g sp35109 0,20

2 Spoko 21g sp35121 0,30

3 Spoko 40g sp35140 0,50

Popis katalógové č. cena / ks

1 Herlitz 8g hl13384 0,28

2 Herlitz 21g hl13445 0,60

3 Herlitz 36g hl24602 0,98
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1 2 3

1 2 3

Lepidlo Pritt Gamafix 110g
Univerzálne disperzné lepidlo na pevné a rýchle lepenie papiera, 
textilu, dreva, keramiky, fotografií a pod. Čisté a jednoduché naná-
šanie lepidla pomocou nanášacej stierky. Neobsahuje rozpúšťadlá.

Popis katalógové č. cena / ks

Pritt Gamafix 110g hk240162 1,28

Klovatina Pritt 130g
Tekuté lepidlo na papier. Čisté a jednoduché nanášanie lepidla po-
mocou nanášacej stierky. Neobsahuje organické rozpúšťadlá.

Popis katalógové č. cena / ks

Klovatina Pritt 130g hk117680 1,21

Lepidlo Pritt Pen 40 ml
Tekuté lepidlo ideálne na lepenie papiera a kartónu v praktickom 
balení so stojanom, ktorý dáva lepidlu stabilitu pri odložení na sto-
le. Dávkovacia hubka v uzávere umožňuje čisté nanášanie lepidla. 
Neobsahuje rozpúšťadlá.

Popis katalógové č. cena / ks

Pritt Pen 40 ml hk653222 1,05
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Lepidlo Spoko tekuté  50ml
Priehľadné tekuté lepidlo v tvare pera. Vhodné na papier a kartón, 
malé aj veľké plochy.

Popis katalógové č. cena / ks

Spoko tekuté  50ml sp0362 0,18

Lepidlo Pelikan Superglue 3g
Univerzálne sekundové lepidlo s vysokou lepiacou silou. 
Rýchloschnúce a super silné. Použiteľné na materiály s hladkým 
povrchom.

Popis katalógové č. cena / ks

Pelikan Superglue 3g pe336073 1,10

Lepidlo S.O.S. Repair 1,5g
Sekundové lepidlo na rýchle použitie. Lepí keramiku, plasty, kov, 
gumu, kožu, drevo, korok a pod. Praktické balenie ako rýchlo po-
užiteľná prvá pomoc pri opravách v aute, karavanoch, turistike 
a športe.

Popis katalógové č. cena / ks

S.O.S. Repair 1,5g hk083589 0,59

Lepidlo Super Attak 3g
Tekuté sekundové lepidlo vhodné na lepenie porcelánu, keramiky, 
plastov, gumy, kože, dreva a kovov. Vyznačuje sa vysokou pevnos-
ťou na pevných a hladkých plochách.

Popis katalógové č. cena / ks

Super Attak 3g hk304055 1,86

Lepidlo Super Attak Gel 3g
Gélové sekundové lepidlo na lepenie dreva, kože, gumy, keramiky, 
kovov, kartónu, korku. Nesteká a nekvapká. Ideálne na lepenie zvis-
lých plôch. Niekoľko sekúnd korigovateľné.

Popis katalógové č. cena / ks

Super Attak Gel 3g hk304065 2,06

Montážna páska Scotch
Obojstranná lepiaca páska odolná teplotám od -30 °C do +100 °C, 
slnečnému žiareniu a väčšine rozpúšťadiel. Jednoduchý spôsob pri-
pevnenia zrkadiel, háčikov, vešiakov, tanierov a iných predmetov 
v interiéri i exteriéri. Čisté a rýchle pripevnenie bez potreby ďalšieho 
náradia. Farba biela. Rozmery: 12,5 mm x 1,9 m.

Popis katalógové č. cena / ks

Montážna páska Scotch mm110000 2,06

L e p i a c e  t y č i n ky  a  l e p i d l á
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Chemoprén Univerzál 50ml
Univerzálne kontaktné lepidlo na lepenie gumy, kože, plastov, skla, 
kovu a iných materiálov. Objem: 50 ml.

Popis katalógové č. cena / ks

Chemoprén Univerzál 50ml hk623114 1,29

Lepiace štvorčeky Pritt nepermanentné
Odnímateľná lepiaca hmota v tvare štvorčekov. Je určená na rýchle 
a čisté pripevnenie materiálov z papiera, napr. plagátov, výkresov 
a pod., ako i ľahkých predmetov. Bez zbytku odlepiteľné a znovu 
použiteľné.

Popis katalógové č. cena / bal

Lepiace štvorčeky Pritt nepermanentné hk166990 2,-

Chemoprén Extrém 50ml
Špeciálne kontaktné lepidlo na extrémne namáhané spoje s vyššou 
odolnosťou pri pôsobení tepla až do +110°C, pri pôsobení vody, 
dlhotrvajúcom ohýbaní, pod vysokým tlakom a pod. Lepí gumu, 
kožu, drevo, tvrdené plasty, kovy, sklo a pod.

Popis katalógové č. cena / ks

Chemoprén Extrém 50ml hk623113 1,36

Lepiace bodky Pritt permanentné
Obojstranné priehľadné lepiace bodky na permanentné fixovanie 
drobných predmetov z kovu, plastu, papiera či dreva. Rýchla, čistá 
a presná aplikácia. Fixuje bez schnutia a neporiadku. Neobsahuje 
rozpúšťadlá.

Popis katalógové č. cena / bal

Lepiace bodky Pritt permanentné hk101813 1,49

Lepidlo SprayMount 130g/200ml
Lepidlo v spreji, ideálne na umeleckú tvorbu a pripevňovanie bež-
ných materiálov. Umožňuje premiestnenie nastriekaného materiálu 
do niekoľkých minút pred definitívnym nalepením. Netoxické lepi-
dlo, neobsahuje ozón ničiace látky, bezfarebné, odolné voči UV-
-žiareniu. Nevlní lepený povrch, nesteká, nepresakuje.

Lepidlo PhotoMount 130g/200ml
Lepidlo v spreji, určené na prácu spojenú s montážou fotografií, ilus-
trácií alebo výtlačkov. Pred definitívnym prilepením necháva dosta-
tok času (5 minút) na premiestnenie lepeného objektu. Netoxické 
lepidlo, neobsahuje ozón ničiace látky, bezfarebné, odolné voči 
UV-žiareniu. Nevlní lepený povrch, nesteká, nepresakuje.

Popis katalógové č. cena / ks

SprayMount 130g/200ml mm339100 8,27

Popis katalógové č. cena / ks

PhotoMount 130g/200ml mm265200 9,63



L e p i a c e  pá sky  kan c e l á r s ke

K
o

re
k

ci
a

, 
le

p
e

n
ie

 a
 b

a
le

n
ie

131

Lepiaca páska Scotch Magic s dispenzorom
Neviditeľná lepiaca páska, jednoducho odvíjateľná a odrezateľná. 
Odolná voči starnutiu a pôsobeniu UV žiarenia. Popisovateľná pe-
rom, ceruzkou, značkovačom. Dodávaná v dispenzore. Rozmer 
pásky 19mm x 7,5 m.

Popis katalógové č. cena / ks

Scotch Magic s dispenzorom mm819750 0,96

Lepiaca páska Scotch Magic
Neviditeľná lepiaca páska odolná voči starnutiu a pôsobeniu UV 
žiarenia. Popisovateľná perom, ceruzkou, značkovačom. Dodá-
vaná samostatne v krabičke. Rozmer pásky 12 mm x 33 m alebo 
19 mm x 33 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Scotch Magic 12x33 mm810123 1,76

Scotch Magic 19x33 mm810193 2,19

Lepiaca páska Scotch Crystal s dispenzorom
Krištáľovo čistá veľmi pevná priehľadná lepiaca páska odolná voči 
starnutiu a UV-žiareniu. Vďaka dispenzoru je jednoducho odvíjateľ-
ná a odrezateľná. Rozmer pásky 19 mm x 7,5 m.

Popis katalógové č. cena / ks

Scotch Crystal s dispenzorom mm619750 0,86

Lepiaca páska Scotch Crystal
Krištáľovo čistá veľmi pevná priehľadná lepiaca páska odolná 
voči starnutiu a UV-žiareniu. Rozmer pásky 12 mm x 33 m alebo 
19 mm x 33 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Scotch Crystal 12x33 mm600123 1,39

Scotch Crystal 19x33 mm600193 1,89

Lepiaca páska Scotch obojstranná s dispenzorom
Lepiaca páska obojstranne pokrytá vrstvou lepidla, ľahko odvíjateľ-
ná a odrezateľná, odolná voči vlhkosti. Vhodná na spájanie papie-
rov, fólií, ľahkej lepenky, plastových materiálov, montáž plagátov, 
textílií na zvislé povrchy. Dodávaná v dispenzore. Rozmery pásky 
12 mm x 6,3 m.

Popis katalógové č. cena / ks

Scotch obojstranná s dispenzorom mm136000 1,26

L e p i d l á  a  l e p i a c e  p r o s t r i e dky
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Obojstranná priehľadná lepiaca páska Scotch vhodná na spájanie 
dokumentov. Trvalé lepidlo z oboch strán pásky. Dodávaná v kra-
bičke. Rozmery pásky 12 mm x 22,8 m.

Popis katalógové č. cena / ks

Scotch obojstranná 12x23 mm665122 3,25

Lepiaca páska Scotch obojstranná 19x33
Obojstranná lepiaca páska s ochranným odlepiteľným pásikom na 
jednej strane. Vhodná na spájanie dokumentov. Dodávaná v krabič-
ke. Rozmery pásky 19 mm x 33 m.

Popis katalógové č. cena / ks

Lepiaca páska Scotch obojstranná 19x33 mm666193 8,91

Lepiaca páska Scotch 508
Priehľadné lepiace pásky vhodné na bežné kancelárske práce.

Lepiaca páska Scotch 508 12x33 /12 ks
Balené v stĺpci po 12 kusov. Šírka pásky 12 mm, dĺžka 33 m.

Lepiaca páska Scotch 508 15x33 /10 ks
Balené v stĺpci po 10 kusov. Šírka pásky 15 mm, dĺžka 33 m.

Lepiaca páska Scotch 508 19x33 /8 ks
Balené v stĺpci po 8 kusov. Šírka pásky 19 mm, dĺžka 33 m.

Popis katalógové č. cena / bal

Scotch 508 12x33 /12 ks mm508123 2,79

Scotch 508 15x33 /10 ks mm508153 2,79

Scotch 508 19x33 /8 ks mm508193 2,79

Lepiaca páska 12x10
Priehľadná kancelárska lepiaca páska. Šírka pásky 12 mm, dĺžka 
10 m.

Popis katalógové č. cena / ks

Lepiaca páska 12x10 lp1210 0,06

Lepiaca páska
Priehľadné kancelárske lepiace pásky. Šírka pásky 12, 15, 19 alebo 
24 mm a dĺžka 33 m.

Popis katalógové č. cena / ks

Lepiaca páska 12x33 lp1233 0,16

Lepiaca páska 15x33 lp1533 0,20

Lepiaca páska 19x33 lp1933 0,23

Lepiaca páska 24x33 lp2433 0,31
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Baliaca páska Pack 38x66
Baliaca páska Pack 38x66 transparentná resp. hnedá
Transparentná alebo hnedá baliaca páska vhodná pre ručné odvíja-
če pásky. Rozmery 38 mm × 66 m. Balenie 6ks a 48ks.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Pack 38x66 transparentná lp386601 0,78

2 Pack 38x66 hnedá lp386609 0,78

1 2

Popis katalógové č. cena / ks

1 Pack 48x60 transparentná lp506601 0,81

2 Pack 48x60 hnedá lp506609 0,81

Baliaca páska Pack 48x60
Baliaca páska Pack 48x66 transparentná resp. hnedá
Transparentná alebo hnedá baliaca páska vhodná pre ručné odvíja-
če pásky. Rozmery 48 mm × 60 m. Balenie 6ks a 36ks.

1 2

Baliaca páska Manuli 50x66
Baliaca páska Manuli 50x66 transparentná resp. hnedá
Transparentná alebo hnedá baliaca páska s vyššou lepivosťou (lepi-
dlo Hot melt 813). Rozmery 50 mm × 66 m. Balenie 6ks a 36ks.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Manuli 50x66 transparentná lp506651 1,13

2 Manuli 50x66 hnedá lp506659 1,13

1 2

Baliaca páska Ulith 50x66
Baliaca páska Ulith 50x66 transparentná resp. hnedá
Transparentná alebo hnedá baliaca páska vhodná pre ručné 
odvíjače pásky. Rozmery 50 mm × 66 m. Balenie 6ks a 36ks.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Ulith 50x66 transparentná lp506621 0,92

2 Ulith 50x66 hnedá lp506629 0,92

1 2

Baliaca páska TESA 50x66
Kvalitná baliaca páska s vysokou lepivosťou 50x60 m. 

Popis katalógové č. cena / ks

1 Baliaca páska TESA 50x66 transparentná lp506661 1,13

2 Baliaca páska TESA 50x66 hnedá lp506669 1,13

Popis katalógové č. cena / ks

Baliaca páska 50x66 biela lp506610 1,05
Baliaca páska 50x66 červená lp506612 1,05
Baliaca páska 50x66 modrá lp506613 1,05
Baliaca páska 50x66 zelená lp506614 1,05
Baliaca páska 50x66 žltá lp506615 1,05

Baliaca páska 50x66 farebná
Farebná lepiaca páska na balenie, lepenie kartónov, príp. na vyzna-
čovanie menej frekventovaných miest. Rozmer 50 mm x 66 m.

L e p i a c e  pá sky  kan c e l á r s ke
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Dispenzor C60 čierny
Stolový zásobník na všetky pásky Scotch, so záťažou, v modernom 
dizajne. Zabudovaná vyklápacia cievka a kovový nôž na odrezanie 
pásky. Súčasťou balenia je jedna páska Scotch Magic 19×33.

Dispenzor E 898S
Stolový zásobník na všetky kancelárske pásky do šírky 19 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Dispenzor C60 čierny mm110578 5,24

Popis katalógové č. cena / ks

Dispenzor E 898S do7886 1,99

Dispenzor pásky- strieborný
Zásobník na stôl so záťažou v príťažlivom modernom dizajne pro-
duktovej rady Visifix Flip a Desk. Súčasťou zásobníka je jedna  
lepiaca páska 19 mm × 33 m. Maximálna šírka použitej pásky  
19 mm, dĺžka 33 m. Rozmery 180 × 75 × 75 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Dispenzor pásky- strieborný du771723 8,96

Dispenzor pásky- čierny
Zásobník na stôl so záťažou v príťažlivom modernom dizajne pro-
duktovej rady Visifix Flip a Desk. Súčasťou zásobníka je jedna  
lepiaca páska 19 mm × 33 m. Maximálna šírka použitej pásky  
19 mm, dĺžka 33 m. Rozmery 180 × 75 × 75 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Dispenzor pásky- čierny du771701 8,96

Odvíjač pásky kovový s brzdou
Ručný odvíjač lepiacej pásky pre rýchlejšie a pohodlnejšie zalepo-
vanie kartónových krabíc. Jednoduché použitie, brzda udržuje pri 
lepení pásku stále napnutú. Naklopením kolmo na krabicu pásku 
odtrhnete. Vhodný pre pásky do 50 × 66 m.

Popis katalógové č. cena / ks

Odvíjač pásky kovový s brzdou lpo7330 12,50

Odvíjač pásky plastový
Ručný odvíjač lepiacej pásky pre rýchlejšie a pohodlnejšie zalepo-
vanie kartónových krabíc. Jednoduché použitie, brzda udržuje pri 
lepení pásku stále napnutú. Naklopením kolmo na krabicu pásku 
odtrhnete. Vhodný pre pásky do 50 × 66 m.

Popis katalógové č. cena / ks

Odvíjač pásky plastový lpo2273 4,20
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Špe c i á l n e  pá sky

Vyznačovacia páska čierno-žltá 60x33
Pevná a odolná pruhovaná lepiaca páska na vyznačovanie hrán, 
schodov , stĺpov a pod. Rozmer 60 mm x 33 m.

Popis katalógové č. cena / ks

Vyznačovacia páska čierno-žltá 60x33 lp603399 13,20

Lepiaca páska obojstranná 50x25 TEX 
spevnená tkaninou
Pevná obojstranne lepiaca páska spevnená tkaninou na lepenie de-
korácií, PVC alebo kobercov. Rozmery 50 mm x 25 m.

Popis katalógové č. cena / ks

Lepiaca páska obojstranná 50x25 TEX lp502598 5,21

Lepiaca páska krepová
Papierová samolepiaca páska na uchytenie skíc alebo ako krycia 
páska pri maľovaní alebo lakovaní. Je odolná voči pôsobeniu vlh-
kosti, veľmi jednoducho sa strháva a po odlepení nezanecháva stopy 
po lepidle.

Popis katalógové č. cena / ks

Lepiaca páska krepová 19x50
Rozmery 19 mm x 50 m. Balenie 12 ks a 48 ks. lp1950262 0,66

Lepiaca páska krepová 25x50
Rozmery 25 mm x 50 m. Balenie 9 ks a 36 ks. lp2550262 0,84

Lepiaca páska krepová 30x50
Rozmery 30 mm x 50 m. Balenie 8 ks a 32 ks. lp3050262 1,-

Lepiaca páska krepová 38x50
Rozmery 38 mm x 50 m. Balenie 6 ks a 24 ks. lp3850262 1,26

Lepiaca páska krepová 50x50
Rozmery 50 mm x 50 m. Balenie 6 ks a 24 ks. lp5050262 1,65

PVC ryhovaná páska 
Priečne ryhovaná žltá lepiaca páska z PVC s UV filtrom vhodná ako 
krycia páska pri maľovaní alebo lakovaní. Je odolná voči pôsobeniu 
vlhkosti a slnečnému žiareniu. Jednoducho sa strháva a po odlepení 
nezanecháva stopy po lepidle.  

Popis katalógové č. cena / ks

1 PVC ryhovaná páska 30x33
Rozmery 30 mm x 33 m. Balenie 10 ks a 60 ks. lp3033722 1,29

2 PVC ryhovaná páska 38x33
Rozmery 38 mm x 33 m. Balenie 8 ks a 48 ks. lp3833722 1,61

3
PVC ryhovaná páska 48x33
 Rozmery 48 mm x 33 m. Balenie 6 ks a 36 ks.

lp4833722 2,-

1 2 3

Vyznačovacia páska 50x33
Hladká plnofarebná vyznačovacia páska z PVC s lepiacou spod-
nou stranou. Vhodná na označovanie priemyselných podláh, resp.  
podláh pre voľný čas. Šírka pásky 50 mm, dĺžka 33 m.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Vyznač. páska 50mmx33m žltá lp503305 11,50

2 Vyznač. páska 50mmx33m modrá lp503303 11,50

3 Vyznač. páska 50mmx33m červená lp503302 11,50

4 Vyznač. páska 50mmx33m zelená lp503304 11,50

5 Vyznač. páska 50mmx33m biela, lp503349 11,50

6 Vyznač. páska 50mmx33m čierno/žltá lp503315 11,50

Lepiaca páska obojstranná
Pevná obojstranne lepiaca páska na lepenie dekorácií, PVC alebo 
kobercov.

Popis katalógové č. cena / ks

1. Lepiaca páska obojstranná 50x10 lp501088 1,-

2. Lepiaca páska obojstranná 38x25 lp382588 1,86

3. Lepiaca páska obojstranná 50x25 lp502588 2,46

1

2

3
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biely 
Tenký biely bezdrevný, jednostranne hladený baliaci papier vhodný 
na potravinárske účely, balenie pečív, zákuskov, kvetov, skla a pod. 
Plošná hmotnosť 25g/m2, rozmer hárku 70x100 cm. Balenie 10kg, 
čo je cca 570 hárkov.

Popis katalógové č. cena / kg

Baliaci papier 25g Albíno, hárky 70x100 biely pa0125 2,09

Baliaci papier 40g Pergamen, hárky 70x100 
biely 
Mastný baliaci papier, vhodný na potravinárske účely, balenie mä-
sových a pekárenských výrobkov. Plošná hmotnosť 40g/m2, rozmer 
hárku 70x100 cm. Balenie 10kg, čo je cca 357 hárkov.

Popis katalógové č. cena / kg

Baliaci papier 40g Pergamen, hárky 70x100 biely pa0140 2,09

Baliaci papier 90g hárky 90x126 biely
Biely baliaci papier s plošnou hmotnosťou 90 g/m2. Cena za 1 kg = 
10 hárkov.

Popis katalógové č. cena / kg

Baliaci papier 90g, hárky 90x126 biely pa0190 2,17

Baliaci papier 90g 1m/10kg
Pevný hnedý baliaci papier s plošnou hmotnosťou 90 g/m2, vhodný 
na balenie alebo zakrývanie. Balenie 10 kg v rolke so šírkou 1m.

Popis katalógové č. cena / rol

Baliaci papier 90g 1m/10kg pa1090 9,30
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Krabica 300x300x300 3VL
Kartónové krabice z hnedej trojvrstvovej lepenky na poštové 
zásielky chrániace tovar pri preprave proti mechanickému poškode-
niu. Dodávané v rozloženom stave. Skladom rôzne rozmery, pri 
väčšom odbere ( min.200 ks ) je možné vyrobiť krabice s rozmermi 
podľa Vašich požiadaviek.

Krabica 600x350x300 5VL
Kartónové krabice z hnedej 5-vrstvovej lepenky vhodné na väčšie 
a tažšie zásielky. Dodávané v rozloženom stave. Skladom rôzne 
rozmery, pri väčšom odbere ( min.200 ks ) je možné vyrobiť krabice
 s rozmermi podľa Vašich požiadaviek.

Popis katalógové č. cena / ks

Krabica 300x300x300 3VL kr3v303030 0,65

Popis katalógové č. cena / ks

Krabica 600x350x300 5VL kr5v603530 1,25
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Špagát z prírodného materiálu 100% juty pre použitie v kancelárii 
i domácnostiach.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Špagát jutový 100 g s1100 0,61

2 Špagát jutový 200 g s1200 1,23

3 Špagát jutový 500 g s1500 2,82

1

2

3

Špagát polypropylénový
Klasický farebný špagát zo 100% polypropylénu pre použitie v ob-
chodoch, kancelárii i domácnostiach. Farba podľa aktuálnej ponu-
ky.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Špagát polypropylénový 100 g s2100 0,64

2 Špagát polypropylénový 250 g s2250 1,40

3 Špagát polypropylénový 500 g s2500 2,29

2

3

Špagát Trikolóra 100 g
Trojfarebný špagát zo 100% bavlny určený predovšetkým na peča-
tenie dokumentov. Hmotnosť 100 g.

Popis katalógové č. cena / ks

Trikolóra 100 g s3100 2,40

Špagát Prolen 40g potravinársky
Pevný špagát zo 100% bieleného ľanu vhodný na potravinárske 
účely.

Popis katalógové č. cena / ks

Prolen 40g potravinársky s4040 1,-

137
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Priehľadné samolepiace vrecká vhodné na priloženie sprievodných 
dokumentov (dodacích listov, faktúr, záručných listov) k balíkom. 
Balenie 1000 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / tis

Vrecká na spriev. C6 180x135 mm obsc6 39,-

Vrecká na spriev. DL 237x143 mm obsdl 49,-

Vrecká na spriev. C5 235x174 mm obsc5 57,-

Vrecká na spriev. C4 325x230 mm obsc4 137,-

Vrecká na sprievodné dokumenty Herlitz
Priehľadné samolepiace vrecká s červenou potlačou vhodné na pri-
loženie sprievodných dokumentov k balíkom. Balenie 100 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal

1 Vrecká na spriev. C6 180x135 mm obshc6 8,-

2 Vrecká na spriev. DL 792705 237x143 mm obshdl 8,50

3 Vrecká na spriev. C5 792804 235x174 mm obshc5 9,50

1

2

3

Fólia maliarska
Mikroténová prekrývacia fólia hrúbky 8 mic na zakrytie nábytku a 
pod. pri stavebných úpravách alebo maľovaní.

Popis katalógové č. cena / ks

Fólia maliarska 4 x 5 m fm405 0,66

Fólia maliarska 4 x 12,5 m fm412 1,42

Tubus
Papierové tubusy s plastovými koncovkami.

Popis katalógové č. cena / ks

Tubus 450x50 mm hl798454 0,80

Tubus 630x80 mm hl798637 1,46

Tubus 750x100 mm hl798769 1,93
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Protinárazová bublinková fólia
Protinárazová bublinková fólia 60 um na ochranu zasielaného 
tovaru pri preprave. Návin 100 m.

Fólia streč. potravinárska 10mic/30cm/180m
Elastická „stretch“ fólia na balenie potravín. Šírka 30 cm, návin cca 
180 m. Balenie 6 ks.

Popis katalógové č. cena / ks

Bublinková fólia 100m 60 mic., šírka 100 cm buf100100 22,-

Bublinková fólia 100m 60 mic., šírka 50 cm buf050100 11,50

Fólia streč. 17mic/50cm/1,7kg
Elastická „stretch“ fólia na dobré zaistenie nákladu pri skladovaní a 
preprave, chrániaca tovar proti mechanickému poškodeniu, vlhkos-
ti, prachu a pod. Dostupná aj v iných návinoch podľa Vašej požia-
davky. Balenie 6 ks.

Popis katalógové č. cena / ks

Fólia streč. 17mic/50cm/1,7kg pfr1717 3,50

Fólia streč. 23mic/50cm/2,1kg
Elastická „stretch“ fólia na dobré zaistenie nákladu pri skladovaní 
a preprave, chrániaca tovar proti mechanickému poškodeniu, vlh-
kosti, prachu a pod. Hmotnosť dutinky cca 630g, návin cca 190 
m, prieťažnosť 220%. Dostupná aj v iných návinoch podľa Vašej 
požiadavky. Balenie 6 ks.

Fólia streč. 20mic/50cm/3,0kg
Elastická „stretch“ fólia na dobré zaistenie nákladu pri skladovaní 
a preprave, chrániaca tovar proti mechanickému poškodeniu, vlh-
kosti, prachu a pod. Hmotnosť dutinky cca 630g, návin cca 300 
m, prieťažnosť 220%. Dostupná aj v iných návinoch podľa Vašej 
požiadavky. Balenie 6 ks.

Popis katalógové č. cena / ks

Fólia streč. 20mic/50cm/3,0kg pfr2030 6,10

Popis katalógové č. cena / ks

Fólia streč. potravinárska 10mic/30cm/180m pfrp1030 1,95

Fólia streč. 20mic/50cm/1,8kg
Elastická „stretch“ fólia na dobré zaistenie nákladu pri skladovaní 
a preprave, chrániaca tovar proti mechanickému poškodeniu, vlh-
kosti, prachu a pod. Hmotnosť dutinky cca 630g, návin cca 150 
m, prieťažnosť 220%. Dostupná aj v iných návinoch podľa Vašej 
požiadavky. Balenie 6 ks.

Popis katalógové č. cena / ks

Fólia streč. 20mic/50cm/1,8kg pfr2018 3,80

Popis katalógové č. cena / ks

Fólia streč. 23mic/50cm/2,1kg pfr2321 4,20

Ba l en i e
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Elastická „stretch“ fólia na dobré zaistenie nákladu pri skladovaní a 
preprave, chrániaca tovar proti mechanickému poškodeniu, vlhkos-
ti, prachu a pod. Dostupná aj v iných návinoch podľa Vašej požia-
davky. Balenie 6 ks.

Popis katalógové č. cena / ks

Fólia streč. 23mic/50cm/1,8kg čierna pfr2318bk 4,30

Fólia streč. 23mic/10cm/150m granát
Fólia pre dobré zaistenie nákladu pri skladovaní a preprave, chráni-
aca tovar proti mechanickému poškodeniu, vlhkosti, prachu a pod. 
Vhodná na rýchle zabalenie menších predmetov či balíčkov. Šírka 
rolky 10 cm, návin 150 m. Väčšie balenie 20 roliek.

Popis katalógové č. cena / ks

Fólia streč. 23mic/10cm/150m granát pfr2301 1,53

Fólia streč. strojná 23mic/150%
Fólia pre dobré zaistenie nákladu pri skladovaní a preprave, chrá-
niaca tovar proti mechanickému poškodeniu, vlhkosti, prachu a 
pod. Určená pre strojové balenie paliet. Hrúbka 23 mic., prieťažnosť 
150%. Váha rolky cca 16-17 kg. Informujte sa na možnosť dodania 
inej hrúbky alebo prieťažnosti fólie.

Ručný odvíjač na fóliu kovový
Pevný kovový odvíjač ručnej strečovej fólie na časté pohodlné a 
bezpečné použitie.

Popis katalógové č. cena / ks

Ručný odvíjač na fóliu kovový pfro02 33,-

Vlnitá lepenka 
Vlnitý papier s viacerými možnosťami využitia. Je vhodný na balenie 
či zakrývanie tovaru, zakrývanie podláh pri sťahovaní a maľovaní.

Popis katalógové č. cena / kg

Fólia streč. strojná 23mic/150% pfs23150 info

Ručný odvíjač na fóliu plastový
Odvíjač fólie je zložený z dvoch proti sebe otáčajúcich kužeľových 
dielov z odolného plastu. Umožňuje pohodlné a bezpečné odvíja-
nie. Odvíjač obsahuje dva prvky - pre pravú a ľavú ruku na obidva 
konce dutinky fólie.

Popis katalógové č. cena / ks

Ručný odvíjač na fóliu plastový pfro01 4,80

Popis katalógové č. cena / ks

1 Vlnitá lepenka 105cm/150m vl105150 36,-

2 Vlnitá lepenka 100cm/10m vl100010 2,60
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Viazacie spony pre PP pásku 12/4000
Viazacie spony z oceľového plechu na PP pásku šírky 12 mm.

Viazacia páska 9x0,45/4000 PP
PP viazacia páska na preväzovanie a balenie kartónov, príp. ľah-
šieho tovaru na palete. Šírka pásky 9 mm, hrúbka 0,45 mm, farba 
čierna, dutinka 190x200, návin 4000 m. Vhodná na viazanie zvá-
raným spojom.

Popis katalógové č. cena / kot

Viazacia páska 9x0,45/4000 PP vp109045 info

Viazacia páska 9x500 NW PES
PES pletená viazacia páska 35NW/NARROSTRAP. Šírka 9 mm, ná-
vin 500 m.

Viazacia páska 19x600 NW PES
PES pletená viazacia páska. Šírka 19 mm, návin 600 m.

Popis katalógové č. cena / ks

Viazacia páska 19x600 NW PES vp219600 info

Viazacia páska 12x0,55/3000 PP
PP viazacia páska na preväzovanie a balenie ťažkých kartónov a 
upevňovanie tovaru na palete. Šírka pásky 12 mm, hrúbka 0,55 mm, 
farba čierna, dutinka 190x200, návin 3000 m. Vhodná na viazanie 
zváraným spojom alebo plechovou sponou.

Popis katalógové č. cena / kot

Viazacia páska 12x0,55/3000 PP vp112055 info

Popis katalógové č. cena / ks

Viazacia páska 9x500 NW PES vp209500 info

Popis katalógové č. cena /bal 

Viazacie spony pre PP pásku 12/4000 vp9124 info

Informujte sa na možnosť dodania viazacích strojov, prípadne iných typov viazacích pások a spôn. 

Viazacie spony pre PES pásku 12/1000
Viazacie spony z oceľového drôtu pre PES pásku. Balenie 1000 ks.

Popis katalógové č. cena /bal 

Viazacie spony pre PES pásku 12/1000 vp8121 info

Ba l en i e



svet inovácií



D o p l n k y  k  p r a c o v n é m u 
s t o l u

Zošívačky, rozošívačky
Spinky do zošívačiek
Dierovače
Nožnice, lupy
Rezače
Pripínačky, špendlíky a spony
Zásobníky spôn, gumičky
Pečiatky, podušky a farby
Podložky na stôl
Kancelárske odkladače
Stojany na časopisy
Koše na papier
Doplnky pracovného stola CUBO
Stojany na perá, listy 
a organizéry
Vizitkáre
Doplnky na stôl drôtené
Stojany na telefóny
Otočné stojany na dokumenty

144 - 150
151 - 152
153 - 156
157 - 158
159 - 160
161 - 163

164
165 - 167
168 - 169
170 - 171

172
173
174
175

176 - 177
178 - 180

181
182 - 183  



144

Z o š í v a č ky

D
o

p
ln

k
y

 p
ra

co
v

n
é

h
o

 s
to

la Malá zošívačka Novus B10
Zošívačka pre spinky No.10. Zásobník spiniek s plastovým osade-
ním, jednoduchým vedením a so zabudovaným rozošívacím me-
chanizmom. Kapacita náplne 50 spiniek ozn. 10. Hĺbka zošívania 
5,3 cm. Hmotnosť 50 g. Kapacita listov: 8

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B10 čierna no201588 4,76

Novus B10 modrá no201590 4,76

Novus B10 šedá no201589 4,76

Novus B10 červená no201592 4,76

Novus B10 zelená no201591 4,76

Zošívačka Novus Stabil malá 
Cenovo výhodná celokovová kancelárska zošívačka v klasickom di-
zajne. Kapacita náplne 100 spiniek 24/ 6. Hĺbka zošívania 6,5 cm. 
Hmotnosť 200 g. Kapacita listov: 30. 

Popis katalógové č. cena / ks

Novus Stabil malá červená no201289 2,98

Novus Stabil malá šedá no201288 2,98

Novus Stabil malá čierna no201287 2,98

Zošívačka Novus C1
Kancelárska zošívačka na stôl aj do ruky v modernom dizajne. Zá-
sobník spiniek s plastovým osadením a jednoduchým vedením spi-
niek. Kapacita náplne 100 spiniek 24/ 6 alebo 26/ 6. Hĺbka zošíva-
nia 6,5 cm. Hmotnosť 140 g. Kapacita listov: 15. 

Popis katalógové č. cena / ks

Novus C1 čierna no201469 3,05

Novus C1 modrá no201471 3,05

Zošívačka C-Stabil veľká
Celokovová kancelárska zošívačka s plastovým vrchným dielom a 
jednoduchým vedením spiniek. Kapacita náplne 100 spiniek 24/ 6 
alebo 26/ 6. Hĺbka zošívania 6,5 cm. Hmotnosť 230 g. Záruka 5 
rokov. Kapacita listov: 30. 

Popis katalógové č. cena / ks

C-Stabil veľká čierna no201529 4,43

C-Stabil veľká modrá no201530 4,43

Zošívačka Novus B1
Ľahká zošívačka s kovovým zásobníkom a jednoduchým vedením 
spiniek určená pre malé kancelárie. Kapacita náplne 100 spiniek  
24/ 6 alebo 150 spiniek 26/ 6. Hĺbka zošívania 6,5 cm. Hmotnosť 
140 g. Záruka 5 rokov. Kapacita listov: 15.

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B1 čierna no201279 3,63

Novus B1 modrá no201283 3,63

Novus B1 šedá no201282 3,63
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Zošívačka Novus B2
Ľahká zošívačka s kovovým zásobníkom a jednoduchým vedením 
spiniek určená pre malé kancelárie. Kapacita náplne 100 spiniek  
24/ 6 alebo 150 spiniek 26/ 6. Hĺbka zošívania 6,5 cm. Hmotnosť: 
175 g. Záruka 5 rokov. Kapacita listov: 25. 

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B2 čierna no201255 5,43

Novus B2 modrá no201260 5,43

Novus B2 šedá no201259 5,43

Zošívačka Novus B3 čierna
Zošívačka s kovovým zásobníkom a jednoduchým vedením spiniek. 
Kapacita náplne 100 spiniek 24/ 6 alebo 150 spiniek 26/ 6. Hĺbka 
zošívania 6,5 cm. Hmotnosť 230 g. Záruka 5 rokov. Kapacita listov: 
30. 

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B3 čierna no201261 6,80

Novus B3 modrá no201266 6,80

Novus B3 sivá no201265 6,80

Zošívačka Novus B4
Kompaktná vysokovýkonná zošívačka v kovovom prevedení s plas-
tovým vrchným dielom a dvojitým vedením spiniek. Kapacita nápl-
ne 100 spiniek 24/ 6 - 8 alebo 150 spiniek 26/ 6 - 8. Hĺbka zošíva-
nia 6,5 cm. Hmotnosť 245 g. Záruka 10 rokov. Kapacita listov: 40. 

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B4 čierna no201267 10,70

Novus B4 modrá no201272 10,70

Novus B4 šedá no201271 10,70

Zošívačka Novus B7aut
Patentovaný systém pre ľahké zošívanie do 8 listov s automatikou 
a do 30 listov bez automatiky. Kovový zásobník, dvojité vedenie 
spiniek. Kapacita náplne 150 spiniek 24/ 6 alebo 26/ 6. Hĺbka zoší-
vania 6 cm. Hmotnosť 475 g. Záruka 10 rokov. 

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B7aut no201056 18,80
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Zošívačka Novus B8 FC 
Stolová zošívačka z kolekcie Harmony s vlastnosťou plochého zoší-
vania. Zošívanie so zníženým úsilím, ktoré vyžaduje o 70% menšiu 
silu ako u bežnej zošívačky pri danej kapacite súčasne zošívaných 
listov. Výmena spiniek pri striedavom zošívaní veľkého a malé-
ho počtu listov nie je nutná-systém ,,bypass“ umožní použitie iba 
jednej veľkosti spiniek tým, že spinku ohne do bokov. Vrchný diel  
z plastu, kovový zásobník s dvojitým vedením spiniek. Kapacita ná-
plne 150 spiniek 24/8 alebo 200 spiniek 26/8. Hĺbka zošívania 6,5 
cm. Hmotnosť 680 g. Záruka 10 rokov.

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B8 FC biela no201674 24,60

Novus B8 FC čierna no201673 24,60
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Popis katalógové č. cena / ks

Novus B5FC čierna no201454 15,00

Novus B5FC modrá no201480 15,00

Novus B5FC šedá no201479 15,00

Zošívačka Novus B10FC
Malá ľahká zošívačka so systémom plochého zošívania (Flat-Clinch), 
umožňujúca superľahké zošívanie. Má plastový zásobník a jednodu-
ché vedenie spiniek. Kapacita náplne 50 spiniek veľkosti 10. Hĺbka 
zošívania 3,6 cm. Hmotnosť 50 g. Kapacita listov: 15. 

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B10FC čierna no202201 4,76

Novus B10FC modrá no202202 4,76

Novus B10FC sivá no202203 4,76

Zošívačka Novus B3FC
Stolová zošívačka so systémom plochého zošívania (Flat-Clinch), 
umožňujúca superľahké zošívanie. Má kovový zásobník a jedno-
duché vedenie spiniek. Kapacita náplne 100 spiniek 24/ 6 alebo 
150 spiniek 26/ 6. Hĺbka zošívania 6 cm. Hmotnosť 250 g. Kapacita 
listov: 30.

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B3FC čierna no201572 10,10

Novus B3FC modrá no201573 10,10

Novus B3FC šedá no201574 10,10

Zošívačka Novus B4FC
Stolová zošívačka s veľkou kapacitou súčasne zošitých listov so sys-
témom plochého zošívania (Flat-Clinch), umožňujúca superľahké 
zošívanie. Kovový zásobník s dvojitým vedením spiniek. Kapacita 
náplne 100 spiniek 24/ 6 - 8 alebo 150 spiniek 26/ 6 - 8. Hĺbka zoší-
vania 6 cm. Hmotnosť 245 g. Záruka 10 rokov. Kapacita listov: 50. 

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B4FC čierna no201423 13,80

Novus B4FC modrá no201468 13,80

Novus B4FC šedá no201467 13,80

Zošívačka Novus B5FC
Celokovová zošívačka najvyššej triedy s veľkou kapacitou súčasne 
zošitých listov a systémom Flat-Clinch, ktorý umožňuje superľahké 
zošívanie. Plastový vrchný diel, dvojité vedenie spiniek. Kapacita 
náplne 100 spiniek 24/ 6 - 8 alebo 26/ 6 - 8. Hĺbka zošívania 9 cm. 
Hmotnosť 335 g. Záruka 10 rokov. Kapacita listov: 50.
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Popis katalógové č. cena / ks

S 4 FC čierna no201662 14,50

S 4 FC modrá no201664 14,50

S 4 FC biela no201663 14,50

S 4 FC červená no201665 14,50
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Celokovová stolová zošívačka z novej kolekcie SINUS s vlastnosťou 
plochého zošívania (Flat-clinch). Nešmykľavá základňa, ergonomic-
ký tvar, na dotyk jemný pogumovaný vrchný diel, možnosť vertikál-
neho postavenia. Kapacita náplne 100 spiniek 24/ 6 - 8 alebo 150 
spiniek 26/ 6 - 8. Hĺbka zošívania 6 cm. Hmotnosť 270 g. Záruka 
10 rokov.

Zošívačka S 3FC
Celokovová stolová zošívačka z novej kolekcie SINUS s vlastnosťou 
plochého zošívania (Flat-clinch). Nešmykľavá základňa, ergonomic-
ký tvar, na dotyk jemný pogumovaný vrchný diel, možnosť verti-
kálneho postavenia. Kapacita náplne 100 spiniek 24/ 6 - 8 alebo 
150 spiniek 26/ 6. Hĺbka zošívania 6 cm. Hmotnosť 242 g. Záruka 
5 rokov

Popis katalógové č. cena / ks

S 3FC čierna no201687 11,10

S 3FC modrá no201689 11,10

S 3FC biela no201688 11,10

S 3FC červená no201690 11,10

Zošívačka Novus B15
Celokovová stolová zošívačka. Plastový vrchný diel, kovový zásob-
ník s jednoduchým vedením spiniek. Kapacita náplne 100 spiniek 
24/ 6 alebo 150 spiniek 26/ 6. Hĺbka zošívania 25 cm. Hmotnosť 
500 g. Záruka 5 rokov. Farba: čierna. Kapacita listov: 25. 

Zošívačka Rapid E12
Celokovová kancelárska zošívačka s plastovým vrchným dielom a 
jednoduchým vedením spiniek. Kapacita náplne 100 spiniek 24/ 6 
alebo 26/ 6. Hĺbka zošívania 6 cm. Kapacita listov: 20

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B15 no201536 15,30

Zošívačka Novus B17
Profesionálna celokovová zošívačka dokumentov v modernom di-
zajne. Plastový vrchný diel, kovový zásobník s dvojitým vedením 
spiniek. Kapacita náplne 150 spiniek 24/ 6 - 8 alebo 150 spiniek 26/ 
6 - 8. Hĺbka zošívania 30 cm. Hmotnosť 800 g. Záruka 10 rokov.
Farba: čierna. Kapacita listov: 40.

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B17 no201535 28,50

Popis katalógové č. cena / ks

Rapid E12 čierna rp530420 3,42

Rapid E12 modrá rp530422 3,42

Rapid E12 červená rp530421 3,42
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Popis katalógové č. cena / ks

Rapid E26 čierna rp854000 2,59

Rapid E26 modrá rp854003 2,59

Zošívačka Rapid E26
Ľahká zošívačka s kovovým zásobníkom a jednoduchým vede-
ním spiniek určená pre malé kancelárie. Kapacita náplne 100 spi-
niek 24/6 alebo 150 spiniek 26/ 6. Hĺbka zošívania 6cm. Kapacita  
listov: 20.

R23 takrovacia pištol /sponkovač/
Celokovová silná ručná sponkovačka - nastrelovacia pištoľ. Vysoká 
prieraznosť, bez spätného rázu, možnosť aretácie do plochej polo-
hy. Pre jednoduché opravy.

Popis katalógové č. cena / ks

R23 takrovacia pištol /sponkovač/ rp510450 28,50

Zošívačka Letack 3613 No.10
Malá kancelárska zošívačka na bežné použitie. Kapacita zošívania 
10 listov, spinky č.10.

Popis katalógové č. cena / ks

Zošívačka Letack 3613 No.10 le3613 0,89

Zošívačka Letack 3686
Celokovová zošívačka s kapacitou zošívania 16 listov. Spinky 24/6, 
26/6.

Popis katalógové č. cena / ks

Letack 3686 le3686 2,39

Zošívačka Letack PS-260
Cenovo výhodná plastová zošívačka s kapacitou zošívania 20 listov. 
Spinky 24/6, 26/6.

Popis katalógové č. cena / ks

Letack PS-260 le260 1,80

Zošívačka Letack PS-270 Ergo design 
Zošívačka v modernom dizajne s kapacitou košívania 20 listov. 
Spinky 24/6, 26/6.

Popis katalógové č. cena / ks

Letack PS-270 Ergo design oranžovo/šedá le270 2,99

148



Z o š í v a č ky

301

Z o š í v a č ky

D
o

p
ln

k
y

 p
ra

co
v

n
é

h
o

 s
to

laZošívačka Letack 3688LA
Celokovová zošívačka s predĺženým ramenom s hĺbkou zošívania 
až 310 mm. Kapacita zošívania 20 listov, spinky 24/6, 26/6.

Popis katalógové č. cena / ks

Letack 3688LA le3688 6,55

Zošívačka Novus B40/4
Štandardná veľkokapacitná zošívačka pre administratívne oddele-
nia a poštové podateľne. Zásobník spiniek s plastovým osadením a 
dvojitým vedením spiniek. Kapacita náplne 100 spiniek 23/ 6 - 13. 
Hĺbka zošívania 7 cm. Hmotnosť cca 700 g. Záruka 5 rokov. Farba: 
sivá. Kapacita listov: 100. Hĺbka zošívania: 7 cm.

Zošívačka Novus B45/3
Cenovo výhodná kovová zošívačka s plastovou základňou a rých-
lym odstraňovaním zaseknutých spiniek. Plastový zásobník s dvoji-
tým vedením spiniek. Kapacita náplne 100 spiniek 23/ 6 - 17. Hĺbka 
zošívania 8 cm. Hmotnosť cca 930 g. Záruka 5 rokov. Farba: sivá. 
Kapacita listov: 140. 

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B40/4 no230056 24,80

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B45/3 no230044 42,00

Zošívačka Novus B52/3
Veľkokapacitná zošívačka s kapacitou do 170 listov 70 g papiera. 
Kovový zásobník s dvojitým vedením spiniek. Kapacita náplne 100 
spiniek 23/ 8 až 23/ 20. Hĺbka zošívania 11 cm. Hmotnosť cca 1900 
g. Záruka 5 rokov. Farba: sivá.

Zošívačka Novus B54/3
Silná veľkokapacitná zošívačka s kapacitou do 170 listov 70 g papie-
ra. Kovový zásobník s dvojitým vedením spiniek. Kapacita náplne 
100 spiniek 23/ 8 až 23/ 19. Hĺbka zošívania 25 cm. Hmotnosť cca 
3200 g. Záruka 5 rokov. Farba: sivá. 

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B52/3 no230035 77,00

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B54/3 no230038 97,00

Zošívačka Novus B56/3
Silná veľkokapacitná zošívačka s kapacitou do 210 listov. Kovový 
zásobník s dvojitým vedením spiniek. Kapacita náplne 100 spiniek 
23/ 8 až 23/ 19. Hĺbka zošívania 6,5 cm. Hmotnosť cca 2100 g. 
Záruka 5 rokov. Farba: sivá. 

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B56/3 no230054 89,00
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Malá elektrická zošívačka v modernom dizajne pre použitie v do-
mácnostiach a malých kanceláriách. Zásobník spiniek s plastovým 
osadením a jednoduchým vedením. Kapacita náplne 50 spiniek 
veľkosti 10. Hĺbka zošívania 1 cm. Hmotnosť 435 g. Napájanie zoší-
vačky z elektrickej siete 230 V/ 50 Hz alebo štyrmi 1,5 V batériami. 
Farba: modrá. Kapacita listov: 10.

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B10EL m no240088 23,30

Elektrická zošívačka Novus B90EL š
Elektrická zošívačka v modernom dizajne pre použitie v kancelá- 
riách. Zásobník spiniek s plastovým osadením a dvojitým vedením. 
Kapacita náplne 200 spiniek ozn. NE 6. Hĺbka zošívania 1 cm. 
Hmotnosť 650 g. Napájanie z elektrickej siete 230 V/ 50 Hz. Farba: 
sivá. Kapacita listov: 20. 

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B90EL š no240087 47,00

Elektrická zošívačka Novus B100EL š
Profesionálna elektrická zošívačka v modernom dizajne pre každo-
denné použitie v kanceláriách. Zásobník spiniek s kovovým osade-
ním a dvojitým vedením. Kapacita náplne 210 spiniek ozn. NE 6, NE 
8. Hĺbka zošívania 5 cm. Hmotnosť 4700 g. Napájanie z elektrickej 
siete 230 V/ 50 Hz. Farba: sivá. Kapacita listov: 40. 

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B100EL š no240085 245,00

Zošívačka Novus B 37/2
Kovová pochrómovaná spínacia pištoľ. Kapacita náplne 150 spiniek 
24/ 6 - 24/ 8 alebo 210 spiniek 26/ 6 - 26/ 8. Kapacita zošívania 
40 listov. Hĺbka zošívania 5 cm. Hmotnosť 422 g. Záruka 5 rokov. 
Farba: chrómová. 

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B 37/2 no210076 10,90

Zošívacie kliešte Rapid E10
Kovové kliešte, horná časť je potiahnutá ABS plastom. Spinky N010 . 
Kapacita zošívania 15 listov.

Popis katalógové č. cena / ks

Rapid E10 rp310400 6,30

Rozošívačky
Rozošívačka Rapid C2
Malá efektívna rozšívačka. Vhodná pre všetky typy spiniek.
Rozošívačka Novus B80
Rozošívačky pre odstraňovanie spiniek veľkosti 10, 24/ 6, 26/ 6, 23/ 
6. Farba: čierna.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Rapid C2 rp709901 0,29

2 Novus B80 no220044 0,42

1 2
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Popis katalógové č. cena / bal

1 Novus NE 6 vz NO420000 3,15

2 Novus NE 6 Super NO420001 3,76

3 Novus NE 8 Super NO420002 4,64

Spinky Novus
Pre zošívačky Novus doporučujeme používať spinky Novus. Sú 
vyrobené z najkvalitnejšieho oceľového drôtu a garantujú vždy vy-
nikajúce výsledky zošívania. Balenie: 1000 kusov. Typ zošívačiek: 
kancelárske, kliešťové.

1

7

2 3

4 5 6

Spinka Novus NE
Pre zošívačky Novus doporučujeme používať spinky Novus. Sú vy-
robené z najkvalitnejšieho oceľového drôtu a garantujú vždy vy-
nikajúce výsledky zošívania. Balenie: 5000 kusov. Typ zošívačiek: 
elektrické.

1 2 3

Popis kapacita listov katalógové č. cena / bal

1 Novus 10 2-20 no400003 0,19

2 Novus 24/6 DIN /1000/ 2-30 no400158 0,26

3 Novus 24/8 SUPER 20-50 no400038 1,27

4 Novus 26/6-1000 2-30 no400056 0,25

5 Novus 23/6 2-30 no420039 1,00

6 Novus 23/8 20-50 no420040 1,13

7 Novus 23/10 SUPER 40-70 no420531 1,31

8 Novus 23/13 SUPER 70-100 no420533 1,60

9 Novus 23/15 SUPER 180-240 no420044 1,88

10 Novus 23/17 SUPER 110-160 no420045 2,33

11 Novus 23/20 SUPER 140-200 no420240 2,60

12 Novus 23/24 SUPER 180-240 no420644 3,31

8 9

10

11

12
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Galvanizované.

Popis katalógové č. cena / bal

1 Rapid No.10 rp710701 0,18

2 Rapid 26/6 1000ks rp710501 0,23

3 Rapid 24/6 1000ks rp710602 0,25

4 Rapid 24/6 2000ks rp700270 0,49

5 Rapid 23/6 1000ks rp372500 0,64

6 Rapid 23/8 1000ks rp372510 0,69

7 Rapid 23/10 1000ks rp372520 0,74

8 Rapid 23/12 1000ks rp372530 1,09

9 Rapid 23/14 1000ks rp388100 1,18

10 Rapid 23/15 1000ks rp388110 1,37

11 Rapid 23/17 1000ks rp599804 1,72

12 Rapid 23/20 1000ks rp599805 2,25

Zošívacie spinky 13 5M do tacrov 
Spinky do nastrelovacích sponkovačiek. 5000ks/bal.

Popis katalógové č. cena / bal

1 Zošívacie spinky 13/4 5M do tacrov rp825700 5,26

2 Zošívacie spinky 13/6 5M do tacrov rp830700 6,10

3 Zošívacie spinky 13/8 5M do tacrov rp835600 6,55

1 2

1 2

3

5 6 7

4

8 9 10

11 12
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Celokovová cenovo výhodná kancelárska dierovačka v dizajne zo-
šívačky Novus Stabil. Rozpätie dier 8 cm. Hmotnosť 350 g. Kapacita 
dierovania: 25 listov.

Popis katalógové č. cena / ks

Novus Master šedý no250307 2,99

Novus Master červený no250308 2,99

Novus Master čierny no250306 2,99

Dierovač Novus C216
Celokovová kancelárska dierovačka s posuvným pravítkom v di-
zajne zošívačky Novus C2 s plastovým poťahom. Rozpätie dier 8 
cm. Hmotnosť 190 g. Kapacita dierovania: 16 listov.

Popis katalógové č. cena / ks

Novus C216 čierny no250378 3,43

Novus C216 modrý no250379 3,43

Dierovač Novus C225
Celokovová kancelárska dierovačka s posuvným pravítkom v di-
zajne zošívačky Novus Stabil N s plastovým poťahom. Rozpätie dier 
8 cm. Hmotnosť 350 g. Kapacita dierovania: 25 listov.

Popis katalógové č. cena / ks

Novus C225 čierny no250381 4,37

Novus C225 modrý no250382 4,37

Dierovač Novus S 220
Celokovová kancelárska dierovačka s posuvným pravítkom z novej 
kolekcie SINUS. Nešmykľavá základňa, ergonomický tvar, na do-
tyk jemný pogumovaný vrchný diel s aretáciou na ľahké uloženie. 
Rozpätie dier 8 cm. Hmotnosť 325 g. Záruka 5 rokov. Kapacita:  
20 listov.

Popis katalógové č. cena / ks

Novus S 220 čierny no250495 6,06

Novus S 220 modrý no250497 6,06

Novus S 220 biely no250496 6,06

Novus S 220 červený no250498 6,06

Dierovač Novus S 230
Celokovová kancelárska dierovačka s posuvným pravítkom z novej 
kolekcie SINUS. Nešmykľavá základňa, ergonomický tvar, na do-
tyk jemný pogumovaný vrchný diel s aretáciou na ľahké uloženie. 
Rozpätie dier 8 cm. Hmotnosť 350 g. Záruka 10 rokov. Kapacita:  
30 listov.

Popis katalógové č. cena / ks

Novus S 230 čierny no250480 6,42

Novus S 230 modrý no250482 6,42

Novus S 230 biely no250481 6,42

Novus S 230 červený no250483 6,42
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Malá dierovačka pre použitie v kancelárii a v domácnostiach v rov-
nakom dizajne ako zošívačka Novus B1 a rozošívačka B10. Rozpä-
tie dier 8 cm. Hmotnosť 160 g. Kapacita dierovania: 25 listov.

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B200 čierny no250301 2,74

Novus B200 modrý no250305 2,74

Novus B200 šedý no250304 2,74

Dierovač Novus B216
Cenovo výhodná dierovačka s posuvným pravítkom vo farbách a 
dizajne zhodnom so zošívačkami B2. Rozpätie dier 8 cm. Hmotnosť 
190 g. Kapacita dierovania: 10 listov.

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B216 čierny no250296 3,79

Novus B216 modrý no250300 3,79

Novus B216 šedý no250299 3,79

Dierovač Novus B225
Silná celokovová kancelárska dierovačka s plastovým krytom, po-
suvným pravítkom a aretáciou spodnej polohy. Tvorí vhodný dopl-
nok k zošívačkám B4 FC a B7 automatic. Rozpätie dier 8 cm. Hmot-
nosť 350 g. Kapacita dierovania: 25 listov.

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B225 čierny no250290 4,74

Novus B225 modrý no250295 4,74

Novus B225 šedý no250294 4,74

Dierovač Novus B240
Veľkokapacitná dierovačka s aretáciou a posuvným pravítkom. Roz-
pätie dier 8 cm. Hmotnosť 790 g. Záruka 5 rokov. Kapacita diero-
vania: 40 listov.

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B240 šedá no250415 11,30

Dierovač Novus B260
Veľkokapacitná dierovačka s aretáciou a posuvným pravítkom. Roz-
pätie dier 8 cm. Hmotnosť 970 g. Záruka 3 roky. Kapacita dierova-
nia: 60 listov.

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B260 sivá/čierna no250422 16,80

Dierovač Novus B265
Veľkokapacitná dierovačka s posuvným pravítkom a aretáciou hor-
ného dielu pre ľahké uloženie a pákovým prevodom pre optimálny 
dierovací výkon. Rozpätie dier 8 cm. Hmotnosť 1250 g. Záruka 5 
rokov. Kapacita dierovania: 65 listov.

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B265 sivá/čierna no250266 29,00
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Popis katalógové č. cena / ks

Dierovač elektrický B212EL m no240090 23,30

Dierovač Novus B425
Kancelárska štvordierovačka v kovovom prevedení. Hmotnosť 
1200 g. Záruka 5 rokov. Kapacita dierovania: 25 listov.

Dierovač Novus B270
Extrémne ľahká veľkokapacitná dierovačka z magnézia na predi-
erovanie tenkých katalógov a brožúr. ergonomický a štýlový di-
zajn, posuvné pravítko, aretácia horného dielu na ľahké uloženie. 
Rozpätie dier 8 cm. Hmotnosť 693 g. Záruka 5 rokov. Kapacita:  
70 listov.

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B425 sivá/čierna no250469 19,10

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B270 no250492 28,00

Dierovač Novus B430 4-dier.
Variabilná ručná dierovačka, vybavená štyrmi posuvnými dierova-
cími hlavami s možnosťou nastavenia ľubovoľnej kombinácie die-
rovania.  Možnosť prikúpenia dvoch ďalších dierovacích hláv pre 
dierovanie maximálneho počtu 6 otvorov. Kapacita dierovania: 30 
listov.
Dierovacia hlava B430
Pár dierovacích hláv na predierovanie maximálneho počtu 6 otvo-
rov do dierovačky Novus B430/208.

Dierovač elektrický B212EL m
Malá moderná elektrická dierovačka. Napájanie z elektrickej siete 
230 V/ 50 Hz alebo šiestimi 1,5 V batériami. Hmotnosť 400 g. Kapa-
cita dierovania: 12 listov.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Novus B430 4-dier. sivá/čierna no250470 67,00

2 Dierovacia hlava B430, 2 kusy no250478 13,40

1 2

Dierovačka Novus B 2200
Silná bloková dierovačka sivej farby na dierovanie 2, resp. 4 otvorov 
s rozpätím 8 cm a jednoduchým ovládaním. Automatické centrova-
nie papiera, uzamknutie pozície pri dierovaní, bezpečnostný kryt 
prstov, ľahká výmena náhradných nožov a podložiek. Hmotnosť  
3 500 g. Záruka 5 rokov. Kapacita: 200 listov.

Popis katalógové č. cena / ks

Novus B 2200 no250488 96,00

Súprava 2 náhradných nožov a 8 podložiek no250490 20,10
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Popis katalógové č. cena / ks

Dierovač Letack 3131R kovový le3131 7,75

Dierovač Letack PP-110 Ergo design 
Dierovač v modernom dizajne s kapacitou dierovania 10 listov.

Popis katalógové č. cena / ks

Letack PP-110 Ergo design oranžovo/šedý le110 2,99

Dierovač Letack MP100
Kovový dierovač s kapacitou dierovania 10 listov.

Dierovač Letack 3131R kovový
Masívny kovový dierovač s kapacitou dierovania 40 listov.

Popis katalógové č. cena / ks

Letack MP100 le100 2,39

Dierovač Rapid EC10
Kompaktný dierovač s atraktívnym dizajnom. S centrovacou znač-
kou a pravítkom formátu. Kapacita 10 listov.

Popis katalógové č. cena / ks

Rapid EC10 rp506308 1,99

Dierovač Rapid EC20
Kompaktný dierovač s atraktívnym dizajnom. S centrovacou znač-
kou a pravítkom formátu. Kapacita 20 listov.

Popis katalógové č. cena / ks

Rapid EC20 rp162921 2,80

Dierovač Letack MP300
Kovový dierovač s kapacitou dierovania 30 listov.

Popis katalógové č. cena / ks

Letack MP300 le300 4,78
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Univerzálne nožnice s rukoväťou z čierneho ABS plastu a strihacou 
časťou z nehrdzavejúcej ocele.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Univerzálne nožnice 16 cm do79220 0,79

2 Univerzálne nožnice 20,5 cm do79200 1,15

3 Univerzálne nožnice 25,5 cm do79210 1,29

1 2 3

Nožnice Comfort grip
Nožnice perfektne sediace v ruke. Jemný gumený úchyt na komfort-
né uchytenie prstami, rukoväť z polypropylénu. Farba čierna/červe-
ná. Veľkosť: 13,16, 21 a 26 cm.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Comfort grip 13 cm da544050 0,93

2 Comfort grip 16 cm da544060 1,04

3 Comfort grip 21 cm da544080 1,75

4 Comfort grip 26 cm da544100 2,38

1 2 3 4

Kovové nožnice Spoko
Kovové nožnice Spoko 14, 17 a 20 cm v plastovom púzdre.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Spoko 14 cm sp052100 1,33

2 Spoko 17 cm sp052200 1,59

3 Spoko 20 cm sp052300 2,29

1 2 3

Nožnice Spoko plast 
Kancelárske plastové nožnice Spoko 15, 17, 21 a 26 cm. Pogumované 
rúčky.

Popis katalógové č. cena / ks

Spoko 15 cm plast sp053500 0,76

Spoko 17 cm plast sp053600 0,89

Spoko 21 cm plast sp053700 1,25

Spoko 26 cm plast sp053900 1,50

Nožnice kancelárske ECO
Kancelárske plastové nožnice Spoko 16 a 21 cm.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Nožnice kancelárske ECO 16 cm sp054200 0,55

2 Nožnice kancelárske ECO 21 cm sp054400 0,78

1 2

Nožnice pogumované
Nožnice ideálne pre kancelárske použitie. Jemný pogumovaný 
úchyt pre pohodlnejšie držanie.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Nožnice pogumované 14 cm sa1356 0,90

2 Nožnice pogumované 17,5 cm sa1355 1,00

3 Nožnice pogumované 21,5 cm sa1353 1,30

1 2 3
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Nožnice DAHLE
Nožnice so špeciálne brúseným ostrím, rukoväťou z ABS plastu, stri-
hacou časťou z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele a skrutkou. 
Farba čierna. Veľkosť: 16, 21 a 23 cm.

Popis katalógové č. cena / ks

1 DAHLE 16 cm da520460 5,32

2 DAHLE 21 cm da520480 5,98

3 DAHLE 23 cm da520490 8,83

Nožnice Supercut
Univerzálne nožnice na kartón, papier, PVC a iné pevné materiály. 
Nehrdzavejúca, špeciálne tvrdená oceľ Solingen, špičková kvalita, 
trojročná záruka. Veľkosť: 21 a 25 cm.

Popis katalógové č. cena / ks

Supercut 21 cm du171801 12,80

Supercut 25 cm du172001 15,30

Multifunkčné nožnice 21 cm
Nožnice s mikro zúbkovaním a špeciálne brúseným ostrím, rukovä-
ťou z ABS plastu a strihacou časťou z vysoko kvalitnej nehrdzavej-
úcej ocele. Určené na rezanie tvrdých a pevných materiálov. Farba 
čierna. Veľkosť: 21 cm.

Multifunkčné nožnice Comfort grip
Nožnice perfektne sediace v ruke. Jemný gumený úchyt na komfort-
né uchytenie prstami, rukoväť z polypropylénu. Farba čierna/červe-
ná. Veľkosť: 21 cm.

Popis katalógové č. cena / ks

Multifunkčné nožnice Comfort grip 21 da544380 2,18

Popis katalógové č. cena / ks

Multifunkčné nožnice 21 cm da520380 12,60
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Lupa kovová 75 mm 
Klasická lupa. Priemer 75 mm, 5-násobné zväčšenie.

Popis katalógové č. cena / ks

Lupa kovová 75mm sa1907 2,19
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Nôž rezací plastový
Rezač vo farebnom plastovom prevedení. Šírka čepele 9 a 18 mm. 
Bez možnosti výberu farby.

Popis katalógové č. cena / ks

edding ML 18 ed901850 7,14

Rezač edding M 9
Rezač vybavený štrbinou pre bezpečné odlomenie stupených častí 
noža. Vreckový model s klipom a šírkou čepele 9 mm. Farba čierna. 
Prevedenie: plastové.

Rezač s výstužou
18 mm, kovová výstuž.

Rezač edding MP 9
Rezač vybavený štrbinou pre bezpečné odlomenie stupených častí 
noža. Vreckový model s klipom a bezpečnostným mechanizmom 
pre zamknutie noža jednou rukou. Puzdro z ušľachtilej ocele. Šírka 
čepele 9 mm. Prevedenie: oceľové. 

Popis katalógové č. cena / ks

edding MP 9 ed900950 5,79

Rezač edding ML 18
Rezač vybavený štrbinou pre bezpečné odlomenie stupených častí 
noža. Vhodný pre náročnú prácu s bezpečnostným mechanizmom 
pre zamknutie jednou rukou. Šírka čepele 18 mm. Farba biela/čier-
na. Prevedenie: plastové. 

Popis katalógové č. cena / ks

Rezač edding M 9 ed901850 1,39

Rezač edding M 18
Rezač vybavený štrbinou pre bezpečné odlomenie stupených častí 
noža. Šikovný robustný model s klipom a šírkou čepele 18 mm. Far-
ba čierna/biela. Prevedenie: plastové.

Popis katalógové č. cena / ks

edding M 18 ed901825 1,99

Popis katalógové č. cena / ks

1 Nôž rezací plastový 9 mm do7945 0,21

2 Nôž rezací plastový 18 mm do7946 0,35

1 2

Popis katalógové č. cena / ks

Rezač 18 mm s výstužou mb80038 1,02
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Popis katalógové č. cena / bal

Náhradný nôž edding CB 9 ed900999 1,87

Rezač kovový
9 a 18 mm, kovový, kovová výstuž, pogumovaný, autostop.

Náhradné čepele do noža 
10 náhradných čepelí pre rezače. Šírka 9 a 18 mm.

Náhradný nôž edding CB 9
Náhradné nože vhodné pre rezače so šírkou čepele 9 mm. Každý 
nôž rozdelený na 13 častí. V dispenzári 10 nožov.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Rezač 9 mm kovový kk80048 0,95

2 Rezač 18 mm kovový kk80049 1,48

1 2

Popis katalógové č. cena / bal

1 Náhradné čepele do noža 9 mm sa0223 0,45

2 Náhradné čepele do noža 18 mm sa1458 0,58

1 2

Náhradný nôž edding CB 18
Náhradné nože vhodné pre rezače so šírkou čepele 18 mm. Každý 
nôž rozdelený na 8 častí. V dispenzári 10 nožov.

Popis katalógové č. cena / bal

Náhradný nôž edding CB 18 ed901899 2,85
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Popis katalógové č. cena / bal

Špendlíky štandardné 25 g sa0840 0,50

Pripínačky do korkovej tabule
Pripínačky s farebnou plastovou hlavičkou určené na pripevňova-
nie dokumentov na korkovú tabuľu. Balenie obsahuje 30 a 100 ks 
rôznych farieb.

Pripínačky 100ks
Klasické kovové poniklované pripínačky. Balenie 100 ks.

Popis katalógové č. cena / bal

Pripínačky 100 ks sa0159 0,34

Špendlíky štandardné 25g
Klasické kovové poniklované špendlíky. Balenie 25g, cca 200 ks.

Pripínačky do korkovej tabule
Špendlíky s plastovými farebnými hlavičkami. Balenie 200 ks v mixe 
farieb.

Popis katalógové č. cena / bal

1 Pripínačky do korkovej tabule 30 ks SA0162 0,36

2 Pripínačky do korkovej tabule 100 ks SA0161 0,97

1 2

Popis katalógové č. cena / bal

Pripínačky do korkovej tabule 200 ks lm145299 3,70

Pripínačky do korkovej tabule strieborné
Elegantné celokovové špendlíky v striebornej úprave. Balenie 50 ks. 

Popis katalógové č. cena / bal

Pripínačky do korkovej tabule strieborné 50 ks lm145120 4,43

Guľaté špendlíky mix
Špendlíky určené na vyznačenie bodov na mapách, plánoch, orga-
nizačných a vývesných tabuliach. Priemer hlavičky 6  a 8 mm, dĺžka 
nožičky 15 mm. Balenie v mixe farieb. 

Popis katalógové č. cena / bal

Guľaté špendlíky 6 mm mix / 200 ks du192600 3,52

Guľaté špendlíky 8 mm mix / 25 ks du192800 2,95
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K a n c e l á r s ke  k l i p y  a  s pony

Guľaté špendlíky 200 ks mix
Špendlíky určené na vyznačenie bodov na mapách, plánoch, or-
ganizačných a vývesných tabuliach. Priemer hlavičky 6 mm, dĺžka 
nožičky 15 mm. Balenie 200 ks v mixe farieb.

Špendlíky zástavky 
Napichovacie špendlíky, určené na vyznačenie bodov na mapách, 
plánoch a pod. Balenie 25 ks v jednej farbe.

Popis katalógové č. cena / bal

Guľaté špendlíky 6 mm x 15 mm 200 ks mix lm241099 5,42

Popis katalógové č. cena / bal

Špendlíky zástavky červené /25 du192903 2,00

Špendlíky zástavky žlté /25 du192904 2,00

Špendlíky zástavky modré /25 du192906 2,00

Špendlíky zástavky mix /25 du192900 2,00

Spisové spony 32mm meď.
Spisové spony v medenej úprave. Veľkosť: 32 mm. Balenie: 100  
a 1000 ks.

Spisové spony 26mm meď.
Spisové spony v medenej úprave.Veľkosť: 26 mm. Balenie: 100  
a 1000 ks.

Spisové spony 26mm zinok
Spisové spony v zinkovej úprave. Veľkosť: 26 mm. Balenie: 100  
a 1000 ks.

Popis katalógové č. cena / bal

1 Spisové spony 32 mm meď. / 100 ks du120824 0,29

2 Spisové spony 32 mm meď. / 1000 ks du120924 2,12

Spisové spony 32mm zinok
Spisové spony v zinkovej úprave. Veľkosť: 32 mm. Balenie: 100  
a 1000 ks.

Popis katalógové č. cena / bal

1 Spisové spony 26 mm meď. / 100 ks du120424 0,25

2 Spisové spony 26 mm meď. / 1000 ks du120524 1,68

1

2

1

2

Popis katalógové č. cena / bal

1 Spisové spony 26 mm zinok / 100 ks du120625 0,25

2 Spisové spony 26 mm zinok / 1000 ks du120725 1,68

1

2

Popis katalógové č. cena / bal

1 Spisové spony 32 mm zinok / 100 ks du121025 0,30

2 Spisové spony 32 mm zinok / 1000 ks du121125 2,18

1

2
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Klipy čierne
Kovové klipy na zopnutie väčšieho množstva papierov. Predaj na 
balenia 12 ks.

Popis katalógové č. cena / bal

1 Klipy čierne 15 mm /12 ks sa10015 0,31

2 Klipy čierne 19 mm /12 ks sa10019 0,36

3 Klipy čierne 25 mm /12 ks sa10025 0,56

4 Klipy čierne 32 mm /12 ks sa10032 0,75

5 Klipy čierne 41 mm /12 ks sa10041 1,27

6 Klipy čierne 51 mm /12 ks sa10051 2,67

Spisové spony meď.
Veľké spisové spony v medenej úprave. Veľkosť: 50 a 70 mm.  
Balenie: 100 ks.

1 2 3 4 5
6

Popis katalógové č. cena / bal

Spisové spony 50 mm meď. du121224 0,89

Spisové spony 77 mm meď. du121324 2,25

Spisové spony
Spisové spony poniklované.
Spisové spony 28, 33 a 50 mm
Balenie 100 ks
Spisové spony 75 mm
Balenie 50 ks

Popis katalógové č. cena / bal

1 Spisové spony 28 mm sa0145 0,17

2 Spisové spony 33 mm sa0146 0,16

3 Spisové spony 50 mm sa0147 0,34

4 Spisové spony 75 mm sa0262 0,42

1
2

3

4

Spisové spony farebné 
Spisové spony poniklované farebné. Balenie 100 ks v mixe farieb.

Popis katalógové č. cena / bal

Spisové spony 33 mm farebné sa0547 0,30

Spisové spony potiahnuté 
Spony na papier potiahnuté farebnou plastovou vrstvou. Mix farieb. 
Veľkosť: 26 mm. Balenie: 100 a 1000 ks.

Popis katalógové č. cena / bal

1 Spisové spony 26 mm potiahnuté / 100 ks du125300 0,65

2 Spisové spony 26 mm potiahnuté / 1000 ks du125400 4,03

1

2

Spinky farebné v boxe 
Box na kancelárske spinky s magnetom, 100 ks, mix farieb.

Popis katalógové č. cena / ks

Spinky farebné 100ks v boxe hl601600 1,39

163



Z á sobn í k y  s pôn ,  g um i č ky

D
o

p
ln

k
y

 p
ra

co
v

n
é

h
o

 s
to

la Stojan na spinky magnetický čierny
Magnetický zásobnik na spisové spony.

Dispenzory na spony
Magnetický stojan na kancelárske spinky a spony z rady kancelár-
skych produktov Durable Visifix Flip.

Pohárik na spony cubo
Magnetický stojan na kancelárske spinky a spony. Plastové preve-
denie. Farba: čierna.

Popis katalógové č. cena / ks

Stojan na spinky magnetický čierny sa2141 0,98

Popis katalógové č. cena / ks

Pohárik na spony cubo du772301 2,37

Popis katalógové č. cena / ks

Disp. na spony - strieborný du771323 6,96

Disp. na spony - čierny du771301 6,96

Gumičky 125 g 60 mm
Gumičky červené,  priemeru 60 mm. Balenie: 125 g.

Gumičky farebné 
Gumičky mix farieb a rôznych priemerov. Balenie: 100 ks.

Gumičky 30 a 50 mm 
Gumičky s priemerom 30 a 50 mm. Balenie 50 ks.

Popis katalógové č. cena / bal

Gumičky farebné hl877000 0,51

Popis katalógové č. cena / bal

Gumičky 30 mm / 50 ks sa05030 0,24

Gumičky 50 mm / 50 ks sa05050 0,24

Popis katalógové č. cena / bal

Gumičky 125 g 60 mm hl885945 0,78
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Samofarbiaca dátumová pečiatka. Výška dátumu 4 mm. Náhradné 
podušky typ E/10.

Pečiatka textová COLOP S 120/W
Samofarbiaca textová pečiatka. Výška dátumu 4 mm. Texty: Expres, 
Letecky, Storno, 1.trieda, Kópia, Dobierka, Originál, Archivované, 
Tlačivo, Dôverné, Doporučene, Cena. Náhradné podušky typ E/10.

Popis katalógové č. cena / ks

Pečiatka dátumová COLOP S-120 cp120s 5,50

Popis katalógové č. cena / ks

Pečiatka textová COLOP S 120/W cp120w 9,13

Pečiatka dátumová COLOP S 120/WD
Samofarbiaca dátumová pečiatka s textom. Výška dátumu 
4 mm. Texty: Došlo, Uložené, Fakturované, Upomienka, Inventúra, 
Vybrané, Kontrolované, Vybavené, Objednané, Odoslané, Zaplate-
né, Zaúčtované. Náhradné podušky typ E/10.

Popis katalógové č. cena / ks

Pečiatka dátumová COLOP S 120/WD cp120wd 16,20

Pečiatka dátumová COLOP 2100/4
Samofarbiaca dátumová pečiatka.Výška dátumu 4 mm. Náhradné 
podušky typ E/2100.

Popis katalógové č. cena / ks

Pečiatka dátumová COLOP 2100/4 cp21004 24,50

Pečiatka číslovacia COLOP S 126
Samofarbiaca číslovacia pečiatka.Výška číslic 4 mm. Náhradné po-
dušky typ E/10.

Popis katalógové č. cena / ks

Pečiatka číslovacia COLOP S 126 cp126s 11,50

Pečiatka dátumová + text COLOP 04000/WD
Nesamofarbiaca dátumová pečiatka s textom. Výška dátumu/textu 
4 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Pečiatka dátumová + text COLOP 04000/WD cp4000wd 8,90
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Paginovačka REINER 8 miestna
Číslovacia pečiatka vyrobená z lomuvzdorného plastu s kovo-
vým jadrom. Dostupná v 8 miestnom prevedení s výškou písma 
4,5 mm.5 pravých čísel sa automaticky zvyšuje ( pretáča ). Ostat-
né čísla sa nastavujú mechanicky paličkou, ktorá je súčasťou ba-
lenia. Pečiatku môžete nastaviť aj na menší počet miest, a to tak, 
že nepotrebné čísla jednoducho vyradíte posunutím nahor. Vďaka 
špeciálnemu lomuvzdornému plastu je odľahčená na cca 260 g, čo 
umožňuje prácu bez námahy. Používa čiernu špeciálnu podušku 
Colorbox.Možnosť opakovania 0,1,2,3,6. Výška čísiel 4,5 mm, šírka 
číslovania 31 mm.
Náhradná poduška paginovačky REINER 8 m
Náhradná poduška pre 8 miestnu paginovačku REINER colorbox 
čierna.

Paginovačka REINER 6 miestna
Číslovacia pečiatka vyrobená z lomuvzdorného plastu s kovovým 
jadrom. Dostupná v 6 miestnom prevedení s výškou písma 4,5 mm, 
alebo 5,5mm Šírka odtlačku 6 čísel je 23 mm. 5 pravých čísel sa 
automaticky zvyšuje ( pretáča ). Ostatné čísla sa nastavujú mecha-
nicky paličkou, ktorá je súčasťou balenia. Pečiatku môžete nastaviť 
aj na menší počet miest, a to tak, že nepotrebné čísla jednoducho 
vyradíte posunutím nahor. Vďaka špeciálnemu lomuvzdornému 
plastu je odľahčená na cca 260 g, čo umožňuje prácu bez námahy. 
Používa čiernu špeciálnu podušku Colorbox. Možnosť opakovania 
0,1,2,3,4,6,12,20. 
Náhradná poduška paginovačky REINER 6 m
Náhradná poduška pre 6 miestnu paginovačku REINER colorbox 
čierna.

Popis katalógové č. cena / ks

Pečiatka skladačková COLOP 20/1 cp201 14,90

Popis katalógové č. cena / ks

1 Paginovačka REINER 6 miestna re20459 79,00

2 Náhradná poduška pag. REINER čierna 6 m re20587 10,29

1 2

Popis katalógové č. cena / ks

1 Paginovačka REINER 8 miestna re20461 97,00

2 Náhradná poduška pag. REINER čierna 8 m re20677 10,29

1 2

Pečiatka skladačková COLOP 20/1
Pečiatka pre zostavenie vlastného textu,často sa meniace telefónne 
čísla, adresy, smerovacie čísla a pod. Skladačková samofarbiaca pe-
čiatka typ TS 35/3,5mm. 4 riadky textu, výška písma 3,5 mm, max. 
17 znakov na riadok. Náhradné podušky typ E/20

Pečiatka skladačková COLOP 30/1
Pečiatka pre zostavenie vlastného textu, často sa meniace telefónne 
čísla, adresy, smerovacie čísla a pod. Skladačková samofarbiaca pe-
čiatka typ TS 35/3,5mm. 5 riadkov textu, výška písma 3,5 mm, max. 
21 znakov na riadok. Náhradné podušky typ E/30.

Popis katalógové č. cena / ks

Pečiatka skladačková COLOP 30/1 cp301 24,90
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Náhradná poduška Trodat 
Jednoduchá a čistá výmena podušiek do samofarbiacich pečiatok. 
Žiadne špinavé prsty, žiadne doplňovanie farby, žiadne rozpité fľa-
ky. 2-vrstvová skladba materiálu podušky zaistí celkom rovnomer-
né a presné dávkovanie nevysychajúcej farby pri každom odtlačku.
Farba: čierna.

Popis katalógové č. cena / ks

Colop E/10 čierna cp10p 2,39

Colop E/20 čierna cp20p 2,39

Colop E/30 čierna cp30p 2,59

Colop E/40 čierna cp40p 3,10

Colop E/2100 čierna cp2100p 3,42

Popis typ pečiatok katalógové č. cena / ks

1 Trodat 6/4910 čierna 4810, 4910 tr649101 2,39

2 Trodat 6/4911 čierna 4911, 4800, 4846, 4820 tr649111 2,39

3 Trodat 6/4912 čierna 4910 tr649121 2,59

4 Trodat 6/4913 čierna 4913 tr649131 3,10

Pečiatková farba 25ml COLOP
Pigmentová pečiatková farba na napúšťanie podušiek samofarbia-
cich pečiatok. Obsah 25 ml.

1

2

3

4

Ďalšie typy podušiek do pečiatok na vyžiadanie 

Popis katalógové č. cena / ks

Pečiat. farba čierna 25ml COLOP cp80101 2,39

Pečiat. farba červená 25ml COLOP cp80102 2,39

Pečiat. farba modrá 25ml COLOP cp80103 2,39

Pečiat. farba zelená  25ml COLOP cp80104 2,39

Pečiatková farba KH 50ml
Pečiatková farba bez oleja pre pečiatkové podušky. Obsah 50 ml. 

Popis katalógové č. cena / ks

Pečiatková farba KH čierna 50ml kh142501 1,10

Pečiatková farba KH červená 50ml kh142502 1,10

Pečiatková farba KH modrá 50ml kh142503 1,10

Poduška Koh-i-noor
Suchá poduška na pečiatkovú farbu pre nesamofarbiace pečiatky.

Pečiatková farba Donau 30 ml
Pigmentová pečiatková farba na napúšťanie podušiek samofarbia-
cich automatických pečiatok.

Popis katalógové č. cena / ks

Pečiatková farba Donau 30 ml čierna do780801 0,62

Pečiatková farba Donau 30 ml červená do780804 0,62

Pečiatková farba Donau 30 ml modrá do780810 0,62

Pečiatková farba Donau 30 ml zelená do780806 0,62

Popis katalógové č. cena / ks

1 Poduška Koh-i-noor 70x50 mm kh701036 1,24

2 Poduška Koh-i-noor 120x60 mm kh701034 1,82

3 Poduška Koh-i-noor 155x80 mm kh701032 2,25

1

2

3

Výroba pečiatok podľa požiadaviek: Samonamáčacie, Drevené, Datum + text, Rolovacie pečiatky, 
Vreckové pečiatky, Pečiatky v pere, Návrhy pečiatok atď. ...
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P o d l o ž ky  na  s t ô l

Podložka Duraglas
Priehľadná podložka na stôl ideálna pre poznámky a odkazy, ktoré 
budete mať vždy poruke. Rozmery: 40 x 53 cm a 50 x 65 cm. Farba: 
priehľadná číra.

Podložka na stôl
Protišmyková robustná plastová podložka. Rozmery: 40 x 60 cm.

Popis katalógové č. cena / ks

Podložka Duraglas 40x53cm du711219 4,65

Podložka Duraglas 50x65cm du711319 6,20

1 2

Popis katalógové č. cena / ks

Podložka na stôl čierna du710201 5,97

Podložka na stôl modrá du710207 5,97

Podložka s priehľadnou fóliou
Protišmyková podložka s priehľadnou krycou fóliou upevnenou na 
dlhšej strane umožňuje odkladanie poznámok a odkazov. Rozmery 
40 x 60 a 50 x 70 cm.

Podložka Artwork
Elegantná podložka na stôl s transparentnou krycou fóliou upevne-
nou na hornej hrane. Rozmery: cca 53 x 68 cm.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Podložka s priehľadnou fóliou 40x60 du720201 9,25

2 Podložka s priehľadnou fóliou 50x70 du720301 11,30

1 2

Popis katalógové č. cena / ks

Podložka na stôl čierna du720101 11,90

Podložka na stôl modrá du720107 11,90

Podložka VEGAS
Podložka na stôl v novom dizajne spĺňa všetky nároky modernej 
kancelárie. V dizajne doplnkov na stôl rady Visifix Flip. Rozmery: 
cca 69 x 51 cm

Popis katalógové č. cena / ks

Podložka VEGAS šedá/modrá du720823 14,90

Podložka VEGAS čierna du720801 14,90

Podložka 2v1
Podložka na stôl a podložka na myš v jednom, šetriaca miesto na 
stole. Tri priehľadné pracovné priehradky s indexami môžu byť po-
užité napr. na dokumenty, telefónne čísla, prípadne obrázky. Roz-
mery: 39 x 44 cm.

Popis katalógové č. cena / ks

Podložka 2v1 čierna du720901 11,30

Podložka 2v1 modrá du720907 11,30
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Podložka mapa Európy 40x60
Mapa Európy pod zataveným priehľadným obalom z PVC fólie 
s postrannými klopami pre založenie odkazov a poznámok. Rozme-
ry 40 × 60 cm. Text v českej verzii.

Podložka mapa Slovenska 40x60
Mapa Slovenska pod zataveným priehľadným obalom z PVC fólie 
s postrannými klopami pre založenie odkazov a poznámok. Rozme-
ry 40 × 60 cm.

Popis katalógové č. cena / ks

Podložka mapa Slovenska 40x60 kp580400 3,95

Popis katalógové č. cena / ks

Podložka mapa Európy 40x60 kp580500 3,95

Podložka s mapou svet
Mapa sveta pod zataveným priehľadným obalom. Rozmery 40 × 60 
cm. Text v anglickej verzii.

Popis katalógové č. cena / ks

Podložka s mapou svet du721119 9,79

Týždenná plánovacia mapa A2
Plánovacia písacia podložka s ochrannou plastovou lištou proti po-
škodeniu listov. Každý list obsahuje predtlačené oddiely na sedem 
dní v týždni. Možnosť plánovania po hodinách a zapisovania telefo-
nátov. 20 listov. Rozmery: 63 x 48 cm A2.

Popis katalógové č. cena / ks

Týždenná plánovacia mapa A2 ec029000 5,90
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K a n c e l á r s ke  odk l ada č eKan c e l á r s ke  odk l ada č e

Listová zásuvka KLAS
Zásuvka odkladacia plastová nepriehľadná. 
Rozmery: 346mm x 56mm x 255mm.

Listová zásuvka Herlitz
Zásuvka odkladacia plastová nepriehľadná, oblý výrez. Rozmery: 
346 mm x 56 mm x 255mm.

1

Popis katalógové č. cena / ks

1 Listová zásuvka KLAS transp. matná hl16331 1,52

2 Listová zásuvka KLAS transp číra hl19663 1,52

3 Listová zásuvka KLAS transp. modrá hl16355 1,52

4 Listová zásuvka KLAS transp. tyrkys hl80925 1,52

5 Listová zásuvka KLAS transp. žltá hl45379 1,52

6 Listová zásuvka KLAS transp. oranžová hl80918 1,52

7 Listová zásuvka KLAS transp. zelená hl45317 1,52

8 Listová zásuvka KLAS transp. červená hl45447 1,52

9 Listová zásuvka KLAS transp. ružová hl34625 1,52

Popis katalógové č. cena / ks

Listová zásuvka KLAS čierna hl64031 1,38

Listová zásuvka KLAS modrá hl64017 1,38

Listová zásuvka KLAS červená hl64000 1,38

Listová zásuvka KLAS sivá hl64024 1,38

Listová zásuvka KLAS transparentná
Zásuvka odkladacia plastová priehľadná. 
Rozmery: 346mm x 56mm x 255mm.

4

5

6

7

8

Popis katalógové č. cena / ks

Listová zásuvka Herlitz modrá hl09156 1,65

Listová zásuvka Herlitz čierna hl09125 1,65

Listová zásuvka Herlitz červená hl09194 1,65

Listová zásuvka Herlitz sivá hl09187 1,65

3

9
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Plastový odkladač na papiere formátu A4 s možnosťou stohovania 
dozadu. Väčšie balenie 10 ks.

Odkladač X-File
Nepriehľadné plastové odkladače na papiere formátu A4 v atraktív-
nom dizajne. Stohovateľné kolmo alebo dozadu. Balenie 20 ks.

Popis katalógové č. cena / ks

Odkladač X-File modrý es020488 1,73

Odkladač X-File čierny es020486 1,73

Popis katalógové č. cena / ks

1 Odkladač rebrovaný čierny do747001 1,49

2 Odkladač rebrovaný tmavomodrý do747018 1,49

3 Odkladač rebrovaný priehľadnýčíry do747000 1,49

4 Odkladač rebrovaný dymový do747037 1,49

Listová zásuvka VEGAS
Listová zásuvka na dokumenty formátu A4. Možnosť stohovania kol-
mo alebo dozadu. Rozmery: 255 x 55 x 330 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Listová zásuvka ISIS číra doc30000 4,50

Listová zásuvka ISIS čierna doc30001 4,50

Popis katalógové č. cena / ks

 Listová zásuvka VEGAS čierna/sivá du771101 5,99

 Listová zásuvka VEGAS modrá/strieborná du771107 5,99

Listová zásuvka ISIS
Pevný a stabilný odkladač s jedinečným futuristickým dizajnom pro-
duktovej rady CEP ISIS. Rozmery 380 x 275 x 82 mm.

Zásuvkový box CEP
Plastový zásuvkový box v modernom dizajne so štyrmi a ôsmymi 
zásuvkami na hárky formátu A4. Rozmery 300 x 368 x 265 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Zásuvkový box CEP 4 / 500 hárkov A4 doc89417 31,50

2 Zásuvkový box CEP 8 / 250 hárkov A4 doc89817 39,40

1

2

171

Zásuvka na spisy priehľadná
Plastová odkladacia zásuvka priehľadná na šírku,formát A4.

Popis katalógové č. cena / ks

Zásuvka na spisy priehľadná HL161039 2,69
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Stojany na časopisy

Stojan na časopisy ISIS
Pevný a stabilný stojan na časopisy alebo katalógy s jedineč-
ným futuristickým dizajnom produktovej rady CEP ISIS. Rozmery  
82 x 275 x 380 mm.

Stojan na spisy Herlitz
Stojan na spisy a časopisy plastový šikmý 8 cm.

Stojan na časopisy Donau
Stojan na časopisy, prospekty a katalógy formátu A4. Materiál odol-
ný kartón, potiahnutý z vonkajšej strany 100 mic polypropylénovou 
fóliou. Vymeniteľný chrbtový štítok. Rozmery 72 × 245 x 320 mm.

Stojan na časopisy Leitz Plus
Stojan na časopisy Leitz PLUS, možnosť vertikálneho aj horizontál-
neho umiestnenia. Šírka 7cm. Dodávaný s plastovým rozlišovačom 
a papierovým štítkom na popis. Rozmery: 78 x 300 x 278 mm. 

Popis katalógové č. cena / ks

Stojan na spisy Herlitz čierny hl609590 1,82

Stojan na spisy Herlitz červený hl609521 1,82

Stojan na spisy Herlitz modrý hl609552 1,82

Stojan na spisy Herlitz sivý hl609583 1,82

Popis katalógové č. cena / ks

Stojan na časopisy Donau čierny do394901 1,99

Stojan na časopisy Donau červený do394904 1,99

Stojan na časopisy Donau zelený do394906 1,99

Stojan na časopisy Donau modrý do394910 1,99

Stojan na časopisy Donau tmavomodrý do394918 1,99

Stojan na časopisy Donau žltý do394911 1,99

Popis katalógové č. cena / ks

Stojan na časopisy ISIS číry doc37000 4,00

Stojan na časopisy ISIS čierny doc37001 4,00

Popis katalógové č. cena / ks

Stojan na časopisy Leitz Plus čierny es247695 4,50

Stojan na časopisy Leitz Plus červený es247625 4,50

Stojan na časopisy Leitz Plus modrý es247635 4,50
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K o š e  na  pap i e r

Kôš na papier CEP čierny
Plastový kôš na papier. Výška 32 cm, priemer 30 cm. Objem 16 
litrov.

Kôš na papier ISIS čierny
Elegantný kôš na papier v tvare polkruhu v dizajne produktovej rady 
CEP ISIS v kombinácii matného a lesklého povrchu. Obruba na dr-
žanie, možnosť spojiť dva koše do jedného, napr na triedený odpad. 
Rozmery 32 x 28 cm, výška 38 cm. Objem 15 litrov.

Popis katalógové č. cena / ks

Kôš na papier CEP čierny doc23701 1,57

Popis katalógové č. cena / ks

Kôš na papier ISIS čierny doc32001 4,19

Drôtený odpadkový kôš 18 l
Drôtený kôš na papier. Objem 18 litrov.

Popis katalógové č. cena / ks

Drôt. odpadkový kôš 18 l čierny dr1396 6,96

Drôt. odpadkový kôš 18 l strieborný dr1732 6,96

Drôtený odpadkový kôš rohový 18 l
Kôš na papier v drôtenej úprave. Objem 18 litrov. Úprava rohová.

Popis katalógové č. cena / ks

Drôt. odpadkový kôš rohový čierny 19 l sa2362 11,40

Drôt. odpadkový kôš rohový strieborný 19 l sa2363 11,40

Kôš na papier 13 l
Plastový kancelársky kôš plný, objem 13 litrov.

Popis katalógové č. cena / ks

Kôš na papier 13 l modrý hl608951 1,95

Kôš na papier 13 l sivý hl608982 1,95

Kôš na papier 13 l čierny hl608999 1,95

Kôš X-bin
Plastový kôš na papier. Výška nádoby 30 cm, priemer 28,5 cm. Ob-
jem 13,5 litrov. Farba: čierna. 

Popis katalógové č. cena / ks

Kôš X-bin čierny es20324 3,23
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D o p l n ky  p r a c ovného  s t o l a  C UBO

Dispenzor na poznámkové bloky cubo
Stojan na poznámkové bločky rozmerov 90 × 90 mm. Je dodávaný s 
500 papierikmi. Rozmery 115 × 60 × 115 mm. Farba: čierna.

Odkladač na časopisy cubo
Klasický stojan na časopisy, alebo katalógy v kvalitnom prevedení. 
Rozmery 85 × 320 × 255 mm. Farba: čierna.

Kancelársky odkladač cubo
Stohovateľný kancelársky odkladač na dokumenty formátu A4. Roz-
mery 350 × 60 × 265 mm. Farba: čierna.

Popis katalógové č. cena / ks

Dispenzor na poznámkové bloky cubo du772401 3,92

Popis katalógové č. cena / ks

Odkladač na časopisy cubo du772701 4,58

Popis katalógové č. cena / ks

Kancelársky odkladač cubo du772601 3,92

Pohárik na perá cubo
Pohárik na odkladanie pier, ceruziek a zvýrazňovačov. 
Rozmery 75 × 90 × 75 mm. Farba: čierna.

Popis katalógové č. cena / ks

Pohárik na perá cubo du772201 2,79

Pohárik na spony cubo
Magnetický stojan na kancelárske spinky a spony. Plastové preve-
denie. Farba: čierna. 

Popis katalógové č. cena / ks

Pohárik na spony cubo du772301 2,37
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Dispenzor v príťažlivom modernom dizajne. Spodná strana s pro-
tišmykovou úpravou. Dodávaný s 1 balením žltých bločkov Post-it 
76 × 76, lepiacou páskou Scotch Magic 19 mm × 33 m a úzkymi 
indexami Post-it 12,5 mm × 43 mm v 4 základných farbách. Farba: 
strieborná.

Stojan na perá
Vysokokvalitný stojan v exkluzívnom prevedení v dizajne produkto-
vej rady Durable Visifi x Flip a Desk. Päť veľkostne rôznych oddielov 
vhodných na perá, ceruzky, nožnice, spinky, spony a pod. Protišmy-
ková úprava. Rozmery (š × v × h) 205 × 90 × 80 mm.

Štvordielny stojan na perá ISIS
Stojan so 4 sekciami na písacie potreby a ďalšie kancelárske drob-
nosti. Atraktívny futuristický dizajn produktovej rady CEP ISIS. Roz-
mery 118 x 89 x 98 mm.

Stojan na perá Polytube
Tubusový stojan na písacie potreby, gumy a spony. Výška 140 mm. 

Popis katalógové č. cena / ks

Stojan na perá Polytube čierny ec754001 1,19

Stojan na perá Polytube modrý ec754003 1,19

Stojan na listy ISIS
Stojan na listy moderného vzhľadu s tromi priehradkami a miestom 
na vizitky alebo pero. Atraktívny futuristický dizajn produktovej 
rady CEP ISIS. Rozmery 225 x 130 x 127 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Stojan na listy ISIS číry doc35000 11,95

2 Stojan na listy ISIS čierny doc35001 11,95

1

2

Popis katalógové č. cena / ks

Organizér C-50 stolový mm050000 19,95

Popis katalógové č. cena / ks

Stojan na perá - strieborný du772023 7,37

Stojan na perá - čierny du772001 7,37

Popis katalógové č. cena / ks

1 Štvordielny stojan na perá ISIS číry doc34000 4,25

2 Štvordielny stojan na perá ISIS čierny doc34001 4,25

1 2
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Praktický rotačný vizitkár s rozraďovačom. Vyrobený z kvalitného 
plastu. Obsahuje 150 obojstranných vreciek rozmeru 72 × 104 mm 
a abecedný rozraďovač s 25 oddielmi. Kapacita 300 vizitiek. Vrec-
ká na vizitky sa ľahko vyberajú a umožňujú tak rýchle narábanie s 
vizitkami. Farba: čierna.

Náhradné vrecká pre vizitkáre Flip
Náhradné balenie pre vizitkáre Visifix Flip. Obsah 40 obojstranných 
priehľadných vreciek.

Popis katalógové č. cena / ks

Visifix cubo - rotačný vizitkár du244701 26,50

Popis katalógové č. cena / bal.

Náhradné vrecka pre vizitkáre Flip du241819 6,61

Telindex cubo - rotačný adresár
Praktický rotačný záznamník na adresy a telefónne čísla. Vyrobený 
z kvalitného plastu. Obsahuje 350 obojstranne potlačených karti-
čiek rozmeru 72 × 104 mm a abecedný rozraďovač s 25 oddielmi.
Farba: čierna.

Náhradný obal pre Telindex FLIP
100 ks náhradných predtlačených kartičiek pre záznamníky Telin-
dex Flip a Telindex Desk. Farba: biela.

Popis katalógové č. cena / ks

Telindex cubo - rotačný adresár du244601 23,20

Popis katalógové č. cena / bal.

Náhradný obal pre Telindex FLIP du241902 6,61

Rotačný vizitkár Sakota
Praktický rotačný vizitkár s abecedným registrom (24 kartičiek). Ob-
sahuje180 obojstranných obalov na vizitky, ktoré sa ľahko vyberajú  
a umožňujú tak rýchlu manipuláciu.

Popis katalógové č. cena / ks

Rotačný vizitkár Sakota sa2111 15,00

Náhradné obaly do vizitkára Sakota
100 ks náhradných obalov do vizitkára Sakota ( na 200 ks vizitiek ).

Popis katalógové č. cena / bal.

Náhradné obaly do vizitkára Sakota sa2121 1,50
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Rotačný vizitkár Visifix Flip
Rotačný vizitkár Visifix Flip v exkluzívnom dizajne z plastu v kva-
litnej povrchovej úprave. 200 obojstranných vreciek rozmeru  
72 × 104 mm pre 400 vizitiek, abecedný rozraďovač s 25 oddielmi. 
Doplniteľný náhradnými vreckami obj. kód du241819. 

Popis katalógové č. cena / ks

1 Rotačný vizitkár Visifix Flip sivomodrý du241723 43,00

2 Rotačný vizitkár Visifix Flip čiernošedý du241701 43,00

2

Popis katalógové č. cena / ks

1 Visifix DUO strieborný du244323 58,00

2 Visifix DUO čierny du244301 58,00

1 2

Telindex-telefónne čísla Flip
Rotačný záznamník na telefónne čísla v exkluzívnom dizajne vyro-
bený z plastu v kvalitnej povrchovej úprave. 500 obojstranne po-
tlačených kartičiek rozmeru 72 × 104 mm, abecedný rozraďovač 
s 25 oddielmi. Doplniteľný náhradnými predtlačenými kartičkami 
obj. kód: du241902. 

Popis katalógové č. cena / ks

1 Telindex-tel. cisl. Flip strieborná du241623 32,90

2 Telindex-tel. cisl. Flip čierna du241601 32,90

2

Visifix DESK
Štýlový a jednoduchý spôsob zakladania vizitiek. V exkluzívnom 
dizajne vyrobený z plastu v kvalitnej povrchovej úprave. 100 oboj-
stranných vreciek rozmeru 72 × 104 mm, abecedný rozraďovač s 25 
oddielmi. Jednoduché vkladanie vizitiek. Kompatibilný s vizitkárom 
Visifix Flip.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Visifix DESK striebor. modrý du241323 25,70

2 Visifix DESK čierny du241301 25,70

1 2

177

Telindex DESK
Štýlový a jednoduchý spôsob uloženia telefónnych čísel a adries.  
V exkluzívnom dizajne vyrobený z plastu v kvalitnej povrchovej 
úprave. 500 obojstranných kartičiek rozmeru 72 × 104 mm, abe-
cedný rozraďovač s 25 oddielmi. Jednoduché vkladanie kartičiek. 
Kompatibilný s rotačným záznamníkom Telindex Flip.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Telindex DESK striebormo-modrý du241223 23,00

2 Telindex DESK čierny du241201 23,00

1

2

Note box
Štýlový stojan na bloky v dizajne produktovej rady Durable Visifix 
Flip a Desk, dodávaný s 500 papierikmi bielej farby rozmeru 9 × 9 
cm. Držiak na pero (dodávaný bez pera), ľahký prístup k papierikom, 
protišmyková úprava. Rozmery (š × v × d) 11,6 × 7 × 15,3 cm.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Note box - strieborný du771423 7,37

2 Note box - čierny du771401 7,37

1

2

1

Visifix DUO
Vizitkár s 300 obojstrannými vreckami rozmerov 104 × 72 mm  
a abecedným rozraďovačom s 25 oddielmi. Kapacita 600 vizitiek. 
Vrecká na vizitky sa ľahko vyberajú a umožňujú rýchly prístup  
k vizitkám. Rozšíriteľné až na kapacitu 800 vizitiek. Náhradné ba-
lenie vreciek do vizitkára Visifix Flip obsahuje obj. kód: du241819.
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D o p l n ky  na  s t ô l  d r ô t ené

Drôtený stojan na vizitky
Praktický drôtený stojan na Vaše vizitky. Rozmery 60 x 50 x 50.

Drôtený kalíšok stredný 
Drôtený stojan na kancelárske spony. Priemer 80 mm, výška 65 
mm. 

Popis katalógové č. cena / ks

1 Drôtený kalíšok stredný čierny sa1392 1,36

2 Drôtený kalíšok stredný strieborný sa1758 1,36

1

2

Drôtený kalíšok malý
Drôtený stojan na kancelárske spony. Priemer 80 mm, výška 30 mm.

Drôtený kalíšok veľký
Drôtený stojan na ceruzky a perá. Priemer 80 mm, výška 90 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Drôtený kalíšok veľký čierny sa1393 1,42

2 Drôtený kalíšok veľký strieborný sa1759 1,42

1 2

Drôt. stojan na bločky a vizitky
Drôtený stojan na pozn.bločky a vizitky, príp. kanc.spony. Rozmery 
95 × 160 x 38 mm. 

Popis katalógové č. cena / ks

1 Drôtený stojan na bločky a vizitky čierny sa1770 2,34

2 Drôtený stojan na bločky a vizitky strieborný sa1771 2,34

1

2

Drôtený stojan na bločky
Drôtený stojan na poznámkové bločky. Rozmery 105 x 105 x 90.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Drôtený stojan na bločky čierny sa1401 1,99

2 Drôtený stojan na bločky strieborný sa1734 1,99

1 2

Popis katalógové č. cena / ks

1 Drôtený stojan na vizitky čierny sa1406 1,20

2 Drôtený stojan na vizitky strieborný sa1764 1,20

1

2

Popis katalógové č. cena / ks

1 Drôtený kalíšok malý čierny sa1735 1,20

2 Drôt. kalíšok malý strieborný sa1765 1,20

1

2
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Drôtený stojan na rôzne kancelárske potreby, spony, perá, ceruzky 
a pod. Protišmykové gumové nožičky a otočný mechanizmus. Roz-
mery: Priemer 170 mm, výška 100 mm.

Drôtený organizér
Drôtený organizér malý
Drôtený stojan na kancelárske potreby, bločky, spony a perá. Roz-
mery 205 x 103 x 98.

Drôtený organizér veľký
Drôtený stojan na kancelárske potreby, bločky, spony, perá a listy. 
Protišmykové gumové nožičky. Rozmery 205 x 145 x 100.

Drôtený stojan na listy
Drôtený stojan na listy s tromi priehradkami. 
Rozmery 170 × 130 × 80 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Drôtený organizér malý čierny sa3137 3,98

2 Drôtený organizér veľký čierny sa3138 4,86

1

2

Popis katalógové č. cena / ks

1 Drôtený organizér otočný čierny sa2483 7,84

2 Drôtený organizér otočný strieborný sa2484 7,84

1

2

Popis katalógové č. cena / ks

1 Drôtený stojan na listy čierny sa1738 3,12

2 Drôtený stojan na listy strieborný sa1767 3,12

1

2

Drôtený stojan na spisy
Drôtený stojan na spisy, listy alebo katalógy so šiestimi priehradka-
mi. Rozmery š 165 x d 205 x v 195 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Drôtený stojan na spisy čierny sa1774 5,29

2 Drôtený stojan na spisy strieborný sa1775 5,29

1

2
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S t o jany  na  te le fóny

Drôtený závesný prezentačný odkladač
Pevné drôtené prezentačné zásuvky na stenu. Rozmery 325 x 330 
x 230. Rozmery jednej zásuvky 325 x 170 x 88. Vhodné na doku-
menty formátu A4.

Popis katalógové č. cena / ks

Drôtený závesný prezentačný odkladač čierny do7474 39,00

180

Drôtený stojan s 3 zásuvkami
Drôtený stojan s 3 zásuvkami na dokumenty formátu A4. Zásuvky 
sú vysúvateľné. Rozmery 355 × 267 × 295 mm. Na objednávku je 
možné dodať stojan s 2 alebo 5 zásuvkami.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Drôtený stojan s 3 zásuvkami čierny dr1400 13,90

2 Drôtený stojan s 3 zásuvkami strieborný dr1866 13,90

1

2

Drôtený stojan na časopisy
Drôtený stojan na časopisy a dokumenty formátu A4+ s možnosťou 
zavesenia. Rozmery 70 × 250 × 310 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

1 Drôtený stojan na časopisy čierny dr1398 7,04

2 Drôtený stojan na časopisy strieborný dr1733 7,04

1

2
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Kĺbový nosič telefónu. Otáčanie o 360 stupňov, 3 fixované pozície, 
nosnosť 2 kg. Sklon základne (10, 5 a 0 stupňov) upravuje výber 
pozície a umožňuje pohodlnú manipuláciu s nosičom. Výška nad 
pracovným stolom 21 cm. Základňa inštalovaná na šírku alebo na 
výšku, t. j. 26 × 17 cm alebo 17 × 26 cm. Dodávaný s úchytom na 
hrúbku stola 1,8 až 7,4 cm.

PhoneMaster malý nosič
Malý nosič telefónu. Výška nad pracovným stolom 15 cm, nosnosť 6 
kg. Dĺžka ramena 21,5 cm, dĺžka ramena s boxom 31 cm. Dodáva-
ný v štandardnej verzii na hrúbku stola 1,8 až 7,4 cm. 

Popis katalógové č. cena / ks

1 TalkMaster nosič telefónu kĺbový šedá no710002 50,00

2 TalkMaster nosič telefónu kĺbový antracitová no710005 50,00
1

2

ScopeMaster nosič telefónu
Otočný nosič telefónu s ľahko vysúvateľným ramenom a otáčacou 
základňou. Výška nad pracovným stolom 10 - 15 cm, nosnosť 2 
kg. Dĺžka ramena 22 cm. Dodávaný v štandardnej verzii na hrúbku 
stola 1,8 až 7,4 cm.

Vložky na rozšírenie podložky
Stredové vložky z plastu na rozšírenie základne pre všetky modely 
nosičov telefónov Novus. Ľahká inštalácia. V balení 2 ks. Základňa 
rozmeru 17 × 26 cm sa jednou vložkou rozšíri na rozmer 26 × 26 
cm alebo použitím oboch na rozmer 34 × 26 cm.

Popis katalógové č. cena / bal.

1 Vložky na rozšírenie podložky šedá no795902 10,60

2 Vložky na rozšírenie podložky antracitová no795905 10,60

1

Podpera špirálového kábla
Podpera špirálového kábla zaistí, že v prípade otáčania s nosičom 
nič nezhodíte a všetko zostane na svojom mieste. Farba čierna.

Popis katalógové č. cena / ks

PhoneMaster malý nosič šedý no713002 30,00

Popis katalógové č. cena / ks

ScopeMaster nosič telefónu šedý no714002 44,00

Popis katalógové č. cena / ks

Podpera špirálového kábla no795402 3,37
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Organizačné odkladacie boxy NOVUS spolu s otáčacím stojanom. 
Stabilné, skladané nad sebou. Formát boxov A4, farba stojana šedá, 
farba boxov priehľadná číra. Farba: svetlosivá. Výška: 31 cm. Počet 
úrovní: 2

BoardMaster polica 
Polica z eloxovaného hliníka v dĺžke 100 cm. Rozmery police H × 
V - 20 × 22 cm, výška police nad stolom 15 cm. Súčasťou balenia sú 
2 oddeľovače, ktorými môžete policu rozdeliť na 2, prípadne 3 časti. 
Farba políc šedá. Farba: sivá. Úchyt: štandardný

CopySwinger III
Organizačné odkladacie boxy NOVUS spolu s otáčacím stojanom. 
Stabilné, skladané nad sebou. Formát boxov A4, farba stojana šedá, 
farba boxov priehľadná číra. Farba: svetlosivá. Výška: 40,5 cm. Počet 
úrovní: 3

Popis katalógové č. cena / ks

CopySwinger II, 2 úrovne, šedý no720202 43,00

Popis katalógové č. cena / ks

CopySwinger III, 3 úrovne, šedý no720302 57,00

Popis katalógové č. cena / ks

BoardMaster polica 100 cm šedý no750502 91,00
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Úchyt 2 na hranu stola 1,8-7,4 cm
Typ spevneného úchytu pre nosiče, veže, svietidlo a police Novus, 
ktorý je možné vymeniť za štandardne dodávaný. Vhodný na stôl 
hrúbky 1,8 - 7,4 cm. Farba: sivá

Úchyt 1 na hranu stola 0,8-6,4 cm
Typ úchytu pre nosiče, veže, svietidlo a police Novus, ktorý je mož-
né vymeniť za štandardne dodávaný. Vhodný na stôl s hrúbkou 0,8 
až 6,4 cm. Farba: sivá.

Úchyt 1 na hranu stola 6,7-12,1 cm
Typ úchytu pre nosiče, veže, svietidlo a police Novus, ktorý je mož-
né vymeniť za štandardne dodávaný. Vhodný na stôl s hrúbkou 6,7 
až 12 cm. Farba: sivá.

Popis katalógové č. cena / ks

Úchyt 2 na hranu stola 1,8-7,4cm šedý no795202 20,20

Popis katalógové č. cena / ks

Úchyt 1 na hranu stola 0,8-6,4 cm šedý no795152 12,00

Popis katalógové č. cena / ks

Úchyt 1 na hranu stola 6,7-12,1 cm šedý no795112 10,80
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N á b y t o k  d o p l n k y

Kancelárske stoličky
Stolové lampy
Stojanové lampy
Žiarovky
Kartotéky pojazdné 
a skrinkové
Stojany na zakladače
Podložky pod stoličky
Vešiaky
Stupienky, stojany 
na dáždniky
Nástenné hodiny

186 - 187
188
189
190
191

192
193

194 - 195
196
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Farba katalógové číslo cena / kus

čierna ir105001 64,-

červená ir105002 64,-

šedo-čierna ir105012 64,-

Pracovná stolička JAGUAR 
Operadlo je anatomicky tvarované 
44x50cm, sedadlo 47x44cm, nastavitelná 
výška a sklon operadla, podrúčky sa ob-
jednávajú osobitne

Farba katalógové číslo cena / kus

čierna ir103001 58,-

modro-čierna ir103003 58,-

červeno-čierna ir103002 58,-

K a n c e l á r s k e  s t o l i č k y
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GINA 2/PRESTIGE 50
Operadlo 42x50 cm, sedadlo 45x40 cm, 
nastaviteľná výška a sklon operadla, pod-
rúčky sa objednávajú osobitne.

Farba katalógové číslo cena / kus

čierna ir101001 41,-

modro-čierna ir101003 41,-

šedo-čierna ir101012 41,-

červená ir101002 41,-

Pracovná stolička PENTA 
Klasická pracovná stolička, nastavitelná 
výška a sklon operadla, podrúčky sa ob-
jednávajú osobitne.

čierna

modro-čierna

šedo-čierna

červená

Podrúčky plastové TROJUHOLNÍK
Farba katalógové číslo cena / pár

čierna ir100000 16,60

Pracovná stolička  
GINA ANATOMIC
Anatomické tvarovanie, operadlo 42x50 
cm, sedadlo 45x40cm, nastavitelná výška 
a sklon operadla, podrúčky sa objednávajú 
osobitne.

Farba katalógové číslo cena / kus

čierna ir102001 47,-

modro-čierna ir102003 47,-

šedo-čierna ir102012 47,-

čierna

modro-čierna

šedo-čierna

Podrúčky plastové TROJUHOLNÍK
Farba katalógové číslo cena / pár

čierna ir100000 16,60

čierna

modro-čierna

červeno-čierna

Podrúčky plastové SIGMA
Farba katalógové číslo cena / pár

čierna ir200000 26,-

Podrúčky plastové TROJUHOLNÍK
Farba katalógové číslo cena / pár

čierna ir100000 16,60

Pracovná stolička ERGO 
Operadlo je ergonomicky tvarované 
43x41cm,sedadlo je ergonomicky tvaro-
vané 47x44cm, nastavitelná výška a sklon 
operadla, podrúčky sa objednávajú osobit-
ne.

čierna

modro-čierna

šedo-čierna

Farba katalógové číslo cena / kus

čierna ir104001 55,-

modro-čierna ir104003 55,-

šedo-čierna ir104012 55,-

Podrúčky Alfa KOSOŠTVOREC
Farba katalógové číslo cena / pár

čierna ir300000 22,-

čierna

šedo-čierna

červená

Rokovacia stolička LEDA
operadlo 48x34 cm,sedadlo 48x43cm, 
stohovateľná stolička, čierna kostra

čierna

modro-čierna

Farba katalógové číslo cena / kus

čierna ir106001 21,-

modro-čierna ir106003 21,-

Rokovacia stolička NORA
operadlo 48x34 cm,sedadlo 48x43cm, 
stohovateľná stolička, čierna kostra.

Farba katalógové číslo cena / kus

čierna ir108001 41,-

červená ir108002 41,-

čierna

červená
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Vysoké kožené kancelárske kreslo, čier-
na koža, chrómové čalúnené podrúčky, 
chrómový kríž, polohovatelný hojdací me-
chanizmus. Možnosť aj bledá koža ostatné 
zostáva ako pri čiernej kombinácii.

Farba katalógové číslo cena / kus

čierna ir111001 222,-

K a n c e l á r s k e  s t o l i č k y

Rokovacia stolička LEDA-CR
Operadlo 48x34cm,sedadlo 48x43cm, 
stohovateľná stolička, chrómová kostra.

Farba katalógové číslo cena / kus

čierna ir107001 28,-

modro-čierna ir107003 28,-

šedo-čierna ir107012 28,-

červená ir107002 28,-

čierna

modro-čierna

šedo-čierna

červená

Rokovacia stolička LEDA PP
Operadlo 48x34cm,sedadlo 48x43cm, sto-
hovateľná stolička, chrómová kostra, ope-
radlo a sedadlo farebný plast podľa aktuál-
nej ponuky.

Farba katalógové číslo cena / kus

info ir109000 21,-

Kancelárske kreslo GEORG
Kožené kancelárske kreslo, drevené pod-
rúčky a kríž, hojdací mechanizmus s mož-
nosťou fixácie v základnej polohe, drevo 
natur, čerešňa.

Farba katalógové číslo cena / kus

čierna ir110001 241,-

Kancelárske kreslo SAIL
Kožené kancelárske kreslo, plastové pod-
rúčky a kríž, hojdací mechanizmus s mož-
nosťou fixácie v základnej polohe.

Farba katalógové číslo cena / kus

čierna ir112001 115,-

Kancelárske kreslo GAMMA
Vysoké kožené kancelárske kreslo, 
chrómové čalúnené podrúčky, chrómový 
kríž, polohovateľný hojdací mechaniz-
mus.

Farba katalógové číslo cena / kus

čierna ir113001 261,-

Pracovná stolička HERA  
Kancelárska stolička, čalúnené sedadlo, 
operadlo je anatomicky tvarované.

Farba katalógové číslo cena / kus

čierna ir115001 83,-
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S t o l o vé  l ampy

Stolová lampa ELORA
Elegantný dizajn do každého prostredia, halogénové žiarovky 12 V 
35/50 W, rovné rameno,nastaviteľné svietidlo,vypínač s tromi polo-
hami je umiestnený na podstavci, rozmery: 20 × 16cm.

Stolová lampa Tendo
Lampa s 11W úspornou žiarivkou v inovovanom dizajne a výhodnej 
cene. Nastaviteľné zaoblené rameno a hlavica, ochranné sklo. Vypí-
nač s tromi polohami je umiestnený na kovovo/ drevenej základni. 
Dĺžka ramena 52 cm, hlavice 28 cm, rozmery základne (š × v) 20 × 
12 cm. Hmotnosť 2,5 kg. Súčasťou adaptér a 11W úsporná žiarivka. 
Farba metalická sivá.

Popis katalógové č. cena / ks

Stolová lampa ELORA, drevo/kov al529081 84,-

Popis katalógové č. cena / ks

Stolová lampa Tendo al007707 65,-

Stolová lampa Architect
Stolová lampa so 60W žiarovkou v jednoduchom klasickom di-
zajne. 2 nastaviteľné ramená, hlavica a pevná základňa, svorka pre 
uchytenie na stôl. Vypínač s dvomi polohami je umiestnený na hla-
vici. Dĺžka ramena 80 cm. Hmotnosť 2,3 kg. Súčasťou adaptér a 
žiarovka. Farba čierna.

Stolová lampa „Bank“
Stolová lampa „Bank“, kovovo sivá/tmavé drevo, kompaktná svetel-
ná trubica 11W (súčasť balenia).

Popis katalógové č. cena / ks

Stolová lampa Architect al137225 22,90

Popis katalógové č. cena / ks

Stolová lampa „Bank“ al458456 84,-

Popis katalógové č. cena / ks

1 Stolová lampa „Halox“, strieborná al577611 46,-

2 Stolová lampa „Halox“, čierna al577599 46,-

Stolová lampa „Halox“
Stolová lampa „Halox“, strieborná, čierna. Halogénová žiarovka 
30/50 W 
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S t o j anové  l ampy 

Stojanová lampa „Elys“ 
300 W žiarovka (R7S), elegantný vzhľad, svieti nahor, takto vzni-
ká príjemné osvetlenie, nastaviteľná intenzita, žiarovka je chránená 
(sklom), rovný stojan kovovej a drevenej farby, so skleným vrchom, 
hmotnosť: 10 kg, výška: 180 cm.

Popis katalógové č. cena / ks

Stojanová lampa „Elys“, drevo/kov al092808 124,-

Stojanová lampa „Halo6“
Halogénová žiarovka 300 W (R7S), nastaviteľná intenzita, svieti na-
hor, takto vzniká príjemné osvetlenie, žiarovka je chránená (sklom), 
hmotnosť: 7,3kg.
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Popis katalógové č. cena / ks

Stojanová lampa „Halo6“, čierna al534632 47,-



Ž i a r ovky

Halogénová žiarovka
Jednopäticová halogénová žiarovka 35 W a 50 W.

Žiarivka úsporná M4U
Žiarivka úsporná M4U 15 W/E27
Životnosť 5000 h, svetelný tok 769 lm (zrovnateľný s klasickou žia-
rovkou 60 W), pätica E27, 15 W/230 V/50 Hz.
Žiarivka úsporná M4U 18 W/E27
Životnosť 5000 h, svetelný tok 976 lm (zrovnateľný s klasickou žia-
rovkou 75 W), pätica E27, 18 W/230 V/50 Hz.
Žiarivka úsporná M4U 20 W/E27
Životnosť 5000 h,svetelný tok 1133 lm (zrovnateľný s klasickou žia-
rovkou 85 W), pätica E27, 20 W/230 V/50 Hz.

Popis katalógové č. cena / ks

Halogénová žiarovka 35W GY6.35 12V ba5235 0,90

Halogénová žiarovka 50W GY6.35 12V ba5250 1,35

Popis katalógové č. cena / ks

Žiarivka úsporná M4U 15 W/E27 ba8302 4,65

Žiarivka úsporná M4U 18 W/E27 ba8303 4,70

Žiarivka úsporná M4U 20 W/E27 ba8304 4,79
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Žiarivka 9W a 11W
Svetelný tok je zrovnateľný s klasickou žiarovkou 60 a 75 W, život-
nosť: 6000 h

Žiarovka halogén 230 V
Lineárna halogénová žiarovka, príkon 200, 250 a 300 W (životnosť 
2000 hod.)

Popis katalógové č. cena / ks

Žiarivka 9W 144mm G23 230V ba9402 3,35

Žiarivka 11W 234mm G23 230V ba9403 3,42

Popis katalógové č. cena / ks

Žiarovka halogén 230 V/200 W R7S ba5720 2,45

Žiarovka halogén 230 V/250 W R7S ba5725 2,95

Žiarovka halogén 230V/300W R7S ba5730 3,85

Žiarivka úsporná 2U
Žiarivka úsporná 2U 11 W/E14
Životnosť 5000 h, svetelný tok 576 lm (zrovnateľný s klasickou žia-
rovkou 50 W), pätica E14, 11 W/230 V/50 Hz.
Žiarivka úsporná 2U 9 W/E14
Životnosť 5000 h, svetelný tok 454 lm (zrovnateľný s klasickou žia-
rovkou 40 W), pätica E14, 9 W/230 V/50 Hz.

Popis katalógové č. cena / ks

Žiarivka úsporná 2U 11 W/E14 ba8206 2,25

Žiarivka úsporná 2U 9 W/E14 ba8205 2,19

Žiarovka halogén 230 V
Dichroická halogénová žiarovka (230 V~, životnosť 2000 hod.) 35  
a 50W, pätica GU10.

Popis katalógové č. cena / ks

Žiarovka halogén 230 V/35 W, GU10 ba5435 2,80

Žiarovka halogén 230 V/50 W, GU10 ba5450 3,20



Ž i a r ovky Ka r t o t éky  po j a z dné  a  s k r i n kové

Kartotéka RDG 13 E
Centrálne uzamykanie všetkých zásuviek, plný 100% výsuv zásu-
viek, presné teleskopické vedenie s guličkovými ložiskami pre ľah-
ký a tichý chod,zariadenie proti preváženiu (nie je možné vysunúť 
viac zásuviek súčasne), zábrany proti vypadnutiu zásuviek, každá 
zásuvka má na čielku plastový rámček pre zasunutie popisky,každá 
kartotéka je vŕtaná pre možnosť spojenia do radu, vnútorný rozmer 
zásuvky: v.245 x š.325 x h.530 mm,Hmotnosť: 37,5 kg Nosnosť zá-
suvky: 40 kg ,Výška:102,5 cm , Šírka: 40 cm, Farba :biela

Kartotéka na závesné obaly
Jednoradová pojazdná kartotéka na závesné obaly. Kapacita 80 zá-
vesných obalov. Dodávaná v rozloženom stave bez závesných oba-
lov. Farba sivá. Rozmery š × v × h: 656 × 592 × 368 mm.

Kartotéka RDG 14 E
Centrálne uzamykanie všetkých zásuviek, plný 100% výsuv zásu-
viek, presné teleskopické vedenie s guličkovými ložiskami pre ľah-
ký a tichý chod,zariadenie proti preváženiu (nie je možné vysunúť 
viac zásuviek súčasne), zábrany proti vypadnutiu zásuviek, každá 
zásuvka má na čielku plastový rámček pre zasunutie popisky,každá 
kartotéka je vŕtaná pre možnosť spojenia do radu, vnútorný rozmer 
zásuvky: v.245 x š.325 x h.530 mm,Hmotnosť: 47 kg Nosnosť zásuv-
ky:40kg, Výška:132cm, Šírka: 40 cm 
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Popis katalógové č. cena / ks

Kartotéka RDG 13 E hb13 179,-

Popis katalógové č. cena / ks

Kartotéka na závesné obaly sm583461 69,-

Popis katalógové č. cena / ks

Kartotéka  RDG 14E hb14 195,-



S t o j any  na  z ak l ada č e

Stojan Multifile 80/ 4 poschodia
Otáčací systém pre zakladače (šanóny), účtovné doklady, archi-
vačný materiál, knihy atď, Výška medzi jednotlivými samostatne 
sa otáčajúcimi policami (pomocou klzných ložísk) sa dá ľubovoľne 
nastavovať, Hrany políc sú chránené ABS systémom pre dlhú život-
nosť, Stavebnicový systém, možnosť dokupovať jednotlivé poscho-
dia, každé poschodie sa otáča samostatne. Priemer systému: 80 cm, 
výška: 154 cm, max. počet zakladačov: 96 ks.
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Stojan Multifile 80/ 3 poschodia
Otáčací systém pre zakladače (šanóny), účtovné doklady, archi-
vačný materiál, knihy atď. Výška medzi jednotlivými samostatne 
sa otáčajúcimi policami (pomocou klzných ložísk) sa dá ľubovoľne 
nastavovať. Priemer systému: 80 cm, výška: 119 cm, max. počet za-
kladačov: 72 ks

Popis katalógové č. cena / ks

Stojan Multifile 80/ 3 poschodia tr480403 398,-

Popis katalógové č. cena / ks

Stojan Multifile 80/ 4 poschodia tr480404 495,-

Stojan Multifile 80/ 5 poschodí
Otáčací systém pre zakladače (šanóny), účtovné doklady, archi-
vačný materiál, knihy atď,Výška medzi jednotlivými samostatne sa 
otáčajúcimi policami (pomocou klzných ložísk) sa dá ľubovoľne 
nastavovať, Hrany políc sú chránené ABS systémom pre dlhú život-
nosť, Stavebnicový systém, možnosť dokupovať jednotlivé poscho-
dia, každé poschodie sa otáča samostatne. Priemer systému: 80 cm, 
výška: 190 cm, max. počet zakladačov: 120 ks.

Popis katalógové č. cena / ks

Stojan Multifile 80/ 5 poschodí tr480405 598,-



S t o j any  na  z ak l ada č e Pod l o ž ky  pod  s t o l i č k y

Podložka pod stoličku T-typ 152x117 KOB
Priehľadná trvanlivá elastická podložka pod stoličku chráni kobe-
rec pred zničením pohybom stoličky. V spodnej časti podložky sú 
výstupky, ktoré zabraňujú pohybu podložky po koberci. Špeciálny 
tvar „T“, zaoblené rohy, jednoduchá údržba. Rozmery podložky: 
celková dĺžka 152 cm, dĺžka zúženej časti 32 cm, celková šírka 117 
cm, šírka zúženej časti 63 cm, hrúbka podložky 2,5 mm.

Podložka pod stoličku 122x91 KOB
Priehľadná trvanlivá elastická podložka pod stoličku chráni kobe-
rec pred zničením pohybom stoličky. V spodnej časti podložky sú 
výstupky, ktoré zabraňujú pohybu podložky po koberci. Zaoblené 
rohy, jednoduchá údržba. Rozmery podložky 122 x 91 cm, hrúbka 
2,5 mm.
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Popis katalógové č. cena / ks

Podložka pod stoličku T-typ 152x117 KOB do5814 59,-

Popis katalógové č. cena / ks

Podložka pod stoličku 122x91 KOB do5812 37,-

Podložka pod stoličku 122x91 TV
Priehľadná trvanlivá elastická podložka pod stoličku chráni tvrdé 
podlahy (napr. laminátovú či drevenú) pred zničením pohybom sto-
ličky. Zaoblené rohy, jednoduchá údržba. Rozmery podložky 122 x 
91 cm, hrúbka 2,5 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Podložka pod stoličku 122x91 TV do5822 37,-

Podložka pod stoličku T-typ 152x117 TV
Priehľadná trvanlivá elastická podložka pod stoličku chráni tvrdé 
podlahy (napr. laminátovú či drevenú) pred zničením pohybom sto-
ličky. Špeciálny tvar „T“, zaoblené rohy, jednoduchá údržba. Roz-
mery podložky: celková dĺžka 152 cm, dĺžka zúženej časti 32 cm, 
celková šírka 117 cm, šírka zúženej časti 63 cm, hrúbka podložky 
2,5 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Podložka pod stoličku T-typ 152x117 TV do5824 59,-



Veš i aky
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Podlahový vešiak Wavy
WAVY vešiak, kovovosivej farby, 6ks ko-
vových vešiakov, výška 175cm, priemer 
30cm, s držiakom na dáždniky.

Popis katalógové č. cena / ks

Podlahový vešiak Stily al20098 89,-

Popis katalógové č. cena / ks

Podlahový vešiak Wavy al13654 109,-

Podlahový vešiak Cleo 
Stojanový vešiak, 5 ks vešiakov na kabáty, 
6 ks malých vešiakov, výška 175 cm, prie-
mer 30 cm, Hmotnosť: 2,4 kg.

Popis katalógové č. cena / ks

Podlahový vešiak Cleo al57254 61,-

Podlahový vešiak Stily  
Stojanový vešiak „Stily“, tyč kovovosivej 
farby s drevenými guličkami, výška 177cm, 
hmotnosť 8 kg.

Podlahový vešiak Bistrot 
Kovový vešiak 5 ramenný, výška 185 cm , 
priemer 48 cm, hmotnosť 3,1kg.

Popis katalógové č. cena / ks

Podlahový vešiak Bistrot al00101 50,-

Podlahový vešiak Festival
Stojanový vešiek „Festival“, tyč kovovosivej 
farby s drevenými guličkami, výška 187cm, 
priemer 45 cm, hmotnosť 7,5 kg.

Popis katalógové č. cena / ks

Podlahový vešiak Festival al57248 55,-

Podlahový vešiak Timby 
Stojanový vešiak, 8 ks ramien, výška  
175 cm, priemer 47 cm, hmotnosť 7,9 kg.

Popis katalógové č. cena / ks

Podlahový vešiak Timby al20987 76,-



Veš i aky Veš i aky

Vešiak na dvere Alba
Kovový vešiak na dvere s drevenými ukončeniami, nezavadzia pri 
zatváraní dverí.

Vešiakový stojan Alba
Kovovo-plastová konštrukcia,na vrchu s rastrovou policou na dopln-
ky, s kolieskami, kapacita: cca. 20 vešiakov,najnižší rozmer: 88 x 42 
x 103 cm, najvyšší rozmer: 88 x 42 x 180 cm,hmotnosť: 4,2 kg
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Popis katalógové č. cena / ks

Vešiakový stojan Alba al00103 75,-

Nástenný vešiak Alba
Nástenný vešiak, kovovosivé telo, montovacia súprava je sučasťou 
balenia.

Vešiak Basic 
Ramienko drevené, vhodné na kabáty, sukne,nohavice, Balenie 
25ks.

Popis katalógové č. cena / bal.

Vešiak Basic al8780 38,-

Popis katalógové č. cena / ks

Nástenný vešiak Alba 3, 38x15x27cm al6342 30,-

Nástenný vešiak Alba 5, 62x15x27cm al7868 46,-

Popis katalógové č. cena / ks

1 Vešiak na dvere Alba 1, 20x20x36cm al7950 19,20

2 Vešiak na dvere Alba 2, 12x5,5cm al7914 15,50

1 2

Vešiak CIN 
Ramienko kovové s dreveným ukončením. Balenie 6ks

Popis katalógové č. cena / bal.

Vešiak CIN al1072 30,-

Vešiak CIN MET  
Ramienko kovové s čiernym ukončením. Balenie 6ks.

Popis katalógové č. cena / bal.

Vešiak CIN MET al1092 23,60



S t up i enky ,  s t o j a ny  na  dá ždn i k y
N

á
b

y
to

k
, 

d
o

p
ln

k
y

196

Odkladač dáždnikov plast
Odkladač na dáždniky s jednoduchým zložením a stabilnej kon-
štrukcie. V spodnej časti perforácia na vetranie. Kapacita 10 dáždnikov. 
Rozmery 38 × 22 × 60 cm. Hmotnosť 1,2 kg. Priehľadné plastové 
telo s čiernym lemovaním.

Stupienok Twinco
Bezpečný spôsob ako sa dostať na nedostupné miesta. Dvojstupňo-
vý plastový pomocník s výškou 41 cm.

Popis katalógové č. cena / ks

Stupienok Twinco do60001 29,90

Popis katalógové č. cena / ks

Stojan na dáždniky al9183 29,80



S t up i enky ,  s t o j a ny  na  dá ždn i k y Nás t enné  hod i n y

Nástenné hodiny Woody
Elegancia dreva a skla. Veľké čierne číslice na bielom pozadí, čer-
vená sekundová ručička. Presný pohyb Quartz. Napájané 1 baté-
riou AA, ktorá nie je súčasťou dodávky. Priemer 31 cm. Hmotnosť  
0,66 kg. Farba svetlé drevo. Záruka 3 roky.

Nástenné hodiny Classic
Klasický, jednoduchý dizajn vhodný do ľubovoľného kancelárskeho 
prostredia za dobrú cenu. Veľké čierne číslice na bielom pozadí. 
Presný pohyb Quartz. Červená sekundová ručička. Priemer 25 cm. 
Hmotnosť 0,36 kg. Záruka 3 roky. Napájaná 1 batériou AA, ktorá nie 
je súčasťou dodávky. Farba neutrálna.
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Popis katalógové č. cena / ks

Nástenné hodiny Classic al6366 11,90

Nástenné hodiny Hormur
Klasický jednoduchý dizajn v dobrej cene. Veľké čierne číslice na 
bielom pozadí, červená sekundová ručička. Presný pohyb Quartz. 
Napájané 1 batériou AA, ktorá nie je súčasťou dodávky. Priemer  
30 cm. Hmotnosť 0,52 kg. Záruka 3 roky.

Nástenné hodiny Hormet 
Nástenné hodiny „HORMET“, kremenné, čierny číselník, s hydro-
metrom a teplomerom, 30 cm, nápájanie 1ks batérie AA (nie je sú-
časťou).

Popis katalógové č. cena / ks

Nástenné hodiny Hormet al6784 38,-

Nástenné hodiny Hortime 
Nástenné hodiny riadené rádiovým signálom na automatické nasta-
venie času,nie je potrebné meniť letný a zimný čas. Napájané 1 ba-
tériou AA, ktorá nie je súčasťou dodávky. Priemer 30 cm. Hmotnosť 
0,54 kg. Farba metalická sivá. Záruka 3 roky.

Popis katalógové č. cena / ks

Nástenné hodiny Hortime al6762 36,-

Popis katalógové č. cena / ks

Nástenné hodiny Hormur al8124 16,80

Popis katalógové č. cena / ks

Nástenné hodiny Woody al5215 27,-



K A N C E L Á R S K Y   N Á B Y T O K

kancelársky  nábytok

kancelárske stoličky

kancelárske doplnky

konferenčný nábytok

kovový nábytok ...

Vzorkovňa:

Agátová 22

841 01 Bratislava

www.hobis.sk



P r e z e n t á c i a

Flipcharty, doplnky
Stojany a tabule
Popisovače na biele tabule
Doplnky k bielym tabuliam
Čistenie tabúľ
Nástenky, tabule
Tabule samolepiace, mapy
Tabule plánovacie, doplnky
Magnetické pásy, vitríny
Info tabuľky, etikety
Piktogramy, prezentačné stojany
Menovky, systémy katalógových 
panelov
Prezentačné systémy
Projektory, fólie na spätnú 
projekciu, ukazovadlá
Nástenné plátna

200 - 201
202

203 - 204
205 - 207

208
209
210
211
212
213
214

215 - 218

219 - 220
221 - 222

223



F l i p c ha r t y
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a Flipchart Legamaster BASIC
Trojnohý nemagnetický, nepopisovateľný flipchart s melamínovým 
povrchom, dodávaný v rozloženom stave. Možnosť uchytenia blo-
kov. Farba svetlošedá. Rozmery: 101x66 cm. Úprava: melamínová. 

Popis katalógové číslo cena / kus

Flipchart Legamaster BASIC LM152300 53,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Flipchart Legamaster ECONOMY LM152400 60,-

Flipchart UNIVERSAL
Praktický a pohodlný trojnohý stojan. Uchytenie bloku skrutkami 
(vzdialenosť skrutiek 50 cm). Odkladacia lišta po celej šírke. Far-
ba biela. Dodávaný s popisovačom a blokom papiera.Rozmery: 
100x74 cm. Úprava: striekaná.

Popis katalógové číslo cena / kus

Flipchart UNIVERSAL LM152500 83,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Flipchart SILVERTEC eco LM151400 98,-

Flipchart Legamaster ECONOMY
Trojnohý magnetický flipchart, dodávaný v rozloženom stave. 
Možnosť uchytenia blokov. Farba svetlošedá. Rozmery: 101x66 cm. 
Úprava: striekaná. 

Flipchart DAHLE Info
Ekonomická verzia flipchartu s trojnohým stojanom a variabilným 
uchytením blokov a nemagnetickou úpravou povrchu. Odkladacia 
lišta pre popisovače po celej šírke tabule. Farba biela. Rozmery: 
67x90 cm. Úprava: nemagnetická/plastová. Farba: biela

Popis katalógové číslo cena / kus

Flipchart DAHLE Info da950090 62,50

Flipchart SILVERTEC eco
Stabilný robustný trojnohý stojan v modernom striebornom preve-
dení. Držiak papierového bloku s variabilným uchytením pre všetky 
dostupné druhy blokov je zároveň odkladacou lištou na popisovače. 
Farba strieborná. Súčasťou balenia je papierový blok a popisovač.
Rozmery: 105x69 cm. Úprava: striekaná.

Flipchart ECONOMY mobilný
Mobilný podstavec na kolieskach s piatimi aretovateľnými kolieska-
mi. Pevný náklon tabule (30 °), výška 190 cm. Sklápací držiak pa- 
pierového bloku má zaostrenú hranu pre ľahké odtrhnutie papiera  
a variabilné uchytenie pre všetky dostupné druhy blokov. Odklada-
cia lišta pre popisovače je po celej šírke tabule. Farba biela. Súčas-
ťou balenia je 1 popisovač.Rozmery: 105x70 cm.Úprava: striekaná.

Popis katalógové číslo cena / kus

Flipchart ECONOMY mobilný LM153900 142,-
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Mobilný podstavec so štyrmi aretovateľnými kolieskami. Pevný ná-
klon tabule (30˚), nastaviteľná výška, sklápací držiak papierového 
bloku so zaostrenou hranou na ľahké odtrhnutie papiera a variabilné 
uchytenie všetkých dostupných druhov blokov, odkladacia lišta na 
popisovače po celej šírke tabule. Súčasťou balenia je  papierový blok 
a popisovač. Farba biela. Rozmery: 100x74 cm. Úprava: striekaná.

Popis katalógové číslo cena / kus

Flipchart UNIVERSAL mobil LM154400 163,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Popisovač na flip. papier. 41/4 LM155094 3,13

Blok papiera štvorčekový 20 listov
Mimoriadne kvalitný bezdrevitý a bezchlórový papier 80 g v štvor-
covanej úprave. Rozmery 93,5 × 65 cm. 20 listov v jednom bloku. 
Väčšie balenie 5 blokov. Farba: podklad biely.

Popis katalógové číslo cena / kus

Blok papiera štvorcovaný 20 listov HL307985 3,87

Popis katalógové číslo cena / kus

Magic-Chart papier25 listov 60x80 cm LM159000 15,40

Popisovač na flip. papier. 41/4
Popisovače pre flipchartové a iné typy papierov. Nearomatický atra-
ment, ktorý nepresakuje na druhú stranu papiera. Zrezaný hrot pre 
zvýraznené písmo. Dopĺňateľné náhradným atramentom s obsahom 
100 ml, sada 4 farieb.

Blok papiera čistý 20 listov
Mimoriadne kvalitný bezdrevitý a bezchlórový papier 80 g v čistej  
úprave. Rozmery 93,5 × 65 cm. 20 listov v jednom bloku. Väčšie 
balenie 5 blokov. Farba: biela.

Popis katalógové číslo cena / kus

Blok papiera čistý 20 listov HL307961 3,87

Magic-Chart papier25 listov 60x80 cm
Rolka fólie s 25 štvorčekovanými listami (rozmer štvorčeka 2,5×2,5 
cm) z bieleho polypropylénu v šírke 60 cm. Perforácia po 80 cm. 
Popisovanie permanentnými popisovačmi (edding). Elektrostatic-
ký náboj umožní priľnutie filmu na rôzne povrchy - sklo, stenu, 
drevo a tapetu bez použitia lepidla. Fóliu jednoducho odmotáte, 
v perforovanom mieste odtrhnete a zľahka pritlačíte na daný povrch. 
Na obale hárku je perforácia na uchytenie balenia na flipchartovú 
tabuľu. Povrch fólie umožní tiež udržanie papierových poznámok 
bez ich nalepenia. Väčšie balenie 4 bloky. Rozmery: 60x80 cm. 

Držiak blokov magnetický
Držiak, ktorý zmení bielu tabuľu na flipchart. Spredu nastaviteľné 
háčiky pre úchyt bloku na flipchart, zozadu magnet pre upevnenie 
držiaka na bielu tabuľu. Šírka: 70 cm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Držiak blokov magnetický LM123000 49,-
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Hliníkový trojnožkový stojan s plastovým ukončením. Možnosť zlo-
ženia, jednoduchá manipulácia. Veľkosť 161×97 cm vhodná pre 
všetky tabule Legamaster okrem rady Blueline do veľkosti 90×120 
cm. Farba: hliník.

Popis katalógové číslo cena / kus

Trojnožka 161x97 cm LM172300 132,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Stojan 80 cm LM171100 115,-

Stojan 140 cm LM171300 122,-

Tabuľa UNIVERSAL
Nový model bielych magnetických a popisovateľných tabúľ so strie-
kanou úpravou povrchu. Hliníkový rám so šedými plastovými rohmi 
s otvormi pre inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na výšku. Dodáva-
né s odkladacou lištou a montážnou sadou. Váha: 12 kg/m2.

Popis katalógové číslo cena / kus

Tabuľa UNIVERSAL 60x90 cm LM102243 31,60

Tabuľa UNIVERSAL 90x120 cm LM102254 50,-

Tabuľa UNIVERSAL 90x180 cm LM102256 91,-

Tabuľa UNIVERSAL 100x150 cm LM102263 80,-

Tabuľa UNIVERSAL 100x200 cm LM102264 102,-

Stojan 80 cm, 140 cm
1. Stojan 80 cm: Robustný kovový rám v svetlošedom prevedení. 
Výškovo nastaviteľné v troch polohách. Verzia v šírke 80 cm pre 
tabule dĺžky od 90 do 150 cm.  Výška tabule od zeme: od 61 do 81 
cm. Výškovo nastaviteľné nožičky, ktoré možno vymeniť za areto-
vateľné kolieska (súčasťou dodávky). Pre všetky tabule Legamaster 
okrem rady Blueline.
2. Stojan 140 cm: Verzia v šírke 140 cm pre tabule dĺžky od 150 
do 180 cm.

Tabuľa ACCENTS
 Biela magnetická tabuľa so striekanou úpravou povrchu. Magnetic-
ký povrch vhodný na popisovanie za sucha stierateľnými popisovač-
mi. Rám s modrým okrajom a plastovými rohovými spojkami, odľa-
hčený materiál. Dodávaná s montážnou sadou, odkladacou lištou a 
popisovačom. Váha: 5 kg/m2.

Popis katalógové číslo cena / kus

Tabuľa ACCENTS 60x90 cm LM103143 34,-

Tabuľa ACCENTS 90x120 cm LM103154 55,-



Držiak popisovačov 
Magnetický držiak pre 4 ľubovoľné popisovače okrem TZ 180. 
Umožňuje skladovanie popisovačov v horizontálnej polohe.
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Biela magnetická tabuľa so striekanou úpravou povrchu vhodná na 
popisovanie stierateľnými popisovačmi. Hliníkový rám je spájaný 
tmavosivými spojkami z plastu. Dodávaná s montážnou sadou a od-
kladacou lištou.

Popis katalógové číslo cena / kus

Tabuľa SLIM BASIC 60x90 cm da96151 22,40

Tabuľa SLIM BASIC 90x120 cm da96152 40,-

Popis katalógové číslo cena / bal.

Popisovač TZ 100 čierny LM110501 7,46

Popisovač TZ 100 modrý LM110503 7,46

Popisovač TZ 100 červený LM110502 7,46

Popisovač TZ 100 zelený LM110504 7,46

Sada popisovačov TZ 1/4S
Sada popisovačov s hliníkovým telom. Hrot okrúhly, šírka stopy 1,5-
3 mm. Vymeniteľná špička. Sada 4 farieb.

Popis katalógové číslo cena / sada

Sada popisovačov TZ 1/4S LM110094 4,75

Popis katalógové číslo cena / sada

Sada popisovačov TZ 150/4S LM115094 6,17

Popisovač TZ 10
Popisovač s plastovým obalom. Hrot okrúhly, šírka stopy 1,5-3 mm. 
Dopĺňateľné atramentom obj. kód LM1195 01-04. 

Sada popisovačov TZ 100/4S
Sada popisovačov s plastovým obalom.  Sada 4 farieb. Hrot okrúhly, 
šírka stopy 1,5-3 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Sada popisovačov TZ 100/4S LM110594 3,07

Sada popisovačov TZ 150/4S
Sada popisovačov s plastovým telom. Hrot zrezaný, šírka stopy 2-7 
mm. Sada 4 farieb.

Popis katalógové číslo cena / kus

Držiak popisovačov LM122000 5,53
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Popisovač na tabule 
edding 360
Popisovač s pigmentovým atramentom 
slabého zápachu bez prísady butylacetátu 
a s vlastnosťou Cap off, zabraňujúcou vy-
sychaniu atramentu pri otvorenom hrote aj 
niekoľko dní. Vhodný na písanie na biele 
tabule, za sucha stierateľný. Dopĺňateľný 
atramentom edding BTK 25. Okrúhly hrot 
so šírkou stopy 1,5 - 3 mm.

Popisovač na tabule 
edding 360 sada
Popisovač s pigmentovým atramentom 
slabého zápachu bez prísady butylacetátu 
a s vlastnosťou Cap off, zabraňujúcou vy-
sychaniu atramentu pri otvorenom hrote aj 
niekoľko dní. Vhodný na písanie na biele 
tabule, za sucha stierateľný. Dopĺňateľný 
atramentom edding BTK 25. Okrúhly hrot 
so šírkou stopy 1,5 - 3 mm. Sada štyroch 
farieb.

Popisovač Centropen 8559 
Za sucha stierateľný svetlostály popisovač 
vhodný na biele smaltované a magnetické 
tabule, PVC, sklo, porcelán. Okrúhly hrot 
hrúbky 5 mm, šírka stopy 2,5 mm.

Popis katalógové č. cena / ks

edding 360 čierny ed036001 0,93

edding 360 červený ed036002 0,93

edding 360 modrý ed036003 0,93

edding 360 zelený ed036004 0,93

Popis katalógové č. cena / bal

edding 360 /4 ks sada ed036094 3,75

Popis katalógové č. cena / ks

Centropen 8559 čierny ce855901 0,52

Centropen 8559 červený ce855902 0,52

Centropen 8559 modrý ce855903 0,52

Centropen 8559 zelený ce855904 0,52

Popisovač Centropen 8559 
sada 
Za sucha stierateľný svetlostály popisovač 
vhodný na biele smaltované a magnetické 
tabule, PVC, sklo, porcelán. Okrúhly hrot 
hrúbky 5 mm, šírka stopy 2,5 mm. Sada 
štyroch farieb.

Popis katalógové č. cena / bal

Centropen 8559 /4 ks sada ce855994 2,06

Atrament edding BTK 25 
Atrament slabého zápachu s kapilárnym 
systémom na dopĺňanie popisovačov ed-
ding 250, 360, 361 a 363, určených na bi-
ele tabule. Obsah 25 ml.

Popis katalógové č. cena / ks

edding BTK 25 čierny ed625001 3,12

edding BTK 25 červený ed625002 3,12

edding BTK 25 modrý ed625003 3,12

edding BTK 25 zelený ed625004 3,12
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Magnetická stierka na tabule 
edding BMA 2
Magnetická stierka s ľahko vymeniteľnými 
papierovými utierkami na suché stieranie 
bielych tabúľ. Náhradné utierky obj. kód 
ed600400.

Popis katalógové č. cena / ks

stierka edding BMA 2 ed600200 6,01

Čistiaci sprej edding  BMA 1
Účinný liehový roztok v spreji s mecha-
nickým rozprašovačom na pravidelné 
a dôkladné čistenie bielych tabúľ. Obsah 
250 ml.

Popis katalógové č. cena / ks

sprej edding  BMA 1 ed600100 8,27

Náhradné papiere edding 
BMA 4
Náhradné špeciálne papieriky pre čistiacu 
stierku BM 2. V balení 100 papierikov.

Popis katalógové č. cena / ks

papiere edding BMA 4 ed600400 7,87

Magnetický držiak edding  
BMA 3
Magnetický držiak štyroch popisovačov. 
Popisovače na bielu tabuľu vždy poruke. 
Dodávaný bez popisovačov.

Popis katalógové č. cena / ks

držiak edding  BMA 3 ed600300 7,44

Sada doplnkov edding 
BMA 15S
Praktická štartovacia sada doplnkov pre 
magnetické tabule obsahuje čistiaci sprej 
BMA 1, čistiacu stierku BMA 2 s 20 ná-
hradnými papierikmi, držiak popisovačov 
BMA3 a 4ks popisovačov na biele tabule 
edding 360.

Popis katalógové č. cena / ks

doplnky edding BMA 15S ed601500 26,95

Magnetická stierka Donau
Jednoduchá magnetická stierka s filcovou 
stieracou vrstvou. Vyrobená z materiálu 
príjemného na dotyk. Rozmery 110x57x25 
mm.

Popis katalógové č. cena / ks

Magnetická stierka Donau do7636 1,95

Pop i sova če  na  b i e l e  t abu l e
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Záchrana tabúľ po nevhodne použitom permanentnom popisova-
či. Vhodná na čistenie keramických tabúl (PREMIUM PLUS, PRO-
FESSIONAL, IMAGINE a UNIVERSAL plus). Stierka je použiteľná 
v kombinácii s vodou alebo čistiacimi sprejmi TZ6, TZ7 a TZ8, je 
vyprateľná pri 60° C. Rozmery 10×13 cm. Farba biela.V balení 2 ks. 
Použite iba na keramické tabule, u iného povrchu môže spôsobiť 
jeho poškodenie.

Popis katalógové číslo cena / kus

Magická stierka MagicWipe lm121500 8,84

Popis katalógové číslo cena / kus

Malá stierka magnetická biela lm120100 4,99

Náhr.papiere do malej stierky100 ks lm120200 7,73

Magnet.čistiaca stierka TZ4
Magnetická stierka v modernom dizajne s vymieňateľnými stieracími 
papiermi zo 100% viskózy. Farba antracitová. Rozmery 17×7 cm.

Malá stierka magnetická biela
Malá magnetická stierka s vymieňateľnými stieracími papiermi z ce-
lulózy. Farba biela. Rozmery 14,3×4,8 cm.

Filcová stierka
1. Filcová stierka: Magnetická stierka s vymieňateľnými filcovými 
vankúšikmi. Farba biela. Rozmery 14×4,5 cm.
2. Filcové vankúšiky10 ks: Náhradné filcové vankúšiky pre filcovú  
stierku Legamaster. 

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Filcová stierka lm120300 9,83

2. Filcové vankúšiky10 ks lm120400 4,37

Filcová stierka DAHLE
1. Filcová stierka DAHLE: Magnetická stierka s vymieňateľnými fil-
covými vankúšikmi. Farba sivá.
2. Filcové vankúšiky DAHLE 12 ks: Náhradné filcové vankúšiky pre 
filcovú stierku DAHLE.

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Filcová stierka DAHLE da950990 6,05

2. Filcové vankúšiky DAHLE 12 ks da950890 4,75
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Popis katalógové číslo cena / kus

Magnet.čistiaca stierka TZ4 lm120500 6,47

Náhradné papiere do TZ4 100 ks lm120600 6,45
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Popis MJ katalógové číslo cena / bal.

Magnet 10 mm čierny 10 ks LM181001 2,14

Magnet 10 mm modrý 10 ks LM181003 2,14

Magnet 10 mm červený 10 ks LM181002 2,14

Magnet 10 mm zelený 10 ks LM181004 2,14

Magnet 10 mm biely 10 ks LM181019 2,14

Magnet 20 mm čierny 10 ks LM181101 2,33

Magnet 20 mm modrý 10 ks LM181103 2,33

Magnet 20 mm červený 10 ks LM181102 2,33

Magnet 20 mm zelený 10 ks LM181104 2,33

Magnet 20 mm biely 10 ks LM181119 2,33

Magnet 30 mm čierny 10 ks LM181201 2,79

Magnet 30 mm modrý 10 ks LM181203 2,79

Magnet 30 mm červený 10 ks LM181202 2,79

Magnet 30 mm zelený 10 ks LM181204 2,79

Magnet 30 mm biely 10 ks LM181219 2,79

Magnet 35 mm čierny 2 500 g  10 ks LM181401 6,45

Magnet 35 mm modrý 2 500 g 10 ks LM181403 6,45

Magnet 35 mm červený 2 500 g 10 ks LM181402 6,45

Magnet 35 mm zelený 2 500 g 10 ks LM181404 6,45

Magnet 35 mm biely 2 500 g 10 ks LM181419 6,45

Dop l nky  k  b i e l ym  t abu l i am
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Okrúhle trvácne keramické magnety s farebným plastovým krytom. 

Magnety DAHLE
Okrúhle trvácne keramické magnety s farebným plastovým krytom.

Popis MJ katalógové číslo cena / bal.

Magnet 13 mm čierny 10 ks da955139 0,78

Magnet 13 mm modrý 10 ks da955136 0,78

Magnet 13 mm červený 10 ks da955133 0,78

Magnet 13 mm zelený 10 ks da955135 0,78

Magnet 13 mm žltý 10 ks da955134 0,78

Magnet 13 mm biely 10 ks da955131 0,78

Magnet 24 mm čierny 10 ks da955249 1,31

Magnet 24 mm modrý 10 ks da955246 1,31

Magnet 24 mm červený 10 ks da955243 1,31

Magnet 24 mm zelený 10 ks da955245 1,31

Magnet 24 mm žltý 10 ks da955244 1,31

Magnet 24 mm biely 10 ks da955241 1,31

Magnet 32 mm čierny 10 ks da955329 1,79

Magnet 32 mm modrý 10 ks da955326 1,79

Magnet 32 mm červený 10 ks da955323 1,79

Magnet 32 mm zelený 10 ks da955325 1,79

Magnet 32 mm žltý 10 ks da955324 1,79

Magnet 32 mm biely 10 ks da955321 1,79

Magnet 38 mm čierny 10 ks da955389 5,75

Magnet 38 mm modrý 10 ks da955386 5,75

Magnet 38 mm červený 10 ks da955383 5,75

Magnet 38 mm zelený 10 ks da955385 5,75

Magnet 38 mm žltý 10 ks da955384 5,75

Magnet 38 mm biely 10 ks da955381 5,75

Základná sada
Základná výbava pre tabule obsahuje: sadu 4 popisovačov TZ 100, 
malú magnetickú stierku, 125 ml čistiaci sprej TZ 7 a 4 magnety o 
30 mm. 

Popis katalógové číslo cena / kus

Základná sada lm125100 16,30
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Štartovacia sada
Rozšírená výbava pre tabule obsahuje: sadu 4 popisovačov TZ 100, 
malú magnetickú stierku, 10 náhradných stieracích papierikov, čis-
tiaci sprej TZ 7, 10 okrúhlych magnetov o 30 mm, a držiak popiso-
vačov. 

Popis katalógové číslo cena / kus

Štartovacia sada lm125000 26,30
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Popis katalógové číslo cena / kus

Čistiaci sprej 250ml na tabule du575719 4,46

Utierky dóza  100 ks na tabule
Čistiaci prostriedok na čistenie a obnovu bielych a plánovacích 
tabúľ. Odstraňuje mastnotu, nečistotu a fľaky po použití za sucha 
stierateľných popisovačov. Bez obsahu alkoholu. Dóza s impregno-
vanými papierovými utierkami pre rýchle a ľahké čistenie. Obsah: 
100 ks.

Popis katalógové číslo cena / kus

Utierky dóza  100 ks na tabule du575902 3,99

Popis katalógové číslo cena / kus

Čistiace utierky TZ66 lm121400 6,57

Čistiaci sprej 250 ml na tabule
Čistiaci prostriedok na čistenie a obnovu bielych a plánovacích tabúľ. 
Odstraňuje mastnotu, nečistotu a fľaky po použití za sucha stierateľ-
ných popisovačov. Bez obsahu alkoholu. Obsah: 250 ml.

Čistiaci sprej TZ8, 250 ml
Mechanický rozprašovač pre čistenie bielych a plánovacích tabúľ. 
Obsah  250 ml.

Popis katalógové číslo cena / kus

Čistiaci sprej TZ8, 250 ml lm121300 7,16

Čistiace utierky TZ66
Dispenzár s impregnovanými papierovými vreckovkami pre rýchle 
a ľahké čistenie tabúľ, ale aj počítačového príslušenstva. Obsah 100 
utierok.
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Nástenka v svetlom drevenom ráme v korkovej úprave. Súčasťou 
balenia je sada špendlíkov a montážne úchytky. Úprava: korková. 

Popis katalógové číslo cena / kus

Korková nástenka 40x60 cm kr4060 3,25

Korková nástenka 60x90 cm kr6090 6,35

Korková nástenka 90x120 cm kr9012 19,90

Popis katalógové číslo cena / kus

Tabuľa kork.  60x90 UNIVERSAL lm142043 22,80

Tabuľa kork. 90x120 UNIVERSAL lm142054 36,-

Tabuľa kork.100x150 UNIVERSAL lm142063 49,-

Tabuľa korková UNIVERSAL
Povrch prírodný korok. Hliníkový rám s rohovými spojkami zo še-
dého plastu s otvormi pre montáž. Možnosť inštalácie horizontálne  
i vertikálne. Dodávané s montážnou sadou pre uchytenie na stenu. 

Tabuľa napichovacia UNIVERSAL modrá
Tabuľa s plsteným povrchom. Výhodný pomer kvality a ceny. Hliní-
kový rám so svetlosivými rohovými spojkami z plastu s otvormi na 
inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na výšku. Dodávaná s montáž-
nou sadou. Doporučené príslušenstvo tvoria farebné alebo kovové 
napichovacie špendlíky. Farba: modrá.

Popis katalógové číslo cena / kus

Tabuľa nap.UNIVERSAL 60x90 modrá lm141843 25,-

Tabuľa nap.UNIVERSAL90x120 modrá lm141854 38,-

Tabuľa nap.UNIVERSAL100x150 modrá lm141863 53,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Tabuľa nap. UNIVERSAL 60x90 sivá lm141943 25,-

Tabuľa nap. UNIVERSAL90x120 sivá lm141954 38,-

Tabuľa napichovacia UNIVERSAL sivá
Tabuľa s plsteným povrchom. Výhodný pomer kvality a ceny. Hliní-
kový rám so svetlosivými rohovými spojkami z plastu s otvormi na 
inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na výšku. Dodávaná s montáž-
nou sadou. Doporučené príslušenstvo tvoria farebné alebo kovové 
napichovacie špendlíky. Farba: sivá. 
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1. Špendlíky s plastovými farebnými hlavičkami. 
Balenie 200 ks v mixe farieb. 
2. Elegantné celokovové špendlíky v striebornej úprave. 
Balenie 50 ks.

Popis katalógové číslo cena /bal.

1. Napichovacie špendlíky 200 ks lm145299 3,70

2. Napichovacie špendlíky strieborné 50 ks lm145120 4,43

Mapy nástenné
Nástenné mapy obojstranne laminované, popisovateľné popisovač-
mi a omývateľné. Majú dlhú životnosť a farebnú stálosť. Dodávané 
s bielymi lištami s úchytom na zavesenie.
1. Mapa SR administratívna: Rozmer: 120x90 cm. 
Mierka: 1:400 000
2. Mapa Slovensko-kraje a územné obvody: Rozmer: 140x100 cm. 
Mierka: 1:300 000.
3. Mapa Slovensko-geografická: Rozmery: 100x70 cm.
4. Mapa Európa-cestná sieť: Rozmery: 135x100 cm.
Mierka: 1:3.5 mil.
5. Mapa Svet politický+vlajky štátov: Rozmery: 145x100 cm. 
Mierka: 1:28.5 mil.
6. Mapa Svet-gigant: Mapa Svet - gigant má po rohoch oká na za-
vesenie na stenu. Je dodávaná so skrutkami. Rozmery: 195x120 cm. 
Mierka: 1: 20 mil.

Samolepiaca tabuľa Post-it Memo
Tabule 3M s nanesenou vrstvou Postit lepidla s obnoviteľnou lepi-
vosťou umožňujú mnohonásobné vyvesenie a odstránenie rôznych 
oznamov, nahrádzajú používanie špendlíkov a pripináčikov. Súčas-
ťou balenia sú lepiace pásiky pre upevnenie na stenu. Záruka lepi-
vosti povrchu 3 roky. Rozmer 45×59 cm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Samolepiaca tabuľa Post-it Memo hnedá mm055810 9,50

Samolepiaca tabuľa Post-it Memo šedomodrá mm055820 9,50

Popis katalóg. číslo cena / kus

1. Mapa SR administratívna 1:400 000 SL13700 19,-

2. Mapa Slovensko - adm. členenie SL47307 32,50

3. Mapa Slovensko - geografická SL47301 13,-

4. Mapa Európa - cestná sieť SL47407 26,-

5. Mapa Svet politický + vlajky štátov SL14400 32,50

6. Mapa Svet - gigant 1950x1200 mm SL14200 101,-
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1. Ročný plánovač v 12-mesačnom formáte. Keďže názvy mesiacov 
nie sú predtlačené, plánovanie možno začať ľubovoľným mesiacom.
Magnetický popisovateľný povrch, grafický rám modrej farby s plas-
tovými rohovými spojkami. Tabuľa dodávaná s montážnou sadou, 
sadou stierateľných popisovačov TZ 111 a magnetickými symbolmi. 
Veľkosť okna š x v: 39x13 mm. 
2. Mesačný plánovač v 6-mesačnom formáte. Keďže názvy mesia-
cov nie sú predtlačené, plánovanie možno začať ľubovoľným me-
siacom. Tabuľa s magnetickým popisovateľným povrchom, grafic-
ký rám modrej farby s plastovými rohovými spojkami. Súčasťou je 
montážna sada, sada stierateľných popisovačov TZ 111 a magnetic-
kých symbolov. Veľkosť okna š x v: 104x91 mm. 
3. Týždenný plánovač s magnetickým popisovateľným povrchom, 
grafický rám modrej farby s plastovými rohovými spojkami. Bez vy-
značenia názvov dní. Súčasťou balenia je montážna sada, sada sti-
erateľných popisovačov TZ 111 a magnetických symbolov. Veľkosť 
okna š x v: 104x13 mm. 
4. Univerzálny plánovač do 5 ľudí/ objektov na týždeň, alebo pre 
jednu osobu na 5 týždňov. Veľký priestor na informáciu. Magnetic-
ký popisovateľný povrch, grafický rám modrej farby s plastovými 
rohovými spojkami. Tabuľa dodávaná s montážnou sadou, sadou 
stierateľných popisovačov TZ 111 a magnetickými symbolmi. Roz-
mery: 60x90 cm. Veľkosť okna š x v: 104x78 mm. 

Rozdeľovacie pásky
Samolepiace rozdeľovacie pásky umožňujú rýchly a presný spô-
sob rozdelenia tabule na riadky a stĺpce. Tvoria vhodný doplnok  
k plánovacím tabuliam, resp. z bielej tabule vytvoria plánovaciu. 
Farba: čierna

Popis katalógové číslo cena / kus

Rozdeľovacia páska 1 mm x 16 m čierna lm433101 4,95

Rozdeľovacia páska 2,5 mm x 16 m čierna lm433201 5,93

Rozdeľovacia páska 2,5 mm x 16 m modrá lm433203 5,93

Rozdeľovacia páska 3,5 mm x 8 m čierna lm433301 6,57

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Ročný plánov. 60x90 cm ACCENTS lm489000 46,-

2. Mesačný plánov. 60x90 cm ACCENTS lm489500 46,-

3. Týždenný plánov. 60x90 cm ACCENTS lm490000 46,-

4. Univerzálny plánov. 60x90 cm ACCENTS lm490500 46,-

Magnetický držiak dokumentov
Priehľadná fólia s magnetickými pásikmi po troch stranách na odkla-
danie dokumentov na magnetických tabuliach. Formát A4.

Popis katalógové číslo cena / kus

Magnetický držiak dokumentov 5 ks čierny lm635601 19,80

Magnetický držiak dokumentov 5 ks modrý lm635603 19,80

Magnetický držiak dokumentov 5 ks červený lm635602 19,80

Magnetický držiak dokumentov 5 ks zelený lm635604 19,80

1

3

2

4

211



Magne t i c k é  pá sy ,  v i t r í n y

P
re

ze
n

tá
ci

a Magnetický kovový pás
Kovové pásy majú samolepiacu zadnú stranu a magnetický povrch 
na prednej strane. Kovové pásy v rolke sú pružné a možno ich strihať 
na požadovanú veľkosť.

Popis katalógové číslo cena / kus

Magnetický kovový pás 5x100 cm lm185400 5,33

Magnetický pás rolka 3,5x500 cm lm185600 21,14

Popis katalógové číslo cena / kus

Magnetická sam. páska 12,5 mm x 3 m lm186100 11,80

Magnetická sam. páska 19 mm x 3 m lm186300 13,50

Magnetická sam. páska 25 mm x 3 m lm186500 15,10

Vitrína ECONOMY 
Model uzamykateľných vitrín do interiéru s bielou lakovanou ta-
buľou vo vnútri. Magnetický povrch tabule vhodný na popisovanie 
za sucha stierateľnými popisovačmi. Dvierka z akrylu, hliníkový rám 
20 mm. Vitríny dodávané s montážnou sadou a 2 kľúčami.

Popis katalógové číslo cena / kus

Vitrína ECONOMY 34 x 25 cm  int lm631732 67,-

Vitrína ECONOMY 34 x 46 cm  int lm631734 78,-

Vitrína ECONOMY 64 x 46 cm  int lm631736 113,-

Vitrína ECONOMY 46 x 64 cm  int lm631746 106,-

Vitrína ECONOMY 64 x 88 cm  int lm631742 171,-

Vitrína ECONOMY 93 x 67 cm  int lm631747 160,-

Vitrína ECONOMY 67 x 93 cm  int lm631760 151,-

Magnetická samolepiaca páska
Hnedá samolepiaca magnetická páska mení objekty na magnety. 
Predná strana je magnetická, zadná strana samolepiaca. Prítlačná 
sila 70 g/ cm2.

Magnetická popisovacia páska
Magnetická popisovacia páska má zadnú stranu magnetickú. Je 
vhodná na popisovanie, dá sa strihať. Na výber rôzne šírky. Farba 
biela.

Popis katalógové číslo cena / kus

Magnetická pop. páska 20 mm x 3 m lm187200 9,55

Magnetická pop. páska 30 mm x 3 m lm187400 14,-

Magnetická pop. páska 50 mm x 3 m lm187600 20,50

INFO tabuľka CLICK SIGN 149x105,5 mm
Moderná informačná tabuľka na dvere s lemom v atraktívnej sivej 
farbe. Predný panel sa otvára na jedno zatlačenie, a tým sa jedno-
ducho sprístupnia vložené popisné papiere, ktoré sa môžu vymie-
ňať podľa potrieb. Tabuľky sú ideálne do kancelárií, úradov, škôl, 
univerzít a hotelov. Súčasťou balenia je montážna sada s názorným 
návodom. Namiesto pevného montovania môže byť tabuľka k povr-
chu aj prilepená.

Popis katalógové číslo cena / kus

INFO tabuľka CLICK SIGN 149x105,5 mm du486137 8,27
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Tabuľka na dvere z novej rady v elegantnom, atraktívnom, a zároveň 
jednoduchom dizajne. Dodávaná s 2 polopriehľadnými vnútornými 
listami, vhodnými na farebnú alebo čiernu potlač. Listy sa vložia 
medzi akrylové panely tabuľky a tabuľka sa prichytí k stene alebo 
dverám 2 veľkými hliníkovými skrutkami. Ľahká montáž, názorný 
návod je priložený.

Popis katalógové číslo cena / kus

1. INFOtabuľka Crystal 105 x 105 mm du482019 12,30

2. INFOtabuľka Crystal 210 x 148 mm du482319 18,90

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Informačná etiketa „dámy“ ag000835 0,95

2. Informačná etiketa „páni“ ag000836 0,95

3. Informačná etiketa „dámy páni“ ag000837 0,95

4. Informačná etiketa „nefajčiť“ ag000845 0,95

5. Informačná etiketa „zák. psov“ ag000846 0,95

6. Informačná etiketa „zák. mobil“ ag000848 0,95

7. Informačná etiketa „únikový východ“ ag010432 0,95

8. Informačná etiketa hasiaci prístroj ag000841 0,95

Popis katalógové číslo cena / kus

1. INFOtabuľka 149 x 52,5 mm du480023 7,97

2. INFOtabuľka 149 x 105,5 mm du480123 9,99

3. INFOtabuľka 149 x 148,5 mm du480223 11,90

4. INFOtabuľka 210 x 297 mm du480623 24,50

Informačná etiketa
Farebné etikety rozmeru 114 × 114 mm pre značenie dôležitých 
informácií.

INFO tabuľka
Informačná tabuľka na dvere. Štylizovaná tabuľka vo vrúbkovanej 
úprave, spodná časť z vysoko kvalitného hliníka, fixujúce spojky 
v čiernej farbe. K podkladu môže byť zadnou časťou  priskrutko-
vaná alebo nalepená. Text je chránený neoslňujúcim akrylátovým 
krytom, ktorý pridržiavajú dve fixujúce spojky. Súčasťou balenia je 
montážna sada s názorným návodom a čistým listom papiera vo 
veľkosti tabuľky. 
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Piktogramy WC tvarované
Tvarovaný piktogram z vysoko kvalitnej brúsenej nehrdzavejúcej 
ocele s lepiacou páskou na zadnej strane s aplikáciou na rôzne po-
vrchy. Odolný voči poškriabaniu a silnému opotrebeniu. Rozmery 
120 × 91 mm. Farba strieborná.

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Piktogram WC dámy tvarovaný du495023 8,74

2. Piktogram WC páni tvarovaný du495123 8,74

1 2
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Piktogram na vysoko kvalitnej brúsenej nehrdzavejúcej oceli. Vy-
tlačený symbol je odolný voči poškriabaniu a silnému opotrebeniu. 
Priemer 83 mm, vďaka lepiacej páske na zadnej strane sa piktogram 
dá použiť na rôzne povrchy. Farba strieborná, potlač čierna.

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Piktogram WC dámy du490423 4,46

2. Piktogram WC páni du490523 4,46

3. Piktogram WC bezbarierové du490623 4,46

4. Piktogram WC spoločné du490723 4,46

5. Piktogram jedáleň du490923 4,46

6. Piktogram šatňa du491423 4,46

7. Piktogram Rokovacia miestnosť du492823 4,46

8. Piktogram Office du492365 4,46

9. Piktogram smerová šípka du492723 4,46

10. Piktogram Sklad du493923 4,46

11. Piktogram fajčiarska zóna du491023 4,46

12. Piktogram nefajčiarska zóna du491123 4,46

Stol. značka akryl. „Nefajčiarska zóna“
Praktická a elegantná značka na stôl, vytvorená pre potreby hotelov, 
reštaurácií a verejných budov z kvalitného číreho akrylu. Poškriaba-
niu odolný text čiernej farby na oboch stranách. Rozmery (š×v×h) 
60×60×50 mm. Väčšie balenie 5 ks.

Popis katalógové číslo cena / kus

Stol. značka akryl. „Nefajčiarska zóna“ du497519 3,89

Popis katalógové číslo cena / kus

Prezentačný stojan A5 du859719 7,54

Prezentačný stojan A4 du859619 9,92

Stolová značka „Nefajčiarska zóna“
Praktická a elegantná značka na stôl z vysokokvalitnej brúsenej ne-
hrdzavejúcej ocele. Odolné voči poškriabaniu a silnému opotrebe-
niu. Rozmery v×š×h 36×85×50 mm. Farba strieborná.

Popis katalógové číslo cena / kus

Stolová značka „Nefajčiarska zóna“ du496223 6,22

Prezentačný stojan
Stojan vhodný na prezentáciu ľubovoľných informácií. Vyrobený 
z kvalitného číreho akrylu. Samolepiace gumové podložky zabezpe-
čujú dobrú stabilitu. Formát A4, A5. Vybavenie: gumové podložky.

Prezent. stojan DeLuxe A5
Stojan vhodný na prezentáciu ľubovoľných informácií s dobrou sta-
bilitou. Vrchná časť vyrobená z kvalitného číreho akrylu, elegantný 
podstavec z hlíníka. Rozmery: 160x255 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Prezent. stojan DeLuxe A5 du858819 9,31

1 2 3 4
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Stolová menovka z pevného PVC, vhodná na konferencie, recepčné 
pulty, ceny tovarov a popis produktov. Čítanie z oboch strán. Do-
dávaná s vymeniteľnými prázdnymi kartami s dekoračnými okrajmi. 
Balenie 25 ks. Rozmery: 52x100 mm a 63x150 mm

Popis katalógové číslo cena / kus

Menovka na stôl  52x100 mm du805119 1,29

Menovka na stôl  61x150 mm du805019 1,96

Popis katalógové číslo cena / kus

Menovka na stôl akrylová 52x100 mm du805519 1,93

Menovka na stôl akrylová 61x150 mm du805419 2,33

Modul na rozšírenie prázdny
Modul na rozšírenie s kapacitou 10 panelov. Dodávaný bez pane-
lov. Farba antracitová/sivá.

Popis katalógové číslo cena / kus

Modul na rozšírenie prázdny du562457 14,20

Popis katalógové číslo cena / kus

Stojan na stôl 10 pan. šedá/čierna du563222 62,-

Menovka na stôl akrylová
Stolové menovky v tvare L z kryštálovo čistého akrylu. Rozmer 
52x100 mm a 61x150 mm.

Stojan SHERPA na stôl
Stabilný protišmykový stojan na stôl v atraktívnom dizajne na 10 ka-
talógových panelov. Dodávaný bez panelov. Stojan je rozšíriteľný po 
oboch stranách až do kapacity 100 panelov. Farba antracitová/ sivá.

Popis katalógové číslo cena / kus

Stojan SHERPA na stôl du562357 41,-

Stojan na stôl 10 panelový šedá/čierna
Stabilný protišmykový stojan na stôl v atraktívnom dizajne na 10 
katalógových panelov. Dodávaný s 10 displejovými polypropyléno-
vými panelmi SHERPA, 10 plastovými indexami obj. kód DU5609 19. 
Dodávaný: s panelmi. Farby panelov: 5x čierna, 5x šedá.

Stojan na stôl
Extrémne pevný stojan na stôl v tvare L. Vyrobený z kovovej plat-
ne s plastovým poťahom odolným voči oderu. Ideálny na použitie 
v dielňach, skladoch, priemysle a kuchyniach. Dodávaný s polypro-
pylénovými panelmi SHERPA v mixe farieb (čierna, červená, žltá, 
zelená a tmavomodrá). Kapacita panelov: 10 a 20. Farby panelov: 
5x2 ks alebo 5x4 ks.

Popis katalógové číslo cena / kus

Stojan na stôl + 10 panelov du557000 55,-

Stojan na stôl + 20 panelov du569900 82,-
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Variabilný a moderný panelový systém, ktorý je možné umiestniť na 
stôl alebo upevniť na stenu. Držiak panelov je možné natáčať, čo 
umožní horizontálne aj vertikálne listovanie. Je dodávaný s 10 pa-
nelmi. Farba stojana sivá, panely sú dodávané v mixe farieb (čierna, 
červená, žltá, zelená a tmavomodrá). Kapacita panelov: 10. Dodá-
vaný: s panelmi. Farby panelov: 5 x 2 ks.

Popis katalógové číslo cena / kus

Stojan Vario 10 PRO du557900 66,-

Nástenný držiak pre 10 a 20 panelov
Nástenný kovový držiak katalógových panelov s kapacitou 10 a 20 
panelov. Vhodný pre dielne, predajné a výstavné miestnosti. Pane-
lové držiaky možno radiť vedľa seba a tým znásobovať celkovú ka-
pacitu panelov. Dodávané bez panelov. Farba šedá.

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Nástenný držiak pre 10 panelov du567410 13,20

2. Nástenný držiak pre 20 panelov du567610 20,80

Panel A4
Displejové panely vyrobené z matného antireflexného polypropy-
lénu pre systém Sherpa, kovové držiaky a rotačný stojan. Vložený 
materiál je kopírovateľný a skenovateľný. Pevný farebný rám s po-
zíciami pre indexy. Formát A4. Väčšie balenie 5 ks. Popis: pozície 
pre indexy.

Popis katalógové číslo cena / kus

Panel A4 čierny du560601 2,62

Panel A4 červený du560603 2,62

Panel A4 tm.modrá du560607 2,62

Panel A4 zelený du560605 2,62

Panel A4 žltý du560604 2,62

Panel A4 šedý du560610 2,62

Panel A4 grafitová du560637 2,62
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Lakovaný držiak z oceľového plechu. Kapacita 10 kapies s úchytmi.
Používa sa všade tam kde je potreba zviditeľniť viacej dokumentov 
na malej ploche (nástenka, stroj, stena a pod.). Nové koncipované 
zarážky zaručujú otvorenie kapies na požadovaných stránkach.

Popis katalógové číslo cena / kus

TARIFOLD nást. kovovy držiak na 10 panelov tf214000 18,50

Popis katalógové číslo cena / kus

TARIFOLD Kompl. nást. drž. s 10 - kapsami tf414109 51,90

TARIFOLD Závesné kapsy A4
Vyrobené z vysoko kvalitného PVC. Okraje kapies sú vystužené 
oceľovým drôtom a potiahnuté plastom.10 ks v balení. Balenie ob-
sahuje naviac 5 indexových štítkov.

Popis katalógové číslo cena / bal.

TARIFOLD Závesné kapsy A4 modré tf114001 39,-

TARIFOLD Závesné kapsy A4 červené tf114003 39,-

TARIFOLD Závesné kapsy A4 žlté tf114004 39,-

TARIFOLD Závesné kapsy A4 zelené tf114005 39,-

TARIFOLD Závesné kapsy A4 čierne tf114007 39,-

TARIFOLD Závesné kapsy A4 mix tf114009 39,-

TARIFOLD Kompletný nástenny držiak  
s 10-mi kapsami
Lakovaný držiak z oceľového plechu. Kapacita 10 kapies s úchytmi.
Používa sa všade tam, kde je potreba zviditeľniť viacej dokumentov 
na malej ploche (nástenka,stroj, stena a pod.). Nové koncipované 
zarážky zaručujú otvorenie kapies na požadovaných stránkach. Do-
dávaný s 10 kapsami v mixe farieb.

TARIFOLD Kovový pult. stojan na 10 kapies
Stojany sa dodávajú zmontované na 10, 20 alebo 30 kapies A4  
s úchytmi. Možnosť pripevnenia na stenu alebo postaviť na stôl. Do-
dávané bez kapies.

Popis katalógové číslo cena / kus

TARIFOLD Kovový pult. stojan na 10 kapies tf224100 49,-

TARIFOLD Otočný stojan na 50 kapies
Ľahko otočný vďaka kvalitnému ložisku, s praktickou zarážkou k za-
blokovaniu požadovaných kapies. Kapacita 50 kapies formátu A4. 
Je vhodný na pracoviská, kde je potrebné uložiť väčší počet doku-
mentov. Stojan sa dodáva bez kapies.

Popis katalógové číslo cena / kus

TARIFOLD Otočný stojan na 50 kapies tf234000 156,-
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Možnosť pripevnenia na stenu alebo postaviť na stôl, pracovnú 
dosku a pod.Variabilné nastavenie kapies na výšku alebo na šírku.
Možnosť otáčania o 360 stupňov.

Popis katalógové číslo cena / kus

TARIFOLD Kov. stojan 3D s 10.-mi kapsami tf475109 89,-

TARIFOLD Samolepiaca kapsa KANG
Samolepiaca kapsa KANG s nepermanentným lepidlom a magne-
tickým klipom. Vďaka nepermanentnému lepidlu je možné kapsu 
opakovane odnímať a znovu nalepiť na iné miesto. Magnetický klip 
zabraňuje vypadávaniu dokumentov. Balenie 5 ks.

Popis katalógové číslo cena / kus

TARIFOLD Samolepiaca kapsa KANG tf194779 22,-

TARIFOLD Magnetická kapsa A4
Okraje magnetickej kapsy sú vystužené oceľovým drôtom. Magne-
tická páska zaručuje pevné uchytenie na kovových plochách. Ba-
lenie 5 ks.

Popis katalógové číslo cena / bal.

TARIFOLD Magnetická kapsa A4 tf194607 30,-
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1. Prezentačný stojan stolový Twinco/1 priehradka: Drôtený 
stolový prezentačný stojan z chrómovej ocele. Pevná kovo-
vá konštrukcia, štýlový dizajn. Slúži na umiestnenie mate-
riálov formátu A4 ako rôzne cenníky, letáky či katalógy. Rozmery 
230x110x280 mm.
2. Prezentačný stojan stolový Twinco/3 priehradky: Drôtený 
stolový prezentačný stojan z chrómovej ocele. Pevná kovo-
vá konštrukcia, štýlový dizajn. Slúži na umiestnenie mate-
riálov formátu A4 ako rôzne cenníky, letáky či katalógy. Rozmery 
230x220x440 mm.
3. Prezentačný stojan stolový Twinco otočný/9 priehradok: Drô-
tený stolový prezentačný stojan z chrómovej ocele. Pevná kovová 
konštrukcia, štýlový dizajn, otočný, 3x3 priehradky. Slúži na umiest-
nenie materiálov formátu A4 ako rôzne cenníky, letáky či katalógy. 
Rozmery: priemer 320 mm, výška 540 mm.

COMBIBOXX A4
1. COMBIBOXX A4 - základný modul: Kombinovaný stojan s jedným 
odkladačom na prospekty a časopisy formátu A4 s jedným odklada-
čom a závesným dielom na stenu, resp. stôl. Tento základný modul 
je možné rozšíriť pridaním ďalších odkladačov DU8579 19. Mate-
riál priehľadný plast.Vnútorné rozmery 240×311 mm.
2. COMBIBOXX A4 - odkladač: Odkladač formátu A4 na rozšírenie 
kapacity základného modulu alebo sady na niekoľko odkladačov 
za sebou. Samostatne nepoužiteľný. Vhodný pre stojan COMBI-
BOXX A4, sadu odkladačov COMBIBOXX A4 alebo COMBIBOXX 
pro. Hrúbka 24 mm. Materiál priehľadný plast. Vnútorné rozmery 
240×311 mm.
3. COMBIBOXX A4 set 578+2x8579: Kombinovaný stojan s tromi 
odkladačmi na prospekty a časopisy formátu A4 s tromi odkladačmi 
a závesným dielom na stenu, resp. stôl. Materiál priehľadný plast. 
Vnútorné rozmery 240×311 mm.
4. COMBIBOXX A4 set XL: Stojan na prospekty a časopisy formátu 
A4 s piatimi odkladačmi a závesným dielom na stenu, resp. stôl. 
Materiál priehľadný plast. Vnútorné rozmery max. 240×311 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Prezent. stojan stolový Twinco/1 priehradka tw5111 9,10

2. Prezent. stojan stolový Twinco/3 priehradky tw5113 30,10

3. Prezentačný stojan stolový Twinco 
    otočný/9 priehradok tw5115 75,-

Popis katalógové číslo cena / kus

1. COMBIBOXX A4 - zákl.modul du857819 7,30

2. COMBIBOXX A4 - odkladač du857919 3,72

3. COMBIBOXX A4 set 578+2x8579 du858019 14,80

4. COMBIBOXX A4 set XL du858619 21,90
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Kombinovaný stojan s jedným odkladačom Stojan na prospekty a 
časopisy formátu DL a A6 s jedným odkladačom a závesným dielom 
na stenu, resp. stôl. Naplnenie materiálmi do hrúbky 24 mm. Ten-
to základný modul je možné rozšíriť pridaním ďalších odkladačov 
DU8598 19. Materiál priehľadný plast.

Popis katalógové číslo cena / kus

COMBIBOXX 1/3 A4 základný modul du859019 6,40

Popis katalógové číslo cena / kus

COMBIBOXX 1/3 A4 odkladač du859819 3,26

Drôt. závesný prezentačný odkladač čierny
Pevné drôtené prezentačné zásuvky na stenu. Rozmery 325x330x230. 
Rozmery jednej zásuvky 325x170x88. Vhodné na dokumenty for-
mátu A4.

Popis katalógové číslo cena / kus

Drôt. závesný prezentačný odkladač čierny do7474 39,-

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Prez. stojan nástenný Twinco/6 priehradok tw5140 35,-

2. Prez. stojan nástenný Twinco/15 priehradok tw5120 79,-

3. Prez. stojan mobilný Twinco /32 priehradok tw5130 235,-

COMBIBOXX 1/3 A4 odkladač
Odkladač formátu 1/ 3 A4 na rozšírenie kapacity základného mo-
dulu alebo sady na niekoľko odkladačov za sebou. Samostatne ne-
použiteľný. Vhodný pre stojan COMBIBOXX 1/ 3 A4, sadu COM-
BIBOXX 1/ 3 A4 alebo COMBIBOXX pro. Hrúbka 24 mm. Materiál 
priehľadný plast.

COMBIBOXX 1/3 A4 set 8590+2x 8598
Kombinovaný stojan s tromi odkladačmi na prospekty a časopisy 
formátu 1/ 3 A4 s tromi odkladačmi a závesným dielom na ste-
nu, resp. stôl. Naplnenie materiálmi do hrúbky 24 mm. Materiál 
priehľadný plast.

Popis katalógové číslo cena / kus

COMBIBOXX 1/3 A4 set 8590+2x 8598 du859919 10,99

Prezentačný stojan Twinco
1. Prezentačný stojan nástenný Twinco/6 priehradok: Drôtený ná-
stenný prezentačný stojan z chrómovej ocele. Pevná konštrukcia, štý-
lový dizajn. Modul so 6 priehradkami slúži na umiestnenie materiálov 
formátu A4. Ideálne na prezentáciu rôznych dokumentov, cenníkov, 
letákov či katalógov. Rozmery 230x110x780 mm.
2. Prezentačný stojan nástenný Twinco /15 priehradok: Drôtený ná-
stenný prezentačný stojan z chrómovej ocele. Pevná konštrukcia, štý-
lový dizajn. Modul s 15 priehradkami slúži na umiestnenie materiálov 
formátu A4. Ideálne na prezentáciu rôznych dokumentov, cenníkov, 
letákov či katalógov. Rozmery 710x110x760 mm.
3. Prezentačný stojan stolový Twinco otočný /32 priehradok: Mo-
bilný rotačný prezentačný stojan s 32 drôtenými priehradkami na 
prezentáciu časopisov, letákov alebo katalógov formátu A4. Stabilná 
základňa s 5 kolieskami. Rozmery: priemer 500 mm, výška 1460 
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Spätný projektor OHP Basic
Najlepšia voľba pre všetky prezentácie: Nízka hmotnosť, pevný 
objektív (f = 295 mm), pracovná plocha 285x285 mm, dĺžka káb-
la 5m, projekčná vzdialenosť min-max: 180 do 340 cm. Rozmery 
L 36,5 x Š 34 x H 60 cm, hmotnosť: 8.5 kg, svietivosť 2100 lumenov 
- halogénové žiarovky: 2 x 24 W 250.   

Popis katalógové číslo cena / kus

Spätný projektor OHP Basic lm504500 229,-

Halogénová žiarovka 24V/250W lm520200 5,25

Spätný projektor Reporter 250
Prenosný projektor ideálny na cesty , objektív (f = 280-320 mm) Sve-
telnosť: cca. 2300 ANSI lumenov, pracovná plocha 285x285mm, 
2x24 W halogénové žiarovky V250 ,rozoberateľný a zložený počas 
niekoľkých sekúnd Váha: 7.5 kg 

Popis katalógové číslo cena / kus

Spätný projektor Reporter 250 lm501000 565,-

Halogénová žiarovka 36V/400W lm520400 15,90

221

Fólie na spätnú projekciu
1. Fólia pre atramentové tlačiarne: Fólie pre spätné projektory so 
špeciálnou úpravou pre atramentovú tlač. Samostatná fólia s odstrih-
nutým rohom pre ľahšiu identifikáciu lícovej strany.Bal: 50 ks.
2. Fólie pre č/b laserové tlač.: Polyesterové fólie pre čiernobiele 
laserové tlačiarne majú antistatickú úpravu, sú termostabilizované 
a odolné voči vysokým teplotám laserových tlačiarní. Bez podklado-
vého papiera. Hrúbka 100 mikrónov. Balenie 100 ks. 
3. Fólie pre farebné laser. tlačiarne: Polyesterové fólie pre farebné 
laserové tlačiarne hrúbky 100 mikrónov. Antistatické, termostabi-
lizované fólie odolné voči vysokým teplotám laserových tlačiarní. 
S prúžkom po kratšej strane. Bal: 50 ks.
4. Fólia pre čb kopírky bez podkladu: Polyesterové fólie Dataline 
s vynikajúcou priľnavosťou toneru sú rýchloschnúce, odolné voči 
oderu či rozmazaniu, majú antistatickú úpravu a sú termostabilné, 
aby odolávali vysokým teplotám pri prechode kopírkou. Hrúbka 
100 mikrónov.

Popis katalógové číslo cena / bal.

1. Fólia pre atrament. tlačiarne/50 es57161 24,80

2. Fólie pre č/b laserové tlačiarne/100 es57166 21,30

3. Fólie pre farebné lasererové tlačiarne/50 es57169 24,80

4. Fólia pre čb kopírky bez podkladu/100 es571700 19,10

Fólie na spätnú projekciu
1. Fólia pre spät. proj. A4 na ručné písanie/100 h: Fólia vhodná pre 
ručné písanie a kreslenie s popisovačmi na fólie.
2. Fólia pre spät. proj. A4 univerzálna /50 h: Fólia vhodná pre po-
tlač vo farebných/čiernobielych tlačiarňach a kopírkach. Hrúbka 100 
mikrónov. 

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Fólia pre spät. proj. A4 na ručné písanie /100 h ap1080 11,20

2. Fólia pre spät. proj. A4 univerzálna /50 h ap10580 39,50
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Epson 3LCD-Technology, rozlíšenie: 800x600(VGA), manuálny fó-
kus, 1-1.35 x digitálny zoom, svietivosť: 2300 ANSI Lumen, kontrast: 
2000:1, vstupy: D-sub 15pin, S-Video, RCA, USB B, lampa živ.: 
5000 hod., rozmery (š x v x h): 295x77x228 mm. Váha: 2.3 kg. 

Popis katalógové číslo cena / kus

Projektor Epson EB-S7, 3LCD ep328040 386,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Projektor EPSON EB-X72 ep010273 462,-

Projektor EPSON EB-X72
Projektor EB-X72, 3LCD, XGA, 4000hod, svietivosť 2000 ANSI Lu-
men, rozlíšenie: 1024x768 pixel, kontrast: 2000:1, životnosť lampy:  
4000 hodín, hmotnosť 2.3 kg, rozmery: 295x228x77 mm (š x h x v).

Stropný držiak univerzálny silver
Nastaviteľnosť 20° predná strana, 10° ostatné strany, pre všetky typy 
Data Video projektorov, max. hmotnosť projektora : 12kg, možnosť 
nastavenia dĺžky od 430 - 650 mm. 

Popis katalógové číslo cena / kus

Stropný držiak univer. - (430 - 650mm) silver rf009461 39,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Laserové ukazovátko LX-1 lm575300 17,-

Laserové ukazovátko LX-2 lm575500 20,30

Teleskopické ukazovátko chróm 
Teleskopické ukazovátko a pero v jednom. 13 cm dlhé, dosah 62,5 cm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Teleskopické ukazovátko chróm lm570000 3,90

Laserové ukazovátko LX-1
1. Laserové ukazovátko LX-1: Čierne kovové prevedenie. Zelené 
tlačidlo. Dĺžka 10 cm. Úprava: čierna. Dosah: 100 m. Laserový lúč: 
červený bod.
2. Laserové ukazovátko LX-2: Strieborné kovové prevedenie. Červe-
né tlačidlo. Dĺžka 14 cm. Úprava: strieborná. Dosah: 100 m. Lase-
rový lúč: červený bod.

Laserové ukazovátko LX-4
Matnostrieborné kovové prevedenie. Červené tlačidlo. Červený bod 
sa otočením laserovej hlavy zmení na šípku. Dĺžka 14 cm. Úprava: 
strieborná. Dosah: 100 m. Laserový lúč: červený bod/šípka.

Popis katalógové číslo cena / kus

Laserové ukazovátko LX-4 lm575700 26,-

1
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Robustný, všestranný stojan pod projektor,horná doska sa dá naklo-
niť, 2 pracovné dosky. Rozmery: hornej dosky: 49 x 35 cm, spodná 
doska: 41 x 28 cm, výška: 100 cm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Stojan pod projektory Senior rf6051 75,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Nástenné plátno BASIC 150x150 cm lm540450 69,-

Nástenné plátno BASIC 180x180 cm lm540453 76,-

Nástenné plátno BASIC 200x200 cm lm540454 114,-

Nástenné plátno BASIC 
Nástenné plátno z tkaniny s možnosťou montáže na stenu alebo 
strop. Navíjací mechanizmus so zasekávaním. Rukoväťou je možné 
nastaviť výšku a formát plátna. Kovové puzdro a plastové postranné 
krytky v bielej farbe. Dodávané s montážnou sadou 
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Prenosné plátno BASIC
Prenosné plátno z tkaniny na hliníkovom podstavci. Pozorovací 
uhol cca 50 stupňov, nastaviteľná výška vďaka navíjaciemu mecha-
nizmu, zámok, chrániaci plátno pri prenose. Kovové puzdro a plas-
tové postranné krytky v bielej farbe.

Popis katalógové číslo cena / kus

Prenosné plátno BASIC 150x150 cm lm530450 88,-

Prenosné plátno BASIC 180x180 cm lm530453 100,-

Prenosné plátno BASIC 200x200 cm lm530454 122,-

Plátno ZÁVESNÉ (elektrické ovládanie)
Výborné riešenie pre profesionálny vzhľad vašich prezentácií.  
Ideálny pre použitie v rokovacích, zasadacích a konferenčných miest-
nostiach. Diaľkovým ovládačom môžete ľahko roztiahnuť plátno  
a začať prezentáciu! Ľahká inštalácia - stačí zapojiť a používať. 
Vynikajúcí biely matný povrch poskytuje mimoriadne ostrý obraz, 
ktorý môžu sledovať všetky prítomné osoby. Bezdrôtové IR ovlá-
danie.

Popis katalógové číslo cena / kus

Plátno ZÁVESNÉ (elektrické ovládanie) 120x160 nb009364 215,-

Plátno ZÁVESNÉ (elektrické ovládanie) 192x144 nb009379 245,-

Plátno ZÁVESNÉ (elektrické ovládanie) 240x180 nb009380 285,-



Berieme zodpovednosť:
Za vaše dáta a naše životné prostredie.

Profesionálna ochrana dát sa stáva nutnosťou v každej 
modernej kancelárii. Ochrana životného prostredia sa 
stáva rovnako dôležitou. Rada skartovacích zariadení 
HSM SECURIO je kombináciou oboch. Inteligentný 
systém riadenia výkonu ušetrí až 90% energie spotrebo-
vanej bežným skartovacím zariadením bez ohľadu na 
bezpečné zničenie vašich dôverných dát a dokumentov. 
Kvalita „Made in Germany“   

Dokážete si vybrať šikovnú sekretárku, spoľahlivý 
firewall a bezpečný alarm systém.

Urobte to isté s vašim skartovacím zariadením.

Každý to pozná: 
Čo by som mal robiť s neplatnými, starými alebo 
chybnými dátami a dokumentami? Listy, faktúry, 
vytlačené maily, chybné kópie, neplatné kreditné karty 
a podobne. 

Kam s nimi? Do odpadkového koša? Odtiaľto skončia 
veľmi ľahko v rukách cudzích ľudí a vaše dáta tak budú 
zneužité.

Nebuďte ľahostajní pri zaobchádzaní s tými-
to dôvernými dátami, chráňte sa pred vážnymi 
finančnými škodami, stratou vašej práce a reputácie. 

Zbavte sa ich profesionálnym spôsobom 
– zoskartujte ich skartovacím zariadením od HSM. 



K a n c e l á r s k a  t e c h n i k a

Viazacie stroje
Spotrebný materiál k viazaniu
Tepelná väzba
Laminátory
Laminovanie
Doplnky k visačkám
Skartovacie stroje
Rezačky rotačné
Rezačky pákové
Rezačky veľkokapacitné
Štítkovače, pásky do štítkovačov
Kazetové pásky a tlačiarne etikiet
Batérie, nabíjačky
Predlžovačky, prepäťové ochrany
Kalkulačky

226 - 227
228 - 230

231
232 - 233

234 
235

236 - 246
248 - 251
252 - 255
256 - 257
259 - 261
262 - 265
266 - 268

269
270 - 274 



Viazací stroj Pulsar E
Viazač s elektrickým pohonom dierovacieho nástroja.
Je optimálnou voľbou  pri kancelárskom použití.
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Jednopákový viazací stroj s kapacitou dierovania do 10 listov 70 g 
papiera na väzbu do plastového hrebeňa. Vhodný pre malé kance-
lárie alebo do domácej kancelárie.

Popis katalógové číslo cena / kus

Viazací stroj Private Bind re01pb 64,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Viazací stroj Pulsar E fe562070 263,-

Viazací stroj Combinette
Kompaktný dvojpákový viazací stroj s kapacitou dierovania až do 
25 listov 80g papiera pre väzbu do plastového hrebeňa. Manuálne 
dierovanie aj viazanie dokumentov.

Popis katalógové číslo cena / kus

Viazací stroj Combinette re02co 237,-

Viazací stroj Combi V
Kompaktný dvojpákový viazací stroj s kapacitou dierovania až do 
25 listov 80 g papiera pre väzbu do plastového hrebeňa. Manuálne 
dierovanie aj viazanie dokumentov.

Popis katalógové číslo cena / kus

Viazací stroj Combi V re03cov 296,-

Viazací stroj Starlet 90
Základný model novej rady viazacích strojov Fellowes pre príleži-
tostnú väzbu.Dierovacia kapacita až 7 listov 80 g papieru. Kapacita 
väzby až 90 listov.Stroj je vybavený zásobníkom na uloženie nie-
koľkých plastových hrebeňov a integrovanou mierkou pre správny 
výber priemeru hrebeňa. Na čelnej strane stroja je priezor pre jed-
noduchú kontrolu zaplnenia odpadového priestoru.

Popis katalógové číslo cena / kus

Viazací stroj Starlet 90 fe521720 71,-
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Kapacita dierovania do 10 listov 70g papiera 
Kapacita viazania do 150 listov 70 g papiera 
Pracovná šírka 30 cm (DIN A4) 
Rozmery (d x š x v) 36 x 32 x 15 cm
Hmotnosť 5 kg

Kapacita dierovania do 25 listov 80g papiera (5000 listov/hod.)
Kapacita viazania do 500 listov (250 dokumentov/hod) 
Aretácia pre roztvorený hrebeň 
Pracovná šírka 30 cm (DIN A4) 
Rozmery stroja (d x š x v) 36 x 49 x 9 cm
Hmotnosť 9,5 kg
Robustná kovová konštrukcia

Kapacita dierovania do 25 listov 80g papiera (5000 listov/hod.)
Kapacita viazania do 500 listov (250 dokumentov/hod.) 
Aretácia pre roztvorený hrebeň 
Nastavenie formátu A5 a A4, nastavenie okraja pri dierovaní  
Pracovná šírka 30 cm (DIN A4), Rozmery stroja (d x š x v) 36 x 49 x 9 cm
Hmotnosť 9,5 kg
Robustná kovová konštrukcia

Pracovná šírka (max) 900 mm  
Dierovanie: ručné 
Kapacita dierovania: 7 listov/80 g 
Maximálny rozmer hrebeňov: 12 mm
Doraz okraja zväzku / áno
Mierka hrebeňa a hrúbky zväzku dokumentu / áno
Rozmery: 450 x 250 x 80 mm
Hmotnosť: 4 kg

Dierovacia kapacita 15 listou 80 g papiera
Kapacita vazby až 300 listov
Max. rozmer hrebeňa/mm 38
Vkladanie listou zhora
Presné nastavenie dorazu zväzku
Zásobník na uloženie niekoľko plastových hrebeňov
Doraz okraja zväzku / áno
Mierka hrebeňa a hrúbky zväzku dokumentu
Hmotnosť 9,5 kg
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Kombinovaný dierovací a viazací stroj pre väzbu drôtovým hrebe-
ňom s pomerom otvorov 2:1 na jeden palec. Používa sa jedna páka 
ako na dierovanie, tak aj na viazanie.

Popis katalógové číslo cena / kus

Viazací stroj Private Eco re04pe 96,-

Viazací stroj ECO C 360 
Manuálny dvojpákový viazač pre väzbu do drôtového hrebeňa s po-
merom očiek 2:1 navrhnutý tak, aby poskytoval čo najefektívnejší 
tok práce. Prvá uzatváracia jednotka na svete pre uzatváranie hrebe-
ňov s priemerom 38 mm. Dodatočne je možné pripojením motora 
urobiť z manuálnej dierovacej jednotky elektrickú.  

Popis katalógové číslo cena / kus

Viazací stroj ECO C 360 rec360 321,-

Viazací stroj Private RW 
Kombinovaný dierovací a viazací stroj pre väzbu drôtovým hrebe-
ňom s pomerom otvorov 3:1 na jeden palec. Používa sa jedna páka 
ako na dierovanie, tak aj na viazanie.

Popis katalógové číslo cena / kus

Viazací stroj Private RW re05prw 106,-

Viazací stroj SRW 360 Comfort 
Manuálny dvojpákový viazač pre väzbu do drôtového hrebeňa s po-
merom očiek 3:1 navrhnutý tak, aby poskytoval čo najefektívnejší 
tok práce. Prvá uzatváracia jednotka na svete pre uzatváranie hrebe-
ňov s priemerom 38 mm. Dodatočne je možné pripojením motora 
urobiť z manuálnej dierovacej jednotky elektrickú.

Popis katalógové číslo cena / kus

Viazací stroj SRW 360 Comfort re360srw 1100,-
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V jednom cykle predieruje až 12 listov 70 - 80 g/m2  papiera  
Kapacita viazania do 135 listov  (max do 16mm hrebeňa)
Otočný gombík pre nastavenie uzatváracej štrbiny podľa veľkosti hrebeňa
Mierka hrúbky dokumentu
Držiak otvoreného hrebeňa
Rozmery 30 x 54 x 14 cm (d x š x v) 
Hmotnosť 6 kg 
Zviaže dokumenty do hrebeňov od 1/4“ - 9/16“
Maximálna šírka väzby 300 mm / počet dierovacích nožov 23  

Kompaktná kovová konštrukcia s vysokou stabilitou 
Kapacita dierovania do 30 listov (3 mm) 80 g papiera (5000 listov/hod.)
Kapacita viazania do 340 listov (250 dokumentov/hod.)
Pevný okraj pri dierovaní
Pracovná šírka 34 cm 
Pomer otvorov 2:1 / 23 otvorov na DIN A4  
Maximálny priemer hrebeňa 38 mm (1 1/2“)
Rozmery (d x š x v) - 33 x 58 x 15 cm
Hmotnosť 19 kg

v jednom cykle predieruje až 12 listov 70 - 80 g/m2  papiera
kapacita viazania do 120 listov 
otočný gombík pre nastavenie uzatváracej štrbiny podľa veľkosti hrebeňa
Mierka hrúbky dokumentu 
držiak otvoreného hrebeňa
rozmery 30 x 54 x 14 cm (d x š x v) 
hmotnosť 6 kg 
zviaže dokumenty do hrebeňov od 1/4“ - 9/16“ 
maximálna šírka väzby 300 mm / počet dierovacích nožov 34 

Kompaktná kovová konštrukcia s vysokou stabilitou 
Kapacita dierovania do 25 listov (2,5 mm) 80 g papiera ( (5000 listov/hod.)
Kapacita viazania do 120 listov (250 dokumentov/hod.) 
42 vypínateľných nožov 
Nastaviteľný okraj pri dierovaní
Pracovná šírka 36 cm 
Pomer otvorov 3:1 / 34 otvorov na formát DIN A4 
Maximálny O drôtového hrebeňa 16 mm
Rozmery (d x š x v) - 33 x 58 x 15 cm 
Hmotnosť 19 kg



Drôtové hrebene
Drôtové hrebene formátu DIN A4 s pomerom otvorov 3:1 (3 otvory 
na 1 palec) a s pomerom otvorov 2:1 (2 otvory na 1 palec).

Spo t r ebný  ma t e r i á l  k  v i a z an i u
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Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4.

Popis kapacita listov balenie katalógové číslo cena / bal.

Hrebeň 6 čierny 11-20 200 ks hr0601 4,35

Hrebeň 6 biely 11-20 200 ks hr0600 4,35

Hrebeň 6 modrý 11-20 200 ks hr0603 4,35

Hrebeň 6 červený 21-40 100 ks hr0602 4,35

Hrebeň 8 čierny 21-40 100 ks hr0801 2,80

Hrebeň 8 biely 21-40 100 ks hr0800 2,80

Hrebeň 8 modrý 21-40 100 ks hr0803 2,80

Hrebeň 8 červený 21-40 100 ks hr0802 2,80

Hrebeň 10 čierny 41-55 100 ks hr1001 3,18

Hrebeň 10 biely 41-55 100 ks hr1000 3,18

Hrebeň 10 modrý 41-55 100 ks hr1003 3,18

Hrebeň 10 červený 41-55 100 ks hr1002 3,18

Hrebeň 12 čierny 56-80 100 ks hr1201 4,80

Hrebeň 12 biely 56-80 100 ks hr1200 4,80

Hrebeň 12 modrý 56-80 100 ks hr1203 4,80

Hrebeň 12 červený 56-80 100 ks hr1202 4,80

Hrebeň 14 čierny 81-100 100 ks hr1401 5,58

Hrebeň 14 biely 81-100 100 ks hr1400 5,58

Hrebeň 14 modrý 81-100 100 ks hr1403 5,58

Hrebeň 14 červený 81-100 100 ks hr1402 5,58

Hrebeň 16 čierny 101-120 100 ks hr1601 7,-

Hrebeň 16 biely 101-120 100 ks hr1600 7,-

Hrebeň 16 modrý 101-120 100 ks hr1603 7,-

Hrebeň 16 červený 101-120 100 ks hr1602 7,-

Hrebeň 19 čierny 121-150 100 ks hr1901 8,20

Hrebeň 19 biely 121-150 100 ks hr1900 8,20

Hrebeň 22 čierny 151-180 50 ks hr2201 5,35

Hrebeň 22 biely 151-180 50 ks hr2200 5,35

Hrebeň 25 čierny 181-210 50 ks hr2501 7,32

Hrebeň 25 biely 181-210 50 ks hr2500 7,32

Hrebeň 28,5 čierny 211-245 50 ks hr2801 8,50

Hrebeň 28,5 biely 211-245 50 ks hr2800 8,50

Hrebeň 32 ovál čierny 241-280 50 ks hr3201 8,45

Hrebeň 32 ovál biely 241-280 50 ks hr3200 8,45

Hrebeň 38 ovál čierny 281-340 50 ks hr3801 9,90

Hrebeň 38 ovál biely 281-340 50 ks hr3800 9,90

Hrebeň 45 ovál čierny 341-410 50 ks hr4501 10,99

Hrebeň 45 ovál biely 341-410 50 ks hr4500 10,99

Hrebeň 51 ovál čierny 411-450 50 ks hr5101 11,20

Hrebeň 41 ovál biely 411-450 50 ks hr5100 11,20

... iné rozmery na požiadanie

Popis pomer otvor. katalógové číslo cena / bal.

Drôtový hrebeň 5,5 biely (3:1) dh5500 10,45

Drôtový hrebeň 5,5 čierny (3:1) dh5501 10,45

Drôtový hrebeň 6,9 biely (3:1) dh6900 11,05

Drôtový hrebeň 6,9 čierny (3:1) dh6901 11,05

Drôtový hrebeň 8 biely (3:1) dh8000 13,60

Drôtový hrebeň 8 čierny (3:1) dh8001 13,60

Drôtový hrebeň 9,5 biely (3:1) dh9500 16,80

Drôtový hrebeň 9,5 čierny (3:1) dh9501 16,80

Drôtový hrebeň 11 biely (3:1) dh1100 19,80

Drôtový hrebeň 11 čierny (3:1) dh1101 19,80

Drôtový hrebeň 12,7 biely (3:1) dh1200 21,50

Drôtový hrebeň 12,7 čierny (3:1) dh1201 21,50

Drôtový hrebeň 14,3 biely, 50 ks (3:1) dh1400 12,50

Drôtový hrebeň 14,3 čierny, 50 ks (3:1) dh1401 12,50

Drôtový hrebeň 16 biely, 50 ks (3:1) dh1600 17,30

Drôtový hrebeň 16 čierny, 50 ks (3:1) dh1601 17,30

Drôtový hrebeň 6,9 biely (2:1) dh06900 10,35

Drôtový hrebeň 6,9 čierny (2:1) dh06901 10,35

Drôtový hrebeň 8 biely (2:1) dh00800 13,80

Drôtový hrebeň 8 čierny (2:1) dh00801 13,80

Drôtový hrebeň 9,5 biely (2:1) dh09500 15,50

Drôtový hrebeň 9,5 čierny (2:1) dh09501 15,50

Drôtový hrebeň 11 biely (2:1) dh01100 19,35

Drôtový hrebeň 11 čierny (2:1) dh01101 19,35

Drôtený hrebeň 12,7 biely (2:1) dh01200 21,20

Drôtový hrebeň 12,7 čierny (2:1) dh01201 21,20

Drôtený hrebeň 14,3 biely, 50 ks (2:1) dh01400 12,20

Drôtový hrebeň 14,3 čierny, 50 ks (2:1) dh01401 12,20

Drôtený hrebeň 16 biely, 50 ks (2:1) dh01600 15,80

Drôtový hrebeň 16 čierny, 50 ks (2:1) dh01601 15,80

... iné rozmery na požiadanie
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Fólia PVC na prednú stranu viazaného dokumentu.

Popis MJ veľkosť katalógové č. cena / bal.

Transpar 150 mic, číra bal. 100 ks. A4 re15000 6,50
Transpar economy pack 
150 mic, číra bal. 500 ks. A4 re150500 28,90

Transpar 200 mic, číra bal. 100 ks. A4 re20000 9,15

Transpar 300 mic, číra bal. 100 ks. A4 re30000 13,60

Transpar modrý 200 mic bal. 100 ks. A4 re20003 10,60

Transpar červený 200 mic bal. 100 ks. A4 re20002 10,60

Transpar zelený 200 mic bal. 100 ks. A4 re20004 10,60

Transpar žltý 200 mic bal. 100 ks. A4 re20005 10,60

Transpar hnedý 200 mic bal. 100 ks. A4 re20007 10,60

Transpar A3 200 mic, číra bal. 100 ks. A3 re23000 17,60

Futura
Matná priehľadná PP fólia s hrúbkou 280 mic vo formáte A4. Vhod-
ná ako predná exkluzívna obálka pre väzbu hrebeňom, špirálou ale-
bo lištou.  Balenie 100 ks.

Popis MJ katalógové číslo cena / bal.

Obal Futura matný 100 ks re537600 16,60

Obal Futura čierny 100 ks re537601 16,60

Obal Futura červený 100 ks re537602 16,60

Obal Futura modrý 100 ks re537603 16,60

Obal Futura biely 100 ks re537649 16,60
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Chromogloss 
Kartón 250 g. Z jednej strany lesklý lakovaný povrch, druhá strana 
biela matná. Formát A4.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Chromogloss biely re254049 8,55

Chromogloss čierny re254001 14,35

Chromogloss modrý re254003 14,35

Chromogloss červený re254002 14,35

Chromogloss zelený re254004 14,35

Chromogloss žltý re254005 14,35

Delta 
Kartón 270 g. Z jednej strany povrchová reliéfna úprava v imitácii 
kože, z druhej strany hladká. Balenie 100 ks.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Delta biela A4 re274049 9,95

Delta čierna A4 re274001 9,95

Delta svetlomodrá A4 re274003 9,95

Delta tmavočervená A4 re274002 9,95

Delta zelená A4 re274004 9,95

Delta žltá A4 re274005 9,95

Delta sivá A4 re274012 9,95

Delta smotanová A4 re274030 9,95

Delta tabaková A4 re274007 9,95

Delta kartón čierny A3 re273001 26,70

Delta kartón biely A3 re273049 26,70
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160 g kartón vhodný do kopírovacích strojov, laserových a atramen-
tových tlačiarní. Obojstranný mramorový vzor. Formát A4. Balenie 
100 ks.

Popis MJ katalógové číslo cena / bal.

Obal Copylux okrový 100 ks re164013 18,35

Obal Copylux zelený 100 ks re164004 18,35

Obal Copylux slonovina 100 ks re164021 18,35

Obal Copylux šedý 100 ks re164012 18,35

Obal Copylux modrý 100 ks re164003 18,35

Zakladacie prúžky samolepiace
Zakladacie prúžky na zakladanie materiálov a brožúry do zaklada-
čov bez potreby dierovania. Dĺžka 295 mm.

Popis MJ katalógové číslo cena / bal.

Prúžok 295 mm 8804-50 bal. 50 ks. LL880450 6,28

Prúžok 295 mm 8804-100 bal. 100 ks. LL880400 10,47
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Popis katalógové číslo cena / bal.

1. Prúžky pre väzbu do plastov. hrebeňov Euro re100 7,40

2. Prúžky pre väzbu do drôtových hrebeňov 2:1 re10021 7,40

3. Prúžky pre väzbu do drôtových hrebeňov 3:1 re10031 7,40

Prúžky pre väzbu
1. Priehľadný PVC prúžok na jednej strane predierovaný pre väzbu 
plastovým hrebeňom (21 otvorov na formát A4) a na strane dru-
hej eurodierovanie pre zavesenie dokumentu do šanónu. Balenie  
100 ks. 
2. Priehľadný PVC prúžok na jednej strane predierovaný pre väzbu 
drôtovým hrebeňom s pomerom očiek 2:1 a na strane druhej euro-
dierovanie pre zavesenie dokumentu do šanónu. Balenie 100 ks.
3. Priehľadný PVC prúžok na jednej strane predierovaný pre väzbu 
drôtovým hrebeňom s pomerom očiek 3:1 a na strane druhej euro-
dierovanie pre zavesenie dokumentu do šanónu. Balenie 100 ks.

1

2

3
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Tepelný viazací stroj umožňujúci zviazať dokumenty až do hrúb-
ky 250 mm v priebehu 40 sekúnd. Optická a svetelná signalizácia 
ukončenia viazacieho procesu. Zdroj energie: 220 V/50Hz.

Popis katalógové číslo cena / ks

Thermomaster Reco 25 tv025 51,-

Termoobal Standing 
Obal na termoväzbu s kartónovým bielym zadným listom a priehľad-
ným predným PVC listom s naneseným lepidlom v chrbte obalu. 
Farba predná/zadná, číra/biela. Balenie 100 ks.

Popis balenie katalógové číslo cena / bal.

Termoobal Standing 1 mm 100 ks tv02501 28,90

Termoobal Standing 2 mm 100 ks tv02502 28,90

Termoobal   Standing 3mm 100 ks tv02503 28,90

Termoobal Standing 4 mm 100 ks tv02504 28,90

Termoobal Standing 6 mm 100 ks tv02506 28,90

Termoobal Standing 8 mm 100 ks tv02508 28,90

Termoobal Standing 9 mm 80 ks tv02509 27,-

Termoobal Standing 12 mm 80 ks tv02512 27,-

Termoobal Standing 16 mm 50 ks tv02516 20,30

Termoobal Standing 18 mm 50 ks tv02518 20,30

Termoobal Standing 21 mm 50 ks tv02521 20,30

Termoobal Standing 24 mm 50 ks tv02524 20,30
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Popis katalógové číslo cena / kus

Skladač listov DAHLE 10560 da10560 113,-

Skladač listov DAHLE 10560
Elektrický skladač na skladanie listov formátu A4 na tretiny do štan-
dardných obálok. Kapacita skladania 3 listy 80 g papiera súčasne. 
Hmotnosť 4 kg. Kapacita: 3 hárky. Rozmery: 195x350x150 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Skladač listov DAHLE 10550 da10550 333,-

Skladač listov DAHLE 10550
Elektrický skladač listov so skladaním formátu A4 na niekoľko ty-
pov skladov: na polovicu, na tretiny smerom k sebe, na tretiny typu 
harmonika a na štvrtiny. Kapacita skladania 20 listov 80 g papiera 
súčasne. Rýchlosť skladania 2000 listov za hodinu. Hmotnosť 8,6 
kg. Kapacita: 20 hárkov. Rozmery: 555x345x460 mm.



Laminátor RENZ 330 Dual
Laminátor vhodný do kancelárií alebo copyshopov. Laminovanie do 
formátu A3.Laminátory sú vhodné na laminovanie fotografií a vďaka 
silikónovým laminovacím valcom nie sú potrebné nosiče fólií. HT 
330 Dual je vybavený Stand-by funkciou, ktorá šetrí energiu; keď 
nepoužívate laminátor cca. 30 min. automaticky prejde do režimu 
Stand-by, čo spôsobí, že laminátor sa ochladí na 50-60 °C. Stlače-
ním tlačidla „Stand-by“ sa laminátor opäť zahreje na teplotu, ktorá 
bola nastavená ako posledná.
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Prvotriedny fotolaminátor do formátu A4 pre použitie v kancelárii. 
Laminovanie za tepla až do hrúbky 250 mic. Možnosť laminovania 
za studena. 

Popis katalógové číslo cena / kus

Laminátor HT 230 PHOTO re230ht 207,-

Laminátor Reco Lam 321
Ekonomický kancelársky laminátor do formátu DIN A3. Laminova-
nie za tepla: hrúbka fólie 75 - 250 mic.

Popis katalógové číslo cena / kus

Laminátor Reco Lam 321 re320L 135,-

Laminátor RENZ 330 L
Vhodný do menších kancelárií. Laminovanie do formátu A3.Lami-
nátory sú vhodné na laminovanie fotografií a vďaka silikónovým la-
minovacím valcom nie sú potrebné nosiče fólií.

Popis katalógové číslo cena / kus

Laminátor RENZ 330 L re330L 165,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Laminátor RENZ 330 Dual re330D 218,-

• 4 - valcový systém s vyhrievanou stolicou 
• Pracovná šírka 235 mm 
• Rýchlosť laminovania do 520 mm/min 
• Doba vyhrievania na pracovnú teplotu 4 min.
• Digitálny automatický spätný chod pre uvoľnenie zaseknutého dokumentu
   (svetový patent). Spustenie spätného chodu je indikované svetelnou a   
   akustickou signalizáciou 
• Ochrana valcov : Valce rotujú počas chladenia, aby nedošlo k ich 
   poškodeniu 
• Duálne chladiace zariadenie: Chladiaca platňa a DC ventilátor 
• Digitálna „MICOM“ regulácia teploty 
• Laminovanie za tepla až do hrúbky 250 mic 
• Možnosť laminovania za studena 
• Spotreba energie: 550 W

Použitie: rôzne typy fotografií, výtlačky z atramentových tlačiarní, výtlačky z 
PC tlačiarní, pasy, osobné doklady 

• 4 - valcový ekonomický laminátor s vyhrievanou platňou
• Rýchle dosiahnutie pracovnej teploty (2 - 3 minúty) 
• Digitálna regulácia teploty „MICOM“ 
• Dotykové ovládanie 
• Nie sú potrebné nosiče fólií 
• Laminovanie za tepla : hrúbka fólie 75 - 250 mic 
• Možnosť laminovania za studena 
• Pracovná šírka 320 mm 
• Rýchlosť laminovania: 410 mm 
• Spotreba energie: 500 W 
• Zdroj : 230V/50Hz

Použitie: kancelárske dokumenty(tlačivá, návody na obsluhu a pod.), perso-
nálne dokumenty, nie je vhodný na laminovanie fotografií 

• 4 - laminovacie valce (2 vyhrievané)
• možnosť laminovania za studena
• pracovná šírka: 330 mm
• možnosť použitia laminovacích fólií do hrúbky 125 mic
• rýchly nábeh do pracovného stavu za cca. 3 minúty
• Rýchlosť laminovania: 650 mm/ min. 
• Reverzný chod
• Spotreba energie: 500 W

• 4 - laminovacie valce (2 vyhrievané valce, 2 vyhrievané platne)
• možnosť laminovania za studena
• pracovná šírka: 330 mm
• možnosť použitia laminovacích fólií do hrúbky 250 mic
• rýchly nábeh do pracovného stavu za cca. 3 minúty
• Rýchlosť laminovania: 650 mm/ min. 
• Stand-by funkcia
• Reverzný chod
• Spotreba energie: 700 W
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Laminator Saturn A4  
Nový štýlový laminátor značky Fellowes ideálny do domácností, 
škôl a domácich kancelárií na príležitostné laminovanie. Vybave-
ný technológiou HeatGuardTM s dvojstennou izoláciou na ochranu 
pred možným popálením. Laminuje fotografie a iné dokumenty.

Popis katalógové číslo cena / kus

Laminátor Saturn A4 fe570104 108,50

Laminator Saturn A3  
Nový štýlový laminátor značky Fellowes ideálny do domácností, 
škôl a domácich kancelárií na príležitostné laminovanie. Vybave-
ný technológiou HeatGuardTM s dvojstennou izoláciou na ochranu 
pred možným popálením. Laminuje fotografie a iné dokumenty.

Popis katalógové číslo cena / kus

Laminátor Saturn A3 fe570103 141,-

Laminátor RECO LAM41, DIN A4  
Ekonomický osobný laminátor do formátu DIN A4. Len pre lamino-
vanie za tepla od 70 - 125 mic.

Popis katalógové číslo cena / ks.

Laminátor RECO Lam 41 re041 37,-

• 2 - valcový laminátor s vyhrievanou platňou 
• Reverzný chod 
• Tlačidlo pre dva teplotné stupne 
• Dobrá kvalita foto laminácie 
• Len pre laminovanie za tepla od 70 - 125 mic 
• Rýchlosť laminovania DIN A4 /40 sek

Použitie: fotografie, výtlačky z atramentových tlačiarní, osobné dokumenty, 
školské a vzdelávacie materiály

• Hrúbka laminovacích fólií 80 - 125 mic 
• Stroj je vybavený systémom HeatGuard Technology™  - zdvojenou 
   tepelnou ochranou laminovacieho priestoru, ktorá zabezpečuje rýchle 
   vyhriatie stroja do pracovného stavu (do 5-6 minút) a zamedzuje 
   zbytočnému ohrievaniu tela krytu laminátora. 
• Rýchlosť laminovania je  30 cm/min.
• Pracovný stav „pripravený“ je indikovaný zvukovým a svetelným signálom. 
• V zadnej časti stroja je páčka pre uvoľnenie prípadného uviaznutého  
   dokumentu. 

Na vstupe do laminátora v prednej časti je odklopitelný kryt. Má dve funkcie,  
jednak presne navádza pri vkladaní laminovacej fólie a súčasne pri sklopení 
slúži ako kryt proti prachu.
Laminátor sa môže skladovať vo zvislej polohe a ľahko prenášať vďaka vhodne 
umiestnenému držadlu.
Súčasťou dodávky je štartovacia sada 10tich laminovacích fólií formátu A4 
hrúbky 80 mic.

• Hrúbka laminovacích fólií 80 - 125 mic 
• Stroj je vybavený systémom HeatGuard Technology™  - zdvojenou 
   tepelnou ochranou laminovacieho priestoru, ktorá zabezpečuje rýchle 
   vyhriatie stroja do pracovného stavu (do 5-6 minút) a zamedzuje 
   zbytočnému ohrievaniu tela krytu laminátora. 
• Rýchlosť laminovania je  30 cm/min.
• Pracovný stav „pripravený“ je indikovaný zvukovým a svetelným signálom. 
• V zadnej časti stroja je páčka pre uvoľnenie prípadného uviaznutého 
dokumentu. 

Na vstupe do laminátora v prednej časti je odklopitelný kryt. Má dve funkcie,  
jednak presne navádza pri vkladaní laminovacej fólie a súčasne pri sklopení 
slúži ako kryt proti prachu.
Laminátor sa môže skladovať vo zvislej polohe a ľahko prenášať vďaka vhod-
ne umiestnenému držadlu.
Súčasťou dodávky je štartovacia sada 10tich laminovacích fólií formátu A4 
hrúbky 80 mic.
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Laminátor RENZ 330 P
Profesionálny vysokovýkonný laminátor vhodný do copyshopov  
a pre všetkých užívateľov, ktorí chcú laminovať veľké množstvá. La-
minovanie do formátu A3. HT 330 P je vybavený Stand-by funkciou, 
ktorá šetrí energiu; keď nepoužívate laminátor cca. 30 min. automa-
ticky prejde do režimu Stand-by, čo spôsobí, že laminátor sa ochladí 
na 50-60 °C. Stlačením tlačidla „Stand-by“ sa laminátor opäť zahreje 
na teplotu, ktorá bola nastavená ako posledná.

Popis katalógové číslo cena / kus

Laminátor RENZ 330 P re330P 565,-
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Fólie na studené laminovanie Selfseal  
Zalaminujú dokument alebo vizitku bez laminovacieho zariadenia.

Laminovacie fólie matné  
Matné laminovacie fólie vytvárajú laminovanému dokumentu ex-
kluzívny povrch. Farby zalaminovaného dokumentu sú stále veľmi 
jasné, zároveň však matná fólia zabraňuje odrazu svetla. Povrch fó-
lie možno popisovať ceruzkou alebo perom.

Popis MJ veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Fólia matná 100 mic. 100 ks A4 re14100 20,85

Fólia matná 125 mic. 100 ks A4 re14125 24,80

Fólia matná 100 mic. 100 ks A3 re13100 41,-

Fólia matná 125 mic. 100 ks A3 re13125 44,-

Fólia adhezívna  
Laminovacie fólie so zadnou lepivou stranou. Možnosť nalepenia na 
sklo, stenu a pod. Hrúbka 80 mic. Balenie 100 ks.

Popis MJ veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Fólia adhezívna 80 micr. 100 ks A4 re3480 26,-

Fólia adhezívna 80 micr. 100 ks A3 re3380 53,-

Popis MJ veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Fólia Selfseal 100 ks 54x86 mm LL11014 14,65

Fólia Selfseal 100 ks 66x100 mm LL11024 16,50

Fólia Selfseal 50 ks 225x312 mm LL11053 57,-

Laminovacie fólie lesklé
Laminovacie fólie Renz kvalitne a dlhodobo ochránia dokumenty 
pred znehodnotením a vplyvmi prostredia. Vyznačujú sa priezrač-
nosťou a nízkou teplotou potrebnou na laminovanie.

Popis MJ veľkosť katalógové č. cena / bal.

Lam. fólie 125 mic 100 ks 54x86mm re548625 1,72

Lam. fólie 125 mic 100 ks 60x92mm re609225 2,15

Lam. fólie 125 mic 100 ks 65x95mm re659525 2,28

Lam. fólie 125 mic 100 ks 75x105mm re751525 2,90

Lam. fólie 125 mic 100 ks 80x110mm re801125 3,20

Lam. fólie 125 mic 100 ks 90x126mm re912625 3,90

Lam. fólie 125 mic 100 ks 111x154mm re06125 4,35

Lam. fólie 80 mic 100 ks 154x216 mm re05080 6,20

Lam. fólie 100 mic 100 ks 154x216 mm re05100 7,80

Lam. fólie 125 mic 100 ks 154x216 mm re05125 10,15

Lam. fólie 80 mic 100 ks 216x303 mm re04080 11,95

Lam. fólie 100 mic 100 ks 216x303 mm re04100 15,10

Lam. fólie 125 mic 100 ks 216x303 mm re04125 18,70

Lam. fólie 175 mic 100 ks 216x303 mm re04175 28,65

Lam. fólie 250 mic 100 ks 216x303 mm re04250 44,50

Lam. fólie 80 mic 100 ks 303x426 mm re03080 23,80

Lam. fólie 100 mic 100 ks 303x426 mm re03100 29,95

Lam. fólie 125 mic 100 ks 303x426 mm re03125 38,-

Lam. fólie 175 mic 100 ks 303x426 mm re03175 57,-
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Nosič fólie 
Špeciálny kartón potiahnutý silikónom pre použitie v laminátoroch 
pri laminovaní problémových materiálov. Balenie 10 ks.

Popis MJ veľkosť katalógové číslo cena / bal.

Nosič fólie 10 ks A4 re2400 12,55

Nosič fólie 10 ks A3 re2300 12,85



Dierovač a zaoblovač
Univerzálny dierovač otvorov na uchytenie štipcov do fólií, lamino-
vaných za tepla alebo za studena a zaoblovač rohov. Dieruje okrúh-
ly otvor priemeru 6,4 mm, oválny otvor 3 × 14 mm alebo zaobluje 
rohy R = 6 mm. Kapacita dierovania 15 listov 80 g papiera.

L am i novan i e

Selfseal štipec
Obojstranné laminovacie fólie na studené laminovanie (bez potreby lamino-
vacieho zariadenia) predstavujú ideálnu identifikačnú alebo prezentačnú po-
môcku na konferenciách, seminároch a výstavách. Bezpečnostná fólia zabez-
pečuje, že menovka po vložení do visačky nemôže byť opätovne vybraná.

Popis katalógové číslo cena / kus

Dierovač a zaoblovač pl33051 25,-

Popis MJ veľkosť katalógové č. cena / bal.

1 Selfseal štipec 50 ks 104x74mm LL11131 26,-

2 Selfseal štipec 50 ks 70x107mm LL11147 26,-

3 Selfseal štipec 50 ks 112x96mm LL11161 31,60

4 Selfseal štipec 10 ks 112x96mm LL11163 8,-

5 Selfseal + záves 50 ks 112x96mm LL11164 49,-

1

2

3

4

5

Doplnky k visačkám
Štipce na uchytenie zalaminovaných kartičiek na odev. 
Balenie 100 ks.
Textilné šnúrky s karabínkou. Balenie 100 ks.

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Klips americký dc30010 11,20

2. Klips európsky dc30020 12,60

3. Textilná šnúrka s karabínkou, čierna dc30100 34,-

4. Textilná šnúrka s karabínkou, červená dc30200 34,-

5. Textilná šnúrka s karabínkou, modrá dc30300 34,-

Dop l nky  k  v i s a č kám
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Nemecký výrobca - spoločnosť HSM používa masívne nože 
vyrobené z jedného kusu kvalitnej kalenej ocele už od na-
jmenších typov strojov. 

Rezacie nože sú ostrené a zakalené špeciálnou indukčnou 
technológiou, čo umožňuje bežné skartovanie papierov vrá-
tane kancelárskych sponiek takmer u všetkých typov stro-
jov.

Unikátne chrbty nožov sú už od najmenších typov osadené 
vo vlastnej osi a svoju čistiacu funkciu plnia i pri spätnom 
chode. To umožňuje vyčistenie nožov i pri vychádzaní pa-
piera po jeho prípadnom zaseknutí. 

Od najmenších typov sú prevodovky medzi motorom a re-
zacími nožmi konštruované ako uzavreté. Z tohto dôvodu sa 
do nich nedostávajú zbytky rezaného materiálu, čo sa preja-
vuje v ich dlhej životnosti. 

Viac ako 30 ročná   tradícia výroby, vysokú kvalita a spoľah-
livosť skartovačov spoločnosti HSM je zárukou dlhodobej a 
bezproblémovej prevádzky týchto zariadení. 

Vývojové stredisko spoločnosti HSM priebežnou prácou na 
inovácii stávajúcich typov a vývoji nových strojov trvalo udr-
žuje vysokú technickú úroveň všetkých svojich výrobkov.

Výber vhodného typu skartovacieho stroja

Vzhľadom k širokej ponuke skartovacích strojov a ich re-
zov je dôležité, aby ste si vybrali skartovač, ktorý zodpovedá 
vašim požiadavkám. Ku správnemu výberu slúži niekoľko 
hlavných parametrov, ktoré je treba sledovať: 

Veľkosť častíc po zoskartovaní (šírka rezu):  
Tento údaj priamo súvisí so stupňom utajenia, ovplyvňuje aj 
počet listov, ktoré dokáže skartovač na   jedenkrát spraco-
vať. Zoskartovaný materiál môže byť vo forme pásikov (tzv. 
pozdĺžny rez) alebo vo forme obdĺžnikov (tzv. kombinovaný 
rez). 

Stupeň utajenia:
   Na stanovenie utajenia sa p oužíva sa norma DIN 32757-1 
s niekoľkými stupňami utajenia. Stupeň 1 má najnižšie utaje-
nie, stupeň 6 najvyššie. Bežné skartovacie stroje skartujú na 
stupeň utajenia 2, čo postačuje potrebám bežných užívateľov. 
Stupeň 3 má už také utajenie, že bežnými prostriedkami nie 
je možné skartovaný materiál zostaviť do čitateľnej podoby. 
Pre potreby vysokého zabezpečenia slúži stupeň utajenia  
č. 4, ktorý  môže byť čiastočne zostaviteľný len s použitím 
špičkových technológií. Stupeň č. 5 je stopercentne nezosta-
viteľný. Čím je vyšší stupeň utajenia, tým menej papierov je 
možné na jedenkrát zoskartovať.
 
Skartovaný materiál:
Všetky typy skartovačov HSM sú schopné skartovať papier 
spolu s kancelárskymi spinkami a sponami s výnimkou mo-

delov zo skupiny Shredstar a modelov so stupňom utajenia 
č. 6. Niektoré modely naviac umožňujú i skartovanie kredit-
ných kariet, diskiet, CD médií a termofólií. Veľkokapacitné 
modely zvládnu dokonca zoskartovanie papierov vrátane 
šanónu v ktorom sú uložené. 

Kapacita rezu (maximálny počet zoskartovaných listov pa-
piera na jeden cyklus):
Udaná hodnota je vždy maximálna, pri prevádzke by nemala 
byť prekračovaná. Hodnota sa vzťahuje pre použitie papiera 
formátu A4 80 g/m2, t. j. bežného kancelárskeho papiera. V 
prípade, že uvažujete so skartovaním iných typov papiera, 
počítajte s tým pri výbere vhodného skartovacieho stroja.

Šírka vstupného otvoru: 
Určuje formát papiera, ktorý môže skartovač spracovať. Aj 
pre skartovače so vstupnou šírkou pre formát A3 je kapacita 
rezu udávaná pre papier formátu A4 s vložením na výšku. 
Pri skartovaní papiera formátu A3 je teda potrebné vkladať 
menší počet listov (pomerne k šírke rezu).

Kapacita zásobníka: 
Kapacita zásobníka sa udáva v litroch. Veľkosť zásobníka je 
úmerná zaťaženiu a určenému využívaniu skartovača. Príliš 
veľká nádoba zbytočne zaberá priestor a zvyšuje cenu skar-
tovača a naopak príliš malá nádoba znižuje komfort obslu-
hy, pretože je nutné zásobník často vyprázdňovať. Pri výbere 
skartovača je preto dôležité zohľadňovať i tento parameter.

Skartovacie stroje je možné rozdeliť podľa 
spôsobu rezu nasledovne: 

Skartovače s pozdĺžnym rezom  
Tieto modely rozrežú dokument po dĺžke.  Takto 
vzniknú pásiky široké 1,9 – 11,8 mm a dlhé v závislos-
ti na dĺžke skartovaného papiera. 

Skartovače s kombinovaným rezom 
Tieto modely rozrežú dokument súčasne pozdĺžne i 
priečne. Týmto spôsobom skartovania vzniknú malé 
obdĺžniky. Takéto skartovanie sa používa za účelom 
vyššieho   stupňa utajenia. Na rozdiel od pozdĺžneho 
rezu sa do odpadovej nádoby zmestí, vďaka časticiam 
o dĺžke iba niekoľko cm, podstatne viac zoskartované-
ho materiálu.
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S k a r t ova c i e  s t r o j e

Niečo o skartovaní

Použité vnútrofiremné materiály, dokumenty a návrhy doku-
mentov, ale aj iný dôverný materiál ako sú diskety, CD a DVD 
nosiče vás časom privedú k otázke: „Čo s tým ?“ Keď skončia 
v odpadkovom koši sú len veľmi málo chránené pred neo-
právneným použitím a môžu byť ľahko zneužité. Takéto zne-
užitie interných firemných informácií môže mať za následok 
obrovské škody, straty na zisku a taktiež môžu poškodiť image 
spoločnosti spôsobom, ktorý sa dá len ťažko kompenzovať.

Zbavte sa dôverných dokumentov a dát uložených na diske-
tách, CD a DVD nosičoch profesionálnym spôsobom. Skarto-
vače HSM vám s tým pomôžu.

Bezpečnostná úroveň zoskartovaného materiálu sa delí 
do niekoľkých kategórií podľa medzinárodnej normy DIN 
32757-1. 

Podľa veľkosti častíc, ktoré vzniknú po zoskartovaní dokumentov máme šesť 
stupňov utajenia:

Stupeň utajenia 1
Pre bežné dokumenty, ktoré sú po dobe expirácie považované za nečitateľné.
    

Stupeň utajenia 2
Pre interné dokumenty, ktoré sa majú po zoskartovaní stať nečitateľnými.
    

Stupeň utajenia 3
Pre osobné a dôverné dukumenty.
    

Stupeň utajenia 4
Pre prípad keď utajenie dokumentov je dôležité pre existenciu spoločnosti.  
  

Stupeň utajenia 5
Pre mimoriadne tajné dokumenty (vládne dokumenty, dôležitý výskum).
    

Stupeň utajenia 6
Pre maximálny stupeň utajenia najtajnejších dokumentov.
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Skartovač HSM ShredStar S5 (7mm) 
Skartovač malých rozmerov určený na skartovanie CD a DVD médií, 
diskiet, kreditných kariet a samozrejme aj papiera. Vďaka jeho ma-
lým rozmerom ho môžete umiestniť na stôl kde ho budete mať vždy 
po ruke. Skartovač má vyberateľný zásobník, ktorý sa dá jednoducho 
vyprázdniť.

Popis katalógové číslo cena / kus

Skartovač HSM ShredStar S5 (7mm) hm000506 34,-

Ska r t ova c i e  s t r o j e
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Skartovač malých rozmerov určený na skartovanie CD a DVD médií, 
diskiet, kreditných kariet a samozrejme aj papiera. Vďaka jeho ma-
lým rozmerom ho môžete umiestniť na stôl kde ho budete mať vždy 
po ruke. Skartovač má vyberateľný zásobník, ktorý sa dá jednoducho 
vyprázdniť.

Popis katalógové číslo cena / kus

Skartovač HSM MultiShred (4,0 x 30) hm000505 95,-

Technické parametre Shredstar S5 (7 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 7
Vstupná Šírka (mm) 215
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 1
Počet listov na cyklus (A4/80g) 5
Rýchlosť skartovania (mm/s) 130
Kapacita zásobníka v litroch: 13
Rozmery (š x h x v) 332x175x350
Hmotnosť (kg) 2

Technické parametre Multishred (4x30 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 4x30
Vstupná Šírka (mm) 130
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 8
Výkon motora (W) 10
Rýchlosť skartovania (mm/s) 17
Kapacita zásobníka v litroch: 3,5
Rozmery (š x h x v) 246x190x285
Hmotnosť (kg) 5,7
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 Automatický štart – stop,Pohotovostný režim bez spotreby elektric-
kej energie,Tvrdené oceľové rezacie nože vedia zoskartovať aj kan-
celárske spinky a spony,Integrovaný kôš na zoskartovaný materiál 
môže byť použitý aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú 
dôverného charakteru vďaka otvoru v prednaj časti.Skartuje: papier, 
spinky.

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Skartovač HSM 70.2 / 3,9 / 2 / 3-4 / 225 / 14 hm000510 69,-

2. Skartovač HSM 70.2 / 5,8 / 2 / 4-6 / 225 / 14 hm000509 69,-

Ska r t ova c i e  s t r o j e

Skartovač HSM ShredStar X5 (4 x 38 mm)
Vhodný na skartovanie dôverných dokumentov pre malé kancelá-
rie a na domáce použitie. Kvôli jeho malým rozmerom ho môžete 
umiestniť pod stôl, kde bude vždy po ruke. Skartuje papier pozdĺžne 
aj priečne, čím zabezpečí vyšší stupeň utajenia a zároveň šetrí pries-
tor v odpadovom koši, ktorý dokáže absorbovať väčšie množstvo 
takto zoskartovaného materiálu.

Popis katalógové číslo cena / kus

Skartovač HSM ShredStar X5 (4 x 38 mm) hm000508 65,-

Technické parametre Shredstar X5  
(4x38 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 4x38
Vstupná Šírka (mm) 216
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 5
Rýchlosť skartovania (mm/s) 84
Kapacita zásobníka v litroch: 16
Rozmery (š x h x v) 340x210x410
Hmotnosť (kg) 3,9

1. Technické parametre HSM 70.2 (3,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 3-4
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Kapacita zásobníka v litroch: 14
Rozmery (š x h x v) 297x180x384
Hmotnosť (kg) 1,8

2. Technické parametre HSM 70.2 (5,8 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 5,8
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 4-6
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 80
Kapacita zásobníka v litroch: 14
Rozmery (š x h x v) 297x180x384
Hmotnosť (kg) 1,8
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6. Technické parametre HSM 90 (3,9)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 7-9
Rýchlosť skartovania (mm/s) 60
Výkon motora (W) 150
Kapacita zásobníka v litroch: 25
Rozmery (š x h x v) 326x240x423
Hmotnosť (kg) 4

5. Technické parametre HSM 90 (5,8)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 5,8
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 10-12
Rýchlosť skartovania (mm/s) 60
Výkon motora (W) 150
Kapacita zásobníka v litroch: 25
Rozmery (š x h x v) 326x240x423
Hmotnosť (kg) 4

4. Technické parametre HSM 90 (4x25)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 4 x 25
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 3-5
Rýchlosť skartovania (mm/s) 60
Výkon motora (W) 150
Kapacita zásobníka v litroch: 25
Rozmery (š x h x v) 326x240x423
Hmotnosť (kg) 4,5

Skartovač HSM 80.2  
Automatický štart – stop,Pohotovostný režim bez spotreby elektric-
kej energie,Tvrdené oceľové rezacie nože vedia zoskartovať aj kan-
celárske spinky a spony,Integrovaný kôš na zoskartovaný materiál 
môže byť použitý aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú 
dôverného charakteru vďaka otvoru v prednaj časti.Skartuje: papier, 
spinky.

Skartovač HSM 90 
Automatický štart – stop,Pohotovostný režim bez spotreby elektric-
kej energie,Tvrdené oceľové rezacie nože vedia zoskartovať aj kan-
celárske spinky a spony,Integrovaný kôš na zoskartovaný materiál 
môže byť použitý aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú 
dôverného charakteru vďaka otvoru v prednaj časti.Skartuje: papier, 
spinky.

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Skartovač HSM 80.2 / 3,9 / 2 / 5-7 / 225 / 17 hm000512 98,-

2. Skartovač HSM 80.2 / 4 x 25 / 3 / 3 / 225 / 17 hm000513 134,-

3. Skartovač HSM 80.2 / 5,8 / 2 / 7-9 / 225 / 17 hm000511 98,-

Popis katalógové číslo cena / kus

4. Skartovač HSM 90 / 4 x 25 / 3 / 3-4 / 225 / 25 hm000516 179,-

5. Skartovač HSM 90 / 5,8 / 2 / 10-12 / 225 / 25 hm000514 136,-

6. Skartovač HSM 90 S / 3,9 / 2 / 7-9 / 225 / 25 hm000515 136,-

Ska r t ova c i e  s t r o j e
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1. Technické parametre HSM 80.2 (3,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 5-7
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 120
Kapacita zásobníka v litroch: 17
Rozmery (š x h x v) 305x200x410
Hmotnosť (kg) 3,8

3. Technické parametre HSM 80.2 (5,8 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 5,8
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 7-9
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 120
Kapacita zásobníka v litroch: 17
Rozmery (š x h x v) 305x200x410
Hmotnosť (kg) 3,8

2. Technické parametre HSM 80.2 (4x25)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 4x25
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 3-4
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 120
Kapacita zásobníka v litroch: 17
Rozmery (š x h x v) 305x200x410
Hmotnosť (kg) 3,8
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Popis katalógové číslo cena / kus

1. Skartovač HSM 102.2  SILVER / 3,9 / 2 / 10-12 / 225 / 25 hm000521 208,-

2. Skartovač HSM 102.2 / 5,8 / 2 / 13-15 / 225 / 25 hm000517 197,-

3. Skartovač HSM 102.2 / 1,9 / 3 / 5-7 / 225 / 25 hm000519 197,-

4. Skartovač HSM 102.2 / 3,9 / 2 / 10-12 / 225 / 25 hm000518 197,-

5. Skartovač HSM 102.2 / 4 x 25 / 3 / 3-5 / 225 / 25 hm000520 253,-

Skartovač HSM 102.2  
Funkcia auto-stop keď sa zaplní odpadový kôš, automatický štart – stop, rezacia časť plne zakrýva odpadový kôš (obmedzená prašnosť, lepší 
vzhľad). Skartuje: papier, spinky, kreditné karty.

1. Technické parametre HSM 102.2 Silver  
(3,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 10-12
Rýchlosť skartovania (mm/s) 60
Výkon motora (W) 150
Kapacita zásobníka v litroch: 25
Rozmery (š x h x v) 365x273x500
Hmotnosť (kg) 6,3

2. Technické parametre HSM 102.2 (5,8 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 5,8
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 13-15
Rýchlosť skartovania (mm/s) 60
Výkon motora W) 150
Kapacita zásobníka v litroch: 25
Rozmery (š x h x v) 365x273x500
Hmotnosť (kg) 6,3

3. Technické parametre HSM 102.2 (1,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 1,9
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 5-7
Rýchlosť skartovania (mm/s) 60
Výkon motora W) 150
Kapacita zásobníka v litroch: 25
Rozmery (š x h x v) 365x273x500
Hmotnosť (kg) 6,3

4. Technické parametre HSM 102.2 (3,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 10-12
Rýchlosť skartovania (mm/s) 60
Výkon motora W) 150
Kapacita zásobníka v litroch: 25
Rozmery (š x h x v) 365x273x500
Hmotnosť (kg) 6,3

5. Technické parametre HSM 102.2 
(4x25 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 4x25
Vstupná Šírka (mm) 225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 3-5
Rýchlosť skartovania (mm/s) 60
Výkon motora W) 150
Kapacita zásobníka v litroch: 25
Rozmery (š x h x v) 365x273x500
Hmotnosť (kg) 6,3
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Popis katalógové číslo cena / kus

4. Skartovač HSM 105.3 / 1,9 / 3 / 9-10 / 240 / 33 hm000530 380,-

5. Skartovač HSM 105.3 / 3,9 / 2 / 13-15 / 240 / 33 hm000529 380,-

6. Skartovač HSM 105.3 / 5,8 / 2 / 17-19 / 240 / 33 hm000528 380,-

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Skartovač HSM 104.3 / 3,9 / 2 / 13-15 / 240 / 33 hm000524 340,-

2. Skartovač HSM 104.3 / 1,9 / 3 / 7-9 / 240 / 33 hm000525 340,-

3. Skartovač HSM 104.3 / 5,8 / 2 / 17-19 / 240 / 33 hm000523 340,-
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Funkcia auto-stop keď sa zaplní odpadový kôš, alebo keď nie je osadený,Auto-
matický štart – stop,Výklopný odpadový kôš je možné použiť aj ako odpadový 
kôš na dokumenty, ktoré nie sú dôverného charakteru. Skartuje: papier, spin-
ky, kreditné karty, CD/DVD.

1. Technické parametre HSM 104,3 (3,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 13-15
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 440
Kapacita zásobníka v litroch: 33
Rozmery (š x h x v) 375x281x583
Hmotnosť (kg) 11,5

2. Technické parametre HSM 104,3 (1,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 1,9
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 9-11
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 440
Kapacita zásobníka v litroch: 33
Rozmery (š x h x v) 375x281x583
Hmotnosť (kg) 11,5

3. Technické parametre HSM 104,3 (5,8 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 5,8
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 17-19
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 440
Kapacita zásobníka v litroch: 33
Rozmery (š x h x v) 375x281x583
Hmotnosť (kg) 11,5

Ska r t ova c i e  s t r o j e

6. Technické parametre HSM 105.3 (5,8 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 5,9
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 17-19
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 440
Kapacita zásobníka v litroch: 33
Rozmery (š x h x v) 375x281x583
Hmotnosť (kg) 11,5

Skartovač HSM 105.3  
Funkcia auto-stop keď sa zaplní odpadový kôš, alebo keď nie je 
osadený,Automatický štart – stop,Výklopný odpadový kôš je možné 
použiť aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú dôverného 
charakteru,Skartuje: papier, spinky.

4. Technické parametre HSM 105.3 (1,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 1,9
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 9-11
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 440
Kapacita zásobníka v litroch: 33
Rozmery (š x h x v) 375x281x583
Hmotnosť (kg) 11,5

5. Technické parametre HSM 105.3 (3,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 13-15
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 440
Kapacita zásobníka v litroch: 33
Rozmery (š x h x v) 375x281x583
Hmotnosť (kg) 11,5
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Popis katalógové číslo cena / kus

4. Skartovač HSM 125.2 / 1,9 / 3 / 13-15 / 255 / 76 hm000540 604,-

5. Skartovač HSM 125.2 / 3,9 / 2 / 18-20 / 255 / 76 hm000539 604,-

6. Skartovač HSM 125.2 / 5,8 / 2 / 22-24 / 255 / 76 hm000538 604,-

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Skartovač HSM 108.2 / 5,8 / 2 / 17-19 / 240 / 48 hm000534 411,-

2. Skartovač HSM 108.2 / 3,9 / 2 / 13-15 / 240 / 48 hm000535 411,-

3. Skartovač HSM 108.2 C / 1,9 x 15 / 4 / 7-9 / 240 / 48 hm000537 508,-

Ska r t ova c i e  s t r o j e
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1. Technické parametre HSM 108.2 (5,8 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 5,8
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 17-19
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 440
Kapacita zásobníka v litroch: 48
Rozmery (š x h x v) 401x272x727
Hmotnosť (kg) 19

2. Technické parametre HSM 108.2 (3,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 13-15
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 440
Kapacita zásobníka v litroch: 48
Rozmery (š x h x v) 401x272x727
Hmotnosť (kg) 19

3. Technické parametre HSM 108.2 (1,9x15 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 13-15
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 440
Kapacita zásobníka v litroch: 48
Rozmery (š x h x v) 401x272x727
Hmotnosť (kg) 19

Skartovač HSM 108.2
Automatický štart – stop kontrolovaný fotobunkou, pohotovostný 
režim bez spotreby elektrickej energie s LED kontrolkou, tichá pre-
vádzka, praktická vysúvateľná kovová konškrukcia s plastovým vre-
com na odpadový materiál. Skartuje: papier, spinky, kreditné karty.

Skartovač HSM 125.2  
Automatický štart – stop kontrolovaný fotobunkou, pohotovostný 
režim bez spotreby elektrickej energie s LED kontrolkou, tichá pre-
vádzka, praktická vysúvateľná kovová konškrukcia s plastovým vre-
com na odpadový materiál. Skartuje: papier, spinky, kreditné karty.

6. Technické parametre HSM 125.2 (5,8 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 5,8
Vstupná Šírka (mm) 255
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 22-24
Rýchlosť skartovania (mm/s) 120
Výkon motora (W) 670
Kapacita zásobníka v litroch: 76
Rozmery (š x h x v) 448x347x828
Hmotnosť (kg) 26

4. Technické parametre HSM 125.2 (1,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 1,9
Vstupná Šírka (mm) 255
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 13-15
Rýchlosť skartovania (mm/s) 120
Výkon motora (W) 670
Kapacita zásobníka v litroch: 76
Rozmery (š x h x v) 448x347x828
Hmotnosť (kg) 26

5. Technické parametre HSM 125.2 (3,9x30 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 3,9x30
Vstupná Šírka (mm) 255
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 12-14
Rýchlosť skartovania (mm/s) 130
Výkon motora (W) 670
Kapacita zásobníka v litroch: 76
Rozmery (š x h x v) 448x347x828
Hmotnosť (kg) 30
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Technické parametre HSM 386.2 (3,2 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 386
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 18-20
Rýchlosť skartovania (mm/s) 120
Výkon motora (W) 670
Kapacita zásobníka v litroch: 116
Rozmery (š x h x v) 548x412x860
Hmotnosť (kg) 33

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Skartovač HSM 225.2 / 3,9 / 2 / 25-27 / 300 / 105 hm000546 970,-

2. Skartovač HSM 225.2 / 5,8 / 2 / 32-33 / 300 / 105 hm000545 970,-

2. Technické parametre HSM 225.2 (5,8 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 5,8
Vstupná Šírka (mm) 300
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 32-33
Rýchlosť skartovania (mm/s) 126
Výkon motora (W) 1400
Kapacita zásobníka v litroch: 105
Rozmery (š x h x v) 500x420x895
Hmotnosť (kg) 42

1. Technické parametre HSM 225.2 (3,9x40 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 3,9x40
Vstupná Šírka (mm) 300
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 20-22
Rýchlosť skartovania (mm/s) 135
Výkon motora (W) 1400
Kapacita zásobníka v litroch: 105
Rozmery (š x h x v) 500x420x895
Hmotnosť (kg) 45

Ska r t ova c i e  s t r o j e
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Auto stop s kontrolkou plus automatický spätný chod v prípade za-
seknutia papiera, jednoduché skartovanie CD médií a diskiet. Skar-
tuje: papier, spinky, kreditné karty, CD/DVD, diskety.

Skartovač HSM 386.2  
Automatický štart – stop kontrolovaný fotobunkou, optimalizované 
skartovanie tabelačného papiera, funkcia auto-stop keď sa zaplní 
odpadový kôš, alebo keď sú otvorené dvierka. Skartuje: papier, spin-
ky, kreditné karty, CD/DVD.

Popis katalógové číslo cena / kus

Skartovač HSM 386.2 / 3,9 / 2 / 18-20 / 386 / 116 hm000551 970,-
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Skartovač HSM 411.2  
Dotykové tlačidlá na nepretržitú prevádzku a spätný chod, automa-
tický spätný chod v prípade zaseknutia papiera, funkcia auto-stop 
keď sa zaplní odpadový kôš, alebo keď sú otvorené dvierka. Skartu-
je: papier, spinky.

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Skartovač HSM 411.2 SC / 0,78 x 11 / 5 / 12-14 
/ 400 / 146 hm000565 3971,-

2. Skartovač HSM 411.2 SC / 1 x 5 / 6 / 7-8 / 400 / 146 hm000566 4580,-

Skartovač HSM Securio B32 
Automatický štart – stop, pohotovostný režim bez spotreby elek-
trickej energie s LED kontrolkou, výklopný odpadový kôš je možné 
použiť aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú dôverného 
charakteru. Skartuje: papier, spinky, kreditné karty, CD/DVD.

Popis katalógové číslo cena / kus

Skartovač HSM Securio B32 / 1,9 x 15 / 4 / 9-11 / 310 / 84 hm000589 715,-

Skartovač HSM Securio B32 / 4,5 x 30 / 3 / 14-16 / 310 / 84 hm000590 693,-

1. Technické parametre HSM 411.2 SC  
   (0,78x11 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 0,78x11
Vstupná Šírka (mm) 400
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 5
Počet listov na cyklus (A4/80g) 12-14
Rýchlosť skartovania (mm/s) 110
Výkon motora (W) 2100
Kapacita zásobníka v litroch: 146
Rozmery (š x h x v) 595x470x990
Hmotnosť (kg) 82

2. Technické parametre HSM 411.2 SC 
    (1x5 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 1x5
Vstupná Šírka (mm) 400
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 6
Počet listov na cyklus (A4/80g) 7-8
Rýchlosť skartovania (mm/s) 110
Výkon motora (W) 2100
Kapacita zásobníka v litroch: 146
Rozmery (š x h x v) 595x470x990
Hmotnosť (kg) 82

1. Technické parametre HSM Securio B32  
    (1,9x15 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 1,9x15
Vstupná Šírka (mm) 310
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 4
Počet listov na cyklus (A4/80g) 9-11
Rýchlosť skartovania (mm/s) 65
Výkon motora (W) 250
Kapacita zásobníka v litroch: 84
Rozmery (š x h x v) 497x398x793
Hmotnosť (kg) 27

2. Technické parametre HSM Securio B32 
    (4,5x3 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 4,5x30
Vstupná Šírka (mm) 310
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 14-16
Rýchlosť skartovania (mm/s) 65
Výkon motora (W) 250
Kapacita zásobníka v litroch: 84
Rozmery (š x h x v) 497x398x793
Hmotnosť (kg) 27
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3. Technické parametre HSM Securio B24  
    (4,5x30 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 4,5x30
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 3
Počet listov na cyklus (A4/80g) 14-16
Rýchlosť skartovania (mm/s) 65
Výkon motora (W) 250
Kapacita zásobníka v litroch: 34
Rozmery (š x h x v) 395x317x605
Hmotnosť (kg) 20,5

2. Technické parametre HSM Securio B24 
    (3,9 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez nie
Šírka rezu (mm) 3,9
Vstupná Šírka (mm) 240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 2
Počet listov na cyklus (A4/80g) 13-15
Rýchlosť skartovania (mm/s) 80
Výkon motora (W) 440
Kapacita zásobníka v litroch: 48
Rozmery (š x h x v) 401x272x727
Hmotnosť (kg) 19

1. Technické parametre HSM Securio B24 
    (1,9x15 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 1,9x15
Vstupná Šírka (mm) 310
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 4
Počet listov na cyklus (A4/80g) 9-11
Rýchlosť skartovania (mm/s) 65
Výkon motora (W) 250
Kapacita zásobníka v litroch: 84
Rozmery (š x h x v) 497x398x793
Hmotnosť (kg) 27

Popis katalógové číslo cena / kus

1. HSM Securio B24 / 1,9 x 15 / 4 / 9-11  / 240 / 34 hm000585 543,-

2. HSM Securio B24 / 3,9 / 2 / 19-21 / 240 / 34 hm000583 456,-

3. HSM Securio B24 / 4,5 x 30 / 3 / 14-16 / 240 / 34 hm000586 532,-

Ska r t ova c i e  s t r o j e
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Automatický štart – stop, pohotovostný režim bez spotreby elek-
trickej energie s LED kontrolkou, výklopný odpadový kôš je možné 
použiť aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú dôverného 
charakteru. Skartuje: papier, spinky, kreditné karty, CD/DVD.

Popis katalógové číslo cena / kus

Skartovač HSM Securio B34 / 4,5 x 30 / 3 / 
16-18 / 310 / 90 hm000594 877,-

Skartovač HSM Securio B34 
Automatický štart – stop, pohotovostný režim bez spotreby elek-
trickej energie s LED kontrolkou, výklopný odpadový kôš je možné 
použiť aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú dôverného 
charakteru. Skartuje: papier, spinky, kreditné karty, CD/DVD.

Technické parametre HSM 411.2 SC  
(4,5x30 mm)
Automatický štart áno
Kombinovaný rez áno
Šírka rezu (mm) 4,5x30
Vstupná Šírka (mm) 310
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1 4
Počet listov na cyklus (A4/80g) 16-18
Výkon motora (W) 650
Rýchlosť skartovania (mm/s) 90
Kapacita zásobníka v litroch: 90
Rozmery (š x h x v) 521x429x845
Hmotnosť (kg) 35

Plastové sáčky a mazací olej 
1. Plastové sáčky do skartovacích strojov

2. Mazací olej na údržbu skartovacích strojov najmä s priečnym  
rezom spočíva v pravidelnom olejovaní rezacej jednotky špeciálnym  
olejom a tým predlžuje ich životnosť.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Plastový sáčok (320x240x600) / 104.1, 104.2, 
105.1, 105.2 hm000600 34,-

Plastový sáčok (348x195x800) / 108.2 hm000601 43,-

Plastový sáčok (415x315x710) / 125.1, 225.1 hm000603 75,-

Plastový sáčok (440x370x850) / 125.2 hm000602 75,-
Plastový sáčok (525x425x1100) / 390.1, 390.2, 
411.1, 411.2, 412 hm000605 137,-

Plastový sáčok (530x340x1000) / 225.2, 386.2, 
386.1 hm000604 92,-

Mazací olej  250 ml hm000599 6,20
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Rezačka DAHLE 370
Ekonomické rezacie pravítko na rovný rez. Rotačný nôž v plastovom 
kryte, ručný prítlak. Súčasťou balenia sú dve hlavy na perforovaný 
rez a cik-cak rez.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 370 da370 9,56

Rezačka DAHLE 500
Rezačka s kruhovým nožom a kovovou základňou. Rotačný nôž v 
plastovom kryte, automatický prítlak, mierky v cm a DIN formátoch. 
Vhodná na rezanie papiera, etikiet, fotiek a filmov. Dĺžka rezu: 250 
mm. Kapacita: 8 listov. Prítlak: ručný.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 500 da500 27,35

Rezačka DAHLE 508 rotačná
Rezačka s kruhovým nožom a kovovou základňou. Rotačný nôž v 
plastovom kryte, automatický prítlak, mierky v cm a DIN formátoch. 
Vhodná na rezanie papiera, etikiet, fotiek a filmov. Dĺžka rezu: 460 
mm. Kapacita: 6 listov. Prítlak: ručný.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 508 rotačný da508 36,-

Rezačka DAHLE 507 rotačná
Rezačka s kruhovým nožom a kovovou základňou. Rotačný nôž 
v plastovom kryte, automatický prítlak, mierky v cm a DIN formá-
toch. Vhodná na rezanie papiera, etikiet, fotiek a filmov. K rezač-
ke je možné doobjednať sadu 3 rezných hláv na perforovaný rez,  
cik-cak.

Sada rezných hláv 507
Sada 3 rezných hláv na perforovaný rez, cik-cak rez a vyrobenie 
ručného okraja k rezačke DAHLE 507.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 507 rotačný da507 26,90

Sada rezných hláv 507 da960 23,80
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Rezačka DAHLE 552 rotačná
Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na 
grafické účely (filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v plas-
tovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž 
- oba nože z tvrdenej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej 
hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú vy-
značené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 510 
mm. Kapacita: 20 listov. Prítlak: automatický.

Rezačka DAHLE 550 rotačná
Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na 
grafické účely (filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v plas-
tovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž 
- oba nože z tvrdenej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej 
hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú vy-
značené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu.Dĺžka rezu: 360 
mm. Kapacita: 20 listov. Prítlak: automatický.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 550 rotačná da550 82,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 552 rotačná da552 94,-

Rezačka DAHLE 554 rotačná
Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na 
grafické účely (filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v plas-
tovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž 
- oba nože z tvrdenej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej 
hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú vy-
značené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 720 
mm. Kapacita: 20 listov. Prítlak: automatický.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 554 rotačná da554 108,-

Rezačka DAHLE 556 rotačná
Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na 
grafické účely (filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v plas-
tovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž 
- oba nože z tvrdenej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej 
hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú vy-
značené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 960 
mm. Kapacita: 10 listov. Prítlak: automatický.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 556 rotačná da556 129,-
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Popis katalógové číslo cena / kus

Stojan k DAHLE 556 da696 288,-

Stojan k DAHLE 558 da698 305,-

Rezačka DAHLE 558 rotačná
Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na 
grafické účely (filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v plas-
tovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž 
- oba nože z tvrdenej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej 
hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú vy-
značené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 1300 
mm. Kapacita: 7 listov. Prítlak: automatický.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 558 rotačná da558 165,-

Stojan k DAHLE 556 a 558
Stojany k rezačke.

Rezačka DAHLE 440 rotačná
Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na 
grafické účely (filmy, fólie, papier). Kvalita na dosiahnutie najvyššej 
presnosti - automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľ-
ný zadný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených 
orientačných DIN formátov. Kruhový nôž umiestnený v plastovom 
ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba 
nože z tvrdenej ocele). Mierka v cm/inch. Možnosť montáže na ste-
nu. Dĺžka rezu: 360 mm. Kapacita: 35 listov. Prítlak: automatický.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 440 rotačná da440 119,-

Rezačka DAHLE 442 rotačná
Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na 
grafické účely (filmy, fólie, papier). Kvalita na dosiahnutie najvyššej 
presnosti - automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľ-
ný zadný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených 
orientačných DIN formátov. Kruhový nôž umiestnený v plastovom 
ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba 
nože z tvrdenej ocele). Mierka v cm/inch. Možnosť montáže na ste-
nu. Dĺžka rezu: 510 mm. Kapacita: 35 listov. Prítlak: automatický.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 442 rotačná da442 130,-
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Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 444 rotačná da444 147,-

Rezačka DAHLE 444 rotačná
Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na 
grafické účely (filmy, fólie, papier). Kvalita na dosiahnutie najvyššej 
presnosti - automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľ-
ný zadný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených 
orientačných DIN formátov. Kruhový nôž umiestnený v plastovom 
ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba 
nože z tvrdenej ocele). Mierka v cm/inch. Možnosť montáže na ste-
nu. Dĺžka rezu: 670 mm. Kapacita: 30 listov. Prítlak: automatický.

Rezačka DAHLE 446 rotačná
Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na 
grafické účely (filmy, fólie, papier). Kvalita na dosiahnutie najvyššej 
presnosti - automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľ-
ný zadný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených 
orientačných DIN formátov. Kruhový nôž umiestnený v plastovom 
ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba 
nože z tvrdenej ocele). Mierka v cm/inch. Možnosť montáže na ste-
nu. Dĺžka rezu: 920 mm. Kapacita: 25 listov. Prítlak: automatický. 

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 446 rotačná da446 159,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Stojan k DAHLE 446 da796 313,-

Stojan k DAHLE 448 da798 340,-

Rezačka DAHLE 448 rotačná
Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na 
grafické účely (filmy, fólie, papier). Kvalita na dosiahnutie najvyššej 
presnosti - automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľ-
ný zadný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených 
orientačných DIN formátov. Kruhový nôž umiestnený v plastovom 
ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba 
nože z tvrdenej ocele). Mierka v cm/inch. Možnosť montáže na ste-
nu. Dĺžka rezu: 1300 mm. Kapacita: 20 listov. Prítlak: automatický.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 448 rotačná da448 182,-

Stojan k DAHLE 446 a 448
Stojan so zachytávačom odpadu k rezačke DAHLE 446 a k rezačke 
DAHLE 448. 
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Rezačka DAHLE 534 páková
Rezačka z pevného oceľového plechu vhodná na rezanie papiera, 
kartónu, kože, plastu. Vrchný a spodný rovný nôž vyrobený z kva-
litnej nožiarskej ocele Solingen, ručný prítlak s ochranou na prsty. 
Presná mierka v cm a DIN formátoch, zadný doraz, na spodnej časti 
výrezy na pohodlné prenášanie. Dĺžka rezu: 460 mm. Kapacita: 15 
listov. Prítlak: ručný.

Rezačka DAHLE 502 páková
Nôž z lisovaného oceľového plechu zabezpečuje bezpečné rezanie 
aj bez krytu. Ručný prítlak. Na pracovnom stole sú zobrazené foto-
formáty a centimetrová mierka. Farba modrá. Dĺžka rezu: 320 mm. 
Kapacita: 8 listov. Prítlak: ručný.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 502 páková da502 33,-

Rezačka DAHLE 533 páková
Rezačka z pevného oceľového plechu vhodná na rezanie papiera, 
kartónu, kože, plastu. Vrchný a spodný rovný nôž vyrobený z kva-
litnej nožiarskej ocele Solingen, ručný prítlak s ochranou na prsty. 
Presná mierka v cm a DIN formátoch, zadný doraz, na spodnej časti 
výrezy na pohodlné prenášanie. Dĺžka rezu: 340 mm. Kapacita: 15 
listov. Prítlak: ručný.

Re za č ky  pákové
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Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 533 páková da533 73,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 534 páková da534 102,-

Rezačka DAHLE 560 páková
Páková rezačka z pevného oceľového plechu. Základný vrchný a 
základný spodný brúsený nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej oce-
le Solingen, priehľadný ochranný kryt ostria, ručný prítlak, zadný 
doraz. Presná mierka v cm/inch a DIN formátoch, na spodnej časti 
výrezy na pohodlné prenášanie. Dĺžka rezu: 340 mm. Kapacita: 25 
listov. Prítlak: ručný.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 560 páková da560 115,-
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Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 565 páková da565 293,-

Re za č ky  pákové

Rezačka DAHLE 561 páková
Páková rezačka z pevného oceľového plechu. Základný vrchný a 
základný spodný brúsený nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej oce-
le Solingen. Rotujúci kryt okolo ostria chráni prsty pred náhodným 
porezaním. Presná mierka v cm/inch a DIN formátoch. Automatický 
prítlak. Model s výrezmi na pohodlné prenášanie. Dĺžka rezu: 360 
mm. Kapacita: 35 listov. Prítlak: automatický. 

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 561 páková da561 193,-

Rezačka DAHLE 565 páková
Páková rezačka z pevného oceľového plechu. Základný vrchný a 
základný spodný brúsený nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej oce-
le Solingen. Rotujúci kryt okolo ostria chráni prsty pred náhodným 
porezaním. Presná mierka v cm/inch a DIN formátoch. Automatický 
prítlak. Model s výrezmi na pohodlné prenášanie, navyše vybavený 
predným dorazom, vysúvateľným do 170/185 mm. Dĺžka rezu: 390 
mm. Kapacita: 40 listov. Prítlak: automatický.

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Podporný stôl da794 66,-

2. Zar. na rezanie tenkých prúž. da793 39,-

Rezačka DAHLE 867 páková
Páková rezačka z pevného oceľového plechu. Základný vrchný 
a základný spodný brúsený nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej 
ocele Solingen. Rotujúci kryt okolo ostria chráni prsty pred náhod-
ným porezaním. Presná mierka v cm/ inch a DIN formátoch, čiary 
umožňujúce rezanie uhlových rezov. Automatický prítlak. Výrez na 
spodnej časti na pohodlné prenášanie.K rezačke je možné objednať 
podporný stôl so zariadením na rezanie tenkých prúžkov a zariade-
nie umožnujúce vytvoriť laserový lúč, indikujúci reznú líniu. Dĺžka 
rezu: 460 mm. Kapacita: 35 listov. Prítlak: automatický.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 867 páková da867 308,-

Podporný stôl a zariadenie na rezanie  
tenkých prúžkov
1. Podporný stôl so zariadením na rezanie tenkých prúžkov k rezač-
ke DAHLE 867. 
2. Zariadenie na rezanie tenkých prúžkov k rezačke DAHLU 580 
a 585.

1

2

253



Rezačka DAHLE 564 páková
Rezačka s neohýbateľnou drevenou základňou na rezanie papiera, 
kartónu, kože, plastu. Inovovaná technológia s laserovým lúčom, 
indikujúcim reznú líniu. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej 
nožiarskej ocele Solingen, rotujúci kryt okolo ostria. Presná mierka 
v cm/inch a DIN formátoch. Výrez na spodnej časti na pohodlné 
prenášanie. Veľkosť stola 475 × 310 mm. Dĺžka rezu: 360 mm. Ka-
pacita: 45 listov. Prítlak: ručný.
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Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 564 páková da564 312,-

Laserový lúč, indikujúci rez.
Zariadenie umožnujúce vytvoriť laserový lúč, indikujúci reznú líniu 
k rezačke DAHLE 867.

Popis katalógové číslo cena / kus

Laserový lúč, indikujúci rez. da795 32,-

Rezačka DAHLE 569 páková
Páková rezačka z pevného oceľového plechu na rezanie papiera, 
kartónu, kože, plastu. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej no-
žiarskej ocele Solingen, automatický ochranný kryt, rotujúci okolo 
ostria, uzamykateľný nôž, predný doraz vysúvateľný do 210 mm, 
prítlak pomocou prítlačnej páky, 2 bočné dorazy. Presná mierka  
v cm/inch a DIN formátoch. Veľkosť stola 750 × 550 mm. Vhodný 
doplnok stojan. Dĺžka rezu: 700 mm. Kapacita: 35 listov. Prítlak: 
ručný.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 569 páková da569 830,-

Rezačka DAHLE 567 páková
Páková rezačka z pevného oceľového plechu na rezanie papiera, 
kartónu, kože, plastu. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej no-
žiarskej ocele Solingen, automatický ochranný kryt, rotujúci okolo 
ostria, predný doraz roztiahnuteľný do 210 mm, prítlak pomocou 
prítlačnej páky, 2 bočné dorazy. Presná mierka v cm/inch a DIN 
formátoch. Veľkosť stola 600 × 365 mm. Dĺžka rezu: 550 mm. Ka-
pacita: 35 listov. Prítlak: ručný.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 567 páková da567 520,-

Rezačka DAHLE 569 páková
Páková rezačka z pevného oceľového plechu na rezanie papiera, 
kartónu, kože, plastu. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej no-
žiarskej ocele Solingen, automatický ochranný kryt, rotujúci okolo 
ostria, uzamykateľný nôž, predný doraz vysúvateľný do 210 mm, 
prítlak pomocou prítlačnej páky, 2 bočné dorazy. Presná mierka v 
cm/inch a DIN formátoch. Veľkosť stola 750 × 550 mm. Vhodný 
doplnok stojan. Dĺžka rezu: 700 mm. Kapacita: 35 listov. Prítlak: 
ručný.

Popis katalógové číslo cena / kus

Stojan k DAHLE 569 da619 168,-
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Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 585 páková da585 1190,-

Rezačka DAHLE 580 páková
Páková rezačka so stabilnou pracovnou doskou a pevne spojený 
stojan.Horný a spodný nôž z ocele Solingen,priehľadná ochrana 
noža,nožný pedál,2 uhlové príložníky,nastaviteľný zadný a predný 
doraz,Integrované zariadenie na rezanie tenkých prúžkov,uzamyka-
teľná,rozmer prac.dosky:865x580mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 580 páková da580 920,-

Rezačka DAHLE 585 páková
Páková rezačka so stabilnou pracovnou doskou a pevne spojený 
stojan.Horný a spodný nôž z ocele Solingen,priehľadná ochrana 
noža,stabilný kovový zadný doraz vo vodiacich drážkach,sklápací 
predný stôl s vodiacimi drážkami,2 uhlové príložníky k upevneniu 
zadného dorazu,uzamykateľná.výška rezu: 4 mm,dížka rezu: 1100 
mm, rozmer pracovnej dosky: 1165x760 mm.

Rezačka DAHLE 842 páková
Silná veľkokapacitná rezačka veľkej presnosti, rýchlosti a praktic-
kej funkčnosti, vybavená vysokým stupňom bezpečnosti. Brúsený 
vrchný a spodný nôž z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, kovový 
bezpečnostný ochranný kryt, zverák papiera, bočný a zadný doraz. 
Minimálny rez 35 mm, automatický prítlak. Mierka v cm/inch a DIN 
formátoch. Voliteľné príslušenstvo stojan. Dĺžka rezu: 430 mm. Ka-
pacita: 200 listov.

Laserový lúč, indikujúci reznú líniu
Zariadenie umožňujúce vytvoriť laserový lúč indikujúci reznú líniu 
k rezačke DAHLU 580 a 585.

Popis katalógové číslo cena / kus

Laserový lúč, indikujúci reznú línu da797 46,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 842 páková da842 670,-
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Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 846 páková da846 915,-
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Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 848 páková da848 1260,-

Rezačka DAHLE 846 páková
Silná veľkokapacitná rezačka veľkej presnosti, rýchlosti a prak-
tickej funkčnosti, vybavená vysokým stupňom bezpečnos-
ti. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej nožiarskej oce-
le Solingen, priehľadný bezpečnostný ochranný kryt, zverák 
papiera, bočný a zadný doraz, ovládaný kľukou. Minimálny rez  
40 mm, automatický prítlak. Mierka v cm/inch a DIN formátoch. 
Voliteľné príslušenstvo stojan. Dĺžka rezu: 430 mm. Kapacita: 600 
listov.

Rezačka DAHLE 848 páková
Silná veľkokapacitná rezačka veľkej presnosti, rýchlosti a praktickej 
funkčnosti, vybavená vysokým stupňom bezpečnosti. Brúsený vrch-
ný a spodný nôž z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, priehľadný 
bezpečnostný ochranný kryt, zverák papiera, bočný a zadný doraz, 
ovládaný kľukou. Minimálny rez 40 mm, automatický prítlak. Mier-
ka v cm/inch a DIN formátoch. Voliteľné príslušenstvo stojan. Dĺžka 
rezu: 475 mm. Kapacita: 800 listov.

Popis katalógové číslo cena / kus

Stojan k DAHLE 842 / 846 da712 119,-

Stojan k DAHLE 842/846
Stojan k veľkokapacitným rezačkám DAHLE 842/846.

Stojan k DAHLE 848
Stojan k veľkokapacitnej rezačke DAHLE 848.

Popis katalógové číslo cena / kus

Stojan k DAHLE 848 da718 165,-
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Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 858 páková da858 1600,-

Rezačka DAHLE 858 páková
Silná veľkokapacitná rezačka vybavená priehľadným bezpečnost-
ným ochranným krytom a technológiou s laserovým lúčom, indi-
kujúcim reznú líniu. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej no-
žiarskej ocele Solingen, zadný doraz, automatický prítlak. Mierka 
v cm/inch a DIN formátoch. Voliteľné príslušenstvo stojan. Dĺžka 
rezu: 475 mm. Kapacita: 800 listov.

Rezačka DAHLE 852 páková
Silná veľkokapacitná rezačka vybavená priehľadným bezpečnost-
ným ochranným krytom a technológiou s laserovým lúčom, indi-
kujúcim reznú líniu. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej no-
žiarskej ocele Solingen, zadný doraz, automatický prítlak. Mierka 
v cm/inch a DIN formátoch. Voliteľné príslušenstvo stojan. Dĺžka 
rezu: 435 mm. Kapacita: 200 listov.

Popis katalógové číslo cena / kus

Rezačka DAHLE 852 páková da852 925,-

Stojan k DAHLE 852
Stojan k veľkokapacitnej rezačke DAHLE 852 s laserovým lúčom.

Popis katalógové číslo cena / kus

Stojan k DAHLE 852 da752 227,-

Stojan k DAHLE 858
Stojan k veľkokapacitnej rezačke DAHLE 858.

Popis katalógové číslo cena / kus

Stojan k DAHLE 858 da758 255,-
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Štítkovače, pásky do štítkovačov
Kazetové pásky a tlačiarne etikiet
Batérie, nabíjačky
Predlžovačky, prepäťové ochrany
Kalkulačky
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Jednoduché príručné zariadenie pre použitie v domácnostiach a 
malých kanceláriách. Pomáha udržiavať poriadok a organizáciu vo 
vašich veciach. 9  fontov, 8 štýlov tlače, 5 veľkostí tlače, vertikálna 
tlač,5 typov okrajov,rychlost tlače až 10mm za sekundu, 2 riadky 
tlače, klávesnica ABCD,1 řiadkový 2 znakový displej, pamäť na 
1800 znakov, ručný odstrih pásky, šírky pásky 3.5, 6, 9 a 12 mm, 
balenie obsahuje: popisovač, pásku TZ231(len 4m štartovacia).
Napájanie: 6xAAA batérie adaptér typ G.

Popis katalógové číslo cena / kus

PT 1090 tlačiareň štítkov br1090 34,40

Adaptér P-touch typ G br9065 10,90

Tlačiareň štítkov PT 7600 VP 
Prenosné zariadenie v robustnom dizajne, vhodné pre elektrikárov, 
inštalatérov,do skladov a kdekoľvek k okamžitému použitiu. Jedno-
duchá obsluha, možnosť pripojenia k PC. P-touch PT 7600 používa 
TZ pásky v šírkach 6, 9, 12, 18 a 24 mm. Napájanie na 6 batérií 
(veľkosť AA) alebo cez adaptér typ H (nie je súčasťou). Model je 
dodávaný v kufríku spolu s dvomi TZ páskami, sadou nabíjateľných 
batérií, USB káblom a softvérom na tlač čiarových kódov.

Popis katalógové číslo cena / kus

Tlačiareň štítkov PT 7600 VP br7600 159,-

Adaptér P-touch typ H br9252 10,90

Popis katalógové číslo cena / kus

PT 1830 tlačiareň štítkov br1830 69,-

PT 1290 DT
Príručné zariadenie pre sprehľadnenie a organizáciu každej kance-
lárie, skladu alebo výroby. Vďaka ergonomickému tvaru sa veľmi 
pohodlne ovláda. Používa kazetové pásky TZ v šírkach 3, 5, 6, 9 
a 12 mm. Patentovaná technológia laminovania pások zabezpečuje 
dlhodobú ochranu a vysokú odolnosť. Model dodávaný s adaptérom 
v praktickom kufríku a jednou páskou. Vhodné pásky: TZ - 6,9 a 12 
mm. Odstrih pásky: manuálny. Pripojenie k PC: nie.

Popis katalógové číslo cena / kus

PT 1290 DT br1290dt 54,-

PT 1830 tlačiareň štítkov
Nový model zariadenia na sprehľadnenie a organizáciu každej kan-
celárie, skladu alebo výroby. Používa kazetové pásky TZ v šírkach 
6, 9, 12 a 18 mm. Patentovaná technológia laminovania pások za-
bezpečuje dlhodobú ochranu a vysokú odolnosť štítkov. Napájanie 
na 6 tužkových batérií (veľkosť AAA/ LR3) alebo AC adaptér. Model 
je dodávaný v praktickom kufríku spolu s adaptérom a jednou TZ 
páskou. Vhodné pásky: TZ - 6,9,12 a 18. Odstrih pásky: manuálny. 
Pripojenie k PC: nie.
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Profesionálny stolový kancelársky model s ergonomickou klávesni-
cou na priemyselné, obchodné, prevádzkové a kancelárske potreby 
značenia.Prehľadný displej umožňuje pohodlné  zadávanie textu 
a opravu chýb. Napájanie batériami alebo AC adaptérom. P-touch 
2100 VP používa kazetové pásky TZ v šírkach 6, 9, 12 a 18 mm. V 
cene adaptér, praktický prenosný kufrík, laminovaná TZ páska šír-
ky 18 mm, USB kábel na pripojenie k PC a editovací software pod 
Windows, umožňujúci voliť všetky fonty inštalované vo Windows. 
Vhodné pásky: TZ-6,9,12 a 18 mm. Odstrih pásky: automatický. Pri-
pojenie k PC: áno.

Popis katalógové číslo cena / kus

PT 2100 VP tlačiareň štítkov br2100 99,-

Popis katalógové číslo cena / kus

PT 2700 VP tlačiareň štítkov br2700 139,-

PT 3600 tlačiareň štítkov
Univerzálny model s klávesnicou a možnosťou pripojenia k počí-
taču. Súčasťou dodávky je kábel pre pripojenie k PC a editovací 
software pod Windows, umožňujúci voliť všetky fonty inštalované 
vo Windows a plynule meniť ich veľkosť, vrátane možnosti importu 
grafiky. Možnosť tlače čiarových kódov a údajov z databázy. Pou-
žíva kazetové pásky TZ v šírkach 6, 9, 12, 18, 24 a 36 mm. Odstrih 
pásky: automatický. Pripojenie k PC: áno.

Popis katalógové číslo cena / kus

PT 3600 tlačiareň štítkov br3600 362,-

PT 2700VP tlačiareň štítkov
Profesionálny stolový kancelársky model na priemyselné, obchod-
né,prevádzkové a kancelárske potreby značenia. Prehľadný displej 
umožňuje pohodlné zadávanie textu a opravu chýb. Napájanie ba-
tériami alebo AC adaptérom. P-touch 2700 VP používa kazetové 
pásky TZ v šírkach 6, 9, 12, 18 a 24 mm. V cene adaptér, praktický 
prenosný kufrík,laminovaná TZ páska šírky 24 mm, USB kábel na 
pripojenie k PC a editovací software pod Windows, umožňujúci voliť 
všetky fonty inštalované vo Windows. Vhodné pásky: TZ-6,9,12,18 
a 24 mm. Odstrih pásky: automatický. Pripojenie k PC: áno.

PT 9500 PC tlačiareň štítkov 
Výkonná elektronická tlačiareň k PC alebo MAC. Je vyvinutá na pro-
dukciu vysokokvalitných odolných štítkov. Ponúka flexibilné rieše-
nia do kancelárií, skladov, laboratórií a nemocníc. Možnosť tlače 
čiarových kódov a údajov z databázy. Používa kazetové pásky TZ 
v šírkach 6, 9, 12,18, 24 a 36 mm. Súčasťou balenia je štartovacia 
TZ páska, USB kábel, sériový kábel, CD-ROM a adaptér. Rozmery 
116 × 190 × 127 mm. Vhodné pásky: TZ - 6,9,12,18,24 a 36 mm. 
Odstrih pásky: automatický. Pripojenie k PC: áno.

Popis katalógové číslo cena / kus

PT 9500 PC tlačiareň štítkov br9500 325,-
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Popis katalógové číslo cena / kus

TZ-211 Páska 6mm biela /čierna tz211 11,90

TZ-611 Páska 6mm žltá / čierna tz611 11,90

TZ-221 Páska 9mm biela / čierna tz221 13,90

TZ-621 Páska 9mm žltá / čierna tz621 13,90

TZ-121 Páska 9mm priehľad. / čierna tz121 11,90

TZ-521 Páska 9mm modrá / čierna tz521 13,90

TZ-421 Páska 9mm červená / čierna tz421 13,90

TZ-721 Páska 9mm zelená / čierna tz721 13,90

TZ-325 Páska 9mm čierna / biela tz325 16,90

TZ-231 Páska 12mm biela / čierna tz231 14,90

TZ-631 Páska 12mm žltá / čierna tz631 14,90

TZ-131 Páska 12mm priehľ. / čierna tz131 13,90

TZ-431 Páska 12mm červená / čierna tz431 14,90

TZ-531 Páska 12mm modrá / čierna tz531 14,90

TZ-335 Páska 12mm čierna / biela tz335 17,90

TZ-241 Páska 18mm biela / čierna tz241 17,90

TZ-641 Páska 18mm žltá / čierna tz641 17,90

TZ-345 Páska 18mm čierna / biela tz345 21,-

TZ-141 Páska 18mm priehľad. / čierna tz141 16,90

TZ-251 Páska 24mm biela / čierna tz251 21,-

TZ-651 Páska 24mm žltá / čierna tz651 21,-

TZ-261 Páska 36mm biela / čierna tz261 26,90

PT 7100VP
Ručný popisovač pre remeselníkov; pásky TZ 3,5/6/9/12 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

PT 7100 VP br7100 52,-

Kazetové pásky TZ laminované
Laminované pásky TZ sú vhodné pre všetky tlačiarne štítkov Brother. 
Odolávajú teplotám od -50 do 300 °C, sú odolné voči slnečnému 
žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškriabaniu, prachu a iným ne-
čistotám a olejovým kvapalinám. Dĺžka pásky 8 m.

TZ pásky s mimoriadne silnou priľnavosťou
Účinné najmä pre nerovné povrchy a polypropylén. V porovnaní 
s obyčajnou páskou je o 35 % silnejšia na nehrdzavejúcej oceli a 
o 300 % silnejšia na polypropyléne. V priemere je o 50 % silnej-
šia. Dĺžka pásky 8 m. Šírka: 6 mm. Farba pásky/písma: biela/čierna, 
žltá/čierna.

Popis katalógové číslo cena / kus

TZ-S211 Páska 6mm biela / čierna tzs211 13,90

TZ-S221 Páska 9mm biela / čierna tzs221 14,90

TZ-S231 Páska 12mm biela / čierna tzs231 16,90

TZ-S631 Páska 12mm žltá / čierna tzs631 16,90

TZ-S241 Páska 18mm biela / čierna tzs241 19,90

TZ-S251 Páska 24mm biela / čierna tzs251 22,-
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Popis katalógové číslo cena / kus

TZ-SE4 Páska bezp. 18mm biela / čierna tzse4 29,90

Bezpečnostná páska
Páska, po strhnutí ktorej sa text šachovnicovo deštruuje a neumožní 
už jej opätovné nalepenie. Dĺžka pásky 8 m. Šírka: 18 mm. Farba 
pásky/písma: biela/čierna.

Tlačiareň štítkov QL-560
Rýchla všestranná elektronická tlačiareň s jednoduchou obsluhou, 
predstavujúca novú úroveň tlačenia etikiet vysokej kvality cez PC. 
Ponúka široký výber etikiet a pások, ktoré vyhovejú takmer každému 
užívateľovi. Automatický odstrih pásky. Pripojenie k PC: áno.

Popis katalógové číslo cena / kus

Tlačiareň štítkov QL-560 br560 69,-

Tlačiareň štítkov QL-650 TD
Elektronická tlačiareň rovnakého využitia a parametrov ako QL 550, 
navyše zobrazovanie času a dátumu na displeji a ich tlač na štít-
ky. Pripojenie k PC cez USB/Serial. Možnosť tlačenia etikiet aj bez 
PC. Šírka: 12-62 mm. Odstrih pásky: automatický. Pripojenie k PC: 
áno.

Popis katalógové číslo cena / kus

Tlačiareň štítkov QL-650 TD br650 199,-

Tlačiareň štítkov QL 1050
Rýchla a všestranná elektronická tlačiareň, predstavujúca novú úro-
veň tlačenia etikiet vysokej kvality cez PC. Ponúka široký výber etiki-
et a pások.Vhodná aplikácia napr. na tlač adries, upútaviek, preprav-
ných etikiet a tituliek. Tlačiareň používa rolky s etiketami rôznych 
formátov alebo bez formátovania. Pri použití rolky bez formátovania 
možete vytlačiť etiketu dĺžky od 62 mm až do 1 m. Súčasťou balenia 
tlačiarne sú dve štartovacie rolky, užívatelská príručka, CD-ROM, 
sieťový kábel a USB kábel. Možnosť tlačenia etikiet aj bez PC. Šírka: 
12-102 mm Odstrih pásky: automatický. Pripojenie k PC: áno 

Popis katalógové číslo cena / kus

Tlačiareň štítkov QL 1050 br1050 249,-

Popis katalógové číslo cena / bal.

Štítok adresový 29x90 mm dk11201 11,-

Štítok adresový malý 29x62 mm dk11209 14,-

Štítok adresový veľký 38x90 mm dk11208 14,-

Štítok multifunkčný 17x54 mm dk11204 7,-

Štítok čiarové kódy 102x51 mm dk11240 36,-

Štítok zasielateľský 102x152 mm dk11241 35,-

Stredná páska 29x30,48 mm dk22210 11,-

Široká páska 62x30,48 mm dk22205 18,-

Etikety Brother
Etikety do elektronických tlačiarní QL 560 a QL 650 TD sú navinu-
té v rolkách v rôznych formátoch alebo bez formátovania. Materiál 
termopapier. Farba: biela
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Kompaktná elektronická tlačiareň DYMO LabelWriter 400 pracuje v 
prepojení cez USB port s PC i MAC. Poskytuje široké možnosti tlače 
štítkov v laserovej kvalite. Vďaka veľkej rýchlosti je zvlášť vhodná 
na častú tlač etikiet s adresami. LabelWriter 400 umožňuje uložiť 
všetky vami vytvorené štítky a kedykoľvek ich podľa potreby opäť 
vytlačiť. Súčasťou balenia je sieťový adaptér a CD s jednoduchým 
softvérom. Rozmery 127 × 185 × 133 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

DYMO LW 400 tlačiareň štítkov dy34630 128,-

Štítok pre LW400 
Etikety do tlačiarní Dymo LabelWriter 400 a Labelwriter 400 Duo sú navinuté 
v rolke. Materiál papier. Farba etikiet biela.

Popis MJ katalógové číslo cena / bal.

Štítok pre LW400 biel. 89x28 mm bal.
2x130 ks. dy99010 11,90

Štítok pre LW400 biel. 89x36 mm bal.
2x260 ks. dy99012 21,-

Štítok pre LW400 číry 89x36 mm bal.
1x260 ks. dy722410 36,90

Štítok pre LW400 biel. 101x54 mm bal.
1x220 ks. dy99014 19,90

Štítok pre LW400 biel. 70x54 mm bal.
1x320 ks. dy99015 23,90

Štítky pre LW400 biel. 54x25 mm bal.
1x500 ks. dy11352 13,-

Štítok pre LW400 biel. 24x12 mm bal.
1x1000 ks. dy11353 12,-

Štítok pre LW400 biel. 57x32 mm bal.
1x1000 ks. dy11354 31,90

Štítok pre LW400 biel. 19x51 mm bal.
1x500 ks. dy11355 12,90

Popis katalógové číslo cena / kus

Dymo LP 250 tlačiareň štítkov dy22059 82,-

Adaptér pre DYMO dy721440 22,-

Dymo LP 250 tlačiareň štítkov a adaptér
Dymo LP 250 tlačiareň štítkov
Nová verzia DYMO rady LP s jednoduchším prístupom k funkciám. 
Príjemný a kompaktný nový dizajn, ergonomický tvar, jednoduchá 
obsluha. DYMO LP 250 tlačí na pásky v šírke 6, 9 a 12 mm. Okienko 
na zadnej časti pre kontrolu množstva pásky. Súčasťou zariadenia je 
3 m štartovacia páska D1. Zdrojom napájania je 6 ks AA batérií (nie 
sú súčasťou) alebo adaptér (dodávaný samostatne). Vhodné pásky: 
D1 - 6,9 a 12 mm. Odstrih pásky: manuálny. Pripojenie k PC: nie.
Adaptér pre DYMO
Adaptér pre tlačiarne štítkov DYMO LP 250, LP 350, LP 350, LM 
150, LM 350 a LM 450.
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Základný model etiketovacieho zariadenia so slovenskou diakriti-
kou s rýchlym prístupom k najpoužívanejším funkciám. Ergonomic-
ký tvar, jednoduchá obsluha od zapnutia až po tlač. DYMO LM 
120P používa kazetové pásky typu D1 v šírkach 9 a 12 mm. Zdro-
jom napájania je 6 ks AAA batérií, ktoré nie sú súčasťou zariadenia.

Popis katalógové číslo cena / kus

Dymo LM 120P tlačiareň štítkov dy784610 47,-

T l a č i a r ne  e t i k i e t  a  e t i k e t y

Dymo LP 350 tlačiareň štítkov a adaptér
Dymo LP 350 tlačiareň štítkov
Etiketovacie zariadenie rady LP so slovenskou diakritikou. Príjemný 
a kompaktný dizajn, ergonomický tvar, okienko na zadnej časti na 
kontrolu množstva pásky, jednoduchá obsluha. DYMO LP 350 tlačí 
na pásky v šírke 6, 9, 12 a 19 mm. Súčasťou zariadenia je 3 m štarto-
vacia páska D1. Zdrojom napájania je 6 ks AA batérií alebo adaptér 
(nie sú súčasťou). Vhodné pásky: D1 - 6,9,12 a 19 mm. Odstrih pás-
ky: manuálny. Pripojenie k PC: nie.
Adaptér pre DYMO
Adaptér pre tlačiarne štítkov DYMO LP 250, LP 350, LP 350, LM 
150, LM 350 a LM 450.

Popis katalógové číslo cena / kus

Dymo LP 350 tlačiareň štítkov dy22066 143,-

Adaptér pre DYMO dy721440 22,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Dymo OMEGA tlačiareň štítkov dy12748 12,-

Dymo OMEGA tlačiareň štítkov
Malé mechanické zariadenie, ktoré skvelo sadne do ruky. Všetky číslice, 
písmená a znaky sú na otočnom tlačovom kotúčiku. Natočením si zvolíte 
žiadaný symbol a kliknutím ho tlačíte na pásku. Symbolom nožnice pásku 
odstrihnete. Súčasťou balenia jedna páska. Náhradné pásky v dĺžke 3 m.

Popis katalógové číslo cena / kus

Páska pre 1540, Omega 9 mm červená dy524702 1,35

Páska pre 1540, Omega 9 mm zelená dy524705 1,35

Páska pre 1540, Omega 9 mm modrá dy524706 1,35

Páska pre 1540, Omega 9 mm čierna dy524709 1,35

Páska pre 1540, Omega 9 mm
Pásky pre atiketovacie kliešte Dymo Omega dĺžky 3m. 
Šírka: 9 mm x 3 m. Farba pásky: červená, zelená, modrá, čierna.
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DYMO LM 450 tlačiare štítkov
Model etiketovacieho zariadenia v kancelárskej aplikácii, ktorý je 
možné použiť samostatne, i v prepojení s počítačom cez USB port. 
Automatický elektrický odstrih pásky, klávesnica RACE s jednodu-
chým zadávaním písmen s diakritikou podobne ako pri písaní SMS 
na mobilnom telefóne. Adaptér, ani 6 ks batérií AA nie sú súčasťou 
zariadenia. Vhodné pásky: D1 - 6,9,12,19 a 24 mm. Odstrih pásky: 
automatický. Pripojenie k PC: áno.

Kazetové pásky Dymo
Semi-permanentné pásky odolné voči vode, olejom, organickým 
zlúčeninám. Podkladová páska, text a lepidlo odolávajú teplotám  
-30 °C až do +150 °C. Majú dobrú priľnavosť na ABS, PVC, PE, Acry-
lic, sklo, drevo, papier a nerezovú oceľ. Sú určené pre Dymo zaria-
denia. Dĺžka 7 m. Farba pásky/písma: biela/čierna.

Popis farba pásky / farba písma katalógové číslo cena / kus

Sam. páska D1 6 mm b/č biela / čierna dy43613 16,90

Sam. páska D1 6 mm ž/č žltá / čierna dy43618 16,90

Sam. páska D1 6 mm pr/č priehľadná / čierna dy43610 16,90

Sam. páska D1 9 mm b/č biela / čierna dy40913 19,10

Sam. páska D1 9 mm ž/č žltá / čierna dy40918 19,10

Sam. páska D1 9 mm z/č zelená / čierna dy40919 19,10

Sam. páska D1 9 mm p/č priehľadná / čierna dy40910 19,10

Sam. páska D1 12 mm b/č biela / čierna dy45013 20,30

Sam. páska D1 12 mm m/č modrá / čierna dy45016 20,30

Sam. páska D1 12 mm čv/č červená / čierna dy45017 20,30

Sam. páska D1 12 mm ž/č žltá / čierna dy45018 20,30

Sam. páska D1 12 mm z/č zelená / čierna dy45019 20,30

Sam. páska D1 12 mm č/b čierna / biela dy45021 20,30

Sam. páska D1 12 mm p/č priehľadná / čierna dy45010 20,30

Sam. páska D1 19 mm b/č biela / čierna dy45803 26,70

Sam. páska D1 19 mm ž/č žltá / čierna dy45808 26,70

Sam. páska D1 24 mm b/č biela / čierna dy53713 27,10

Sam. páska D1 24 mm ž/č žltá / čierna dy53718 27,10

Popis katalógové číslo cena / kus

Dymo LM 350 tlačiareň štítkov dy719140 125,-

Adaptér pre DYMO dy721440 22,-

Dymo LM 350 tlačiareň štítkov a adaptér
Dymo LM 350 tlačiareň štítkov
Etiketovacie zariadenie so slovenskou diakritikou, ktoré môže byť 
využité v kancelárii, maloobchode, ale i v priemyselnom odvetví. 
Písmená s diakritikou sa zadávajú podobne ako na mobile pri písaní 
SMS opakovaným stláčaním príslušnej klávesy. Umožňuje uklada-
nie obľúbených formátov a často používané texty štítkov. LM 350 
tlačí na pásky D1 v šírke 6, 9, 12 a 19 mm. Páska sa odrezáva au-
tomaticky. Okienkom v kryte môžete sledovať typ pásky a jej zostá-
vajúce množstvo. Súčasťou je 3 m štartovacia páska D1. Zdrojom 
napájania je 6 ks AA batérií alebo adaptér (nie sú súčasťou). Vhodné 
pásky: D1 - 6,9,12 a 19 mm. Odstrih pásky: automatický. Pripojenie 
k PC: nie.
Adaptér pre DYMO
Adaptér pre tlačiarne štítkov DYMO LP 250, LP 350, LP 350, LM 
150, LM 350 a LM 450.

Popis katalógové číslo cena / bal.

DYMO LM 450 tlačiare štítkov dy718900 190,-
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1. PH Longlife mikrotuž. AAA R03-P4/01B
Zinkovo-uhlíková batéria AAA / R03 ,1,5S-Vi V ,Vysokokvalitná 
technológia používajúca chloridzinočnatý zaručuje dlhú životnosť 
batérie pri použití so zariadeniami s nízkym odberom.
2. PH Longlife tužková AA R6-P4/01B
zinkovo-uhlíková batéria AA/ R6 ,1,5S-Vi V ,Vysokokvalitná techno-
lógia používajúca chloridzinočnatý zaručuje dlhú životnosť batérie 
pri použití sozariadeniami s nízkym odberom.
3. PH Longlife mono C R14-P2
Philips LongLife Batéria R14-P2 C zinko-uhlíková.
4. PH Longlife mono D R20-P2
Philips LongLife Batéria R20-P2 D zinkovo-uhlíková.
5. PH Longlife 9V 6F22/01B
Zinkovo-uhlíková batéria 9 V / 6F22.

Popis MJ katalógové číslo cena / bal.

1. PH Longlife mikrotuž. AAA R03-P4/01B bal. 4 ks phr03LL 1,32

2. PH Longlife tužková AA R6-P4/01B bal. 4 ks phr6LL 1,36

3. PH Longlife mono C R14-P2 bal. 2 ks phr14LL 1,64

4. PH Longlife mono D R20-P2 bal. 2 ks phr20LL 1,42

5. PH Longlife 9V 6F22/01B bal.1 ks phr9vLL 1,34

PH Powerlife
1. PH Powerlife AA R6-P4
Alkalická batéria AA / LR6, Napája všetky energeticky náročné za-
riadenia.
2. PH Powerlife AAA R03-P4
Philips PowerLife Batéria LR03PB5A AAA alkalická.Napája všetky 
energeticky náročné zariadenia.
3. PH Powerlife 9V 9VPB1C/10
Philips PowerLife Batéria 9VPB1C 9 V alkalická.

Popis MJ katalógové číslo cena / bal.

1. PH Powerlife AA R6-P4 bal. 4 ks phr6pL 2,08

2. PH Powerlife AAA R03-P4 bal. 4 ks phr03pL 1,80

3. PH Powerlife 9V 9VPB1C/10 bal. 1 ks ph9vpL 3,04

PH Gombíková batéria
PH Gombíková batéria CR2032, CR2016, CR2025
Líthiová 3 V.
PH Gombíková batéria LR44 A76 1,5V
A76 (LR44, LR1154) minialkalická 1,5 V.

Popis katalógové číslo cena / kus

1. PH Gombíková batéria CR 2032 ph2032 0,87

2. PH Gombíková batéria CR 2016 ph2016 0,87

3. PH Gombíková batéria CR 2025 ph2025 0,87

4. PH Gombíková batéria LR 44 A76 1,5 V pha76 0,93
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Popis katalógové číslo cena / bal.

Fotočlánok CR123A 3V ph123a 2,69

PH Extreme life
1. PH Extreme life mikrotuž. AAA LR03-P4/12B
Alkalická batéria AAA / LR03 , ideálne na použitie v digitálnych fo-
toaparátoch a vysoko energických zariadeniach. Batérie ExtremeLife 
sú navrhnuté pre špičkové digitálne zariadenia.
2. PH Extreme life tužková AA LR6-P4/12B
Alkalická batéria AA / LR6 , ideálne na použitie v digitálnych fotoa-
parátoch a vysoko energických zariadeniach. ExtremeLife sú navrh-
nuté pre špičkové digitálne zariadenia.
3. PH Extreme life malý mč. LR14-P2/12B
Alkalická batéria C / LR14 , extrémny výkon pre prístroje s vysokou 
energetickou náročnosťou.
4. PH Extreme life veľký mč. LR20-P2/12B
Alkalická batéria D / LR20 , extrémny výkon pre prístroje s vysokou 
energetickou náročnosťou.
5. PH Extreme life 9V 6LR61/12B
Alkalická batéria 9 V / 6LR61. 
Philips ExtremeLife Batéria 6LR619 V ultra alkalická.

Popis MJ katalógové číslo cena / bal.

1. PH Extreme life mikrotuž. AAA 
LR03-P4/12B bal. 4 ks phlr03eL 4,38

2. PH Extreme life tužková AA LR6-P4/12B bal. 4 ks phlr6eL 4,38

3. PH Extreme life malý mč. LR14-P2/12B bal. 2 ks phlr14eL 3,78

4. PH Extreme life veľký mč. LR20-P2/12B bal. 2 ks phlr20eL 4,91

5. PH Extreme life 9V 6LR61/12B bal. 1 ks ph9veL 3,98

PH Lithium
Lítiové batérie Lithium Ultra značky Philips sú dokonale vhodné pre 
prenosné zariadenia s vyššou spotrebou energie. Vydržia až neuve-
riteľných 7-krát dlhšie ako alkalické.

Popis MJ katalógové číslo cena / bal.

1. PH Lithium AAA mikrotuž. FR03LB2A/10 bal. 2 ks. phfr03 4,98

2. PH Lithium AA tužková FR 6LB2A/11 bal. 2 ks. phfr6 4,98

Fotočlánok CR123A 3V
Prvotriedna lítiová technológia pre váš fotoaparát.Keď jednoducho 
musíte mať to najlepšie, žiadajte batérie ExtremeLife. Sú vynikajúce 
pre váš fotoaparát.
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PH NiMH mik. bat. AAA-R03B4A100/10 1000
AAA nikel-metal hydridová batéria. Ideálne pre všetky energeticky 
náročné zariadenia. Tieto akumulátory typu AAA s vysokou kapaci-
tou sa dajú nabíjať až 1000-krát. 1000 mAh.
PH NiMH tuž. AA R6B2A270/10 2700
Ideálne pre všetky energeticky náročné zariadenia. Tieto akumuláto-
ry typu AAA s vysokou kapacitou sa dajú nabíjať až 1000-krát.
PH NiMH tuž. AA R6B4A230/10 2300
Ideálne pre všetky energeticky náročné zariadenia. Tieto akumulá-
tory typu AAA s vysokou kapacitou sa dajú nabíjať až 1000-krát. 
Kapacita 2300mAh.
PH NiMH bateria 9V-9VB1A17/10
Philips MultiLife Nabíjateľná batéria 9VB1A17 9 V, 170 mAh, ni-
kel-metal hydridová batéria sa môže úplne dobiť až 1000-krát bez 
toho, aby sa pred nabíjaním musela vybiť.

Popis MJ katalógové číslo cena / bal.

1. PH NiMH mik. bat. AAA-R03B4A100/
10 1000 bal. 4 ks phr03n 10,90

2. PH NiMH tuž. AA R6B2A270/10 2700 bal. 2 ks phr627 7,90

3. PH NiMH tuž. AA R6B4A230/10 2300 bal. 4 ks phr623 11,08

4. PH NiMH bateria 9V-9VB1A17/10 bal. 1 ks ph9vn 10,39

PH MultiLife Nabíjačka
1. Nabíjačka 1 hour+4x2300mAh NiMH SCB5660NB/12
Philips MultiLife Nabíjačka batérií SCB5660NB 1-hodinová
2. Mini nabíjačka + 2xAAA 800mAh SCB1235NB/12
Philips MultiLife Nabíjačka batérií SCB1235NB
3. Mini nabíjačka + 2 x AA 2450 mAh  SCB1280NB/12
Philips MultiLife Nabíjačka batérií SCB1280NB

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Nab. 1hour + 4x2300mAh NiMH SCB5660NB/12 ph5660 34,90

2. Mini nabíjačka + 2xAAA 800mAh SCB1235NB/12 ph1235 9,90

3. Mini nabíjačka + 2 x AA 2450 mAh SCB1280NB/12 ph1280 12,90
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P repäové ochrany a pred lžovačky

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Prep. ochrana Gembird 5 zásuviek, dľžka 1,8 m po003217 5,90

2. Prep. ochrana Gembird, 5 zásuviek, dĺžka 3 m po003216 6,90

3. Prep. ochrana Gembird PW-3100 5 zás. dl. 1,2 m po008872 10,90

4. Prepäťová ochrana APC 5 zás. po005333 11,90

5. Prepäťová ochrana APC 6 zás. po060333 17,90

6. APC SurgeArrest prepäťová ochrana P1-FR poapc1 10,85

Záložný zdroj APC BE 550 VA
Záložný zdroj off-line technológia určený pre zálohovanie pracov-
ných staníc. 330 W / 550 VA,Vstup 230V / Výstup 230V.

Popis katalógové číslo cena / kus

Záložný zdroj APC BE 550 VA po0550 103,90

Prepäťová ochrana
1. Prepäťová ochrana Gembird 5 zásuviek, dľžka 1,8 m
Chráni počítače a ďalšie kancelárske / domáce zariadenia pred 
škodlivými prepätiami. Maximálne prepätie 4500V, maximálny za-
ťažovací prúd 10A
SPF3-B-6. 
2. Prepäťová ochrana Gembird, 5 zásuviek, dĺžka 3 m 
Napájací kábel s prepäťovou ochranou , 5 zásuviek. Automatické 
prerušenie obvodu istič 10A, vstavaná základná prepaťová ochrana.  
maximálne nárazové napätie 4500V. maximálna prúdová špička 
4500A. SPF3-B-10. 
3. Prepäťová ochrana Gembird PW-3100 5 zásuviek dl. 1,2 m
Zásuvka s prepäťovou ochranou s 5 chránenými prípojkami pre na-
pájanie Vašich zariadení. Ochrana TV, stereoprehrávača a ďalších 
drahých zariadení pred poškodením prúdovými nárazmi a špička-
mi. 
ZÁRUKA 10.000 EUR NA PRIPOJENÉ  ZARIADENIA
4. Prepäťová ochrana APC 5 zás.
Najlepšia prepäťová ochrana pre PC a elektroniku - až pre 5 zari-
adení.
5. Prepäťová ochrana APC 6 zás.
Profesionálna prepäťová ochrana pre počítače a elektroniku - až pre 
6 zariadení + telefónnu linku.
6. APC SurgeArrest prepäťová ochrana P1-FR 
Spoľahlivá základná ochrana proti prepätiu pre počítače a domácu 
elektroniku.Výkon 230 V / 16 A.

Popis katalógové číslo cena / kus

Predlžovačka 3z/3m pr0303 3,90

Predlžovačka 3z/5m pr0305 4,90

Predlžovačka 3z/10m pr0310 10,90

Predlžovačka 5z/3m pr0503 4,29

Predlžovačka 5z/5m pr0505 5,89

Predlžovačka 5z/10m pr0510 11,90

Predlžovačka 3z/3m s vypínačom pr0303v 3,98

Predlžovačka 3z/5m s vypínačom pr0305v 6,89

Predlžovačka 5z/3m s vypínačom pr0503v 4,90

Predlžovačka 5z/5m s vypínačom pr0505v 6,98

Rozdvojka pr021 1,69

Predlžovačka
250 V ,IP 20 ,MAX 10 A 
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Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Emile CS-805 em805 3,90

Kalku lačky
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a Kalkulačka Emile CS-805

Malá vrecková kalkulačka s plastovým krytom. 8-miestny display, 
duálne napájanie solárne+batéria, základné funkcie, %, odmocni-
na, pamäť. Rozmery 64x100x8 mm.

Kalkulačka Emile CA-009E
Vrecková kalkulačka s veľkým 12-miestnym displayom. Duálne na-
pájanie solárne+batéria, základné funkcie, odmocnina, %, pamäť, 
Euro prepočet, krok späť. Rozmery 72x120x10 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Emile CA-009E em009 5,55

Kalkulačka Emile CD-276
Stolová kalkulačka s 8-miestnym extra veľkým displayom. Duálne 
napájanie solárne+batéria, základné funkcie, percentá.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Emile CD-276 em276 5,89

Kalkulačka Emile CD-286
Stolová kalkulačka s 12-miestnym displayom a farebnou klávesni-
cou. Farby v ponuke - modrá, zelená a oranžová. Duálne napájanie 
solárne+batéria, základné funkcie, pamäť, odmocnina, krok späť, 
00, +/-, %, GT. Rozmery 145x105x20 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Emile CD-286 em286 6,89

Kalkulačka Emile CD-277
Stolová kalkulačka s 12-miestnym displayom a kovovým povrchom. 
Duálne napájanie solárne+batéria, základné funkcie, pamäť, krok 
späť, 00, +/-, %, GT, zaokrúhľovanie, Mark up - pre rýchly výpočet 
cien s prirážkou. Rozmery 140x105x20 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Emile CD-277E em277 9,32

Kalkulačka Emile CH-288
Stolová kalkulačka s 12-miestnym veľkým displayom. Možnosť kon-
troly 100 krokov naspäť a opravy chyby. Duálne napájanie solár-
ne+batéria, základné funkcie, pamäť, %, odmocnina, krok späť, 00, 
GT, daň. Rozmery 150x115x20 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Emile CH-288 em288 10,20
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Väčšia stolová kalkulačka s veľkým 12-miestnym displayom. Duálne 
napájanie solárne+batéria, základné funkcie, dvojpamäť, krok späť, 
+/-,  00, %, zaokrúhľovanie. Rozmery 150x155x20 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Emile CD-868 em868 10,99

Kalkulačka Emile CS-238
Vedecká kalkulačka s pevným obalom. 10+2 miestny 2-riadko-
vý display, 229 matematických a štatistických funkcií. Rozmery 
150x82x20 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Emile CS-238 em238 6,76

Kalkulačka Emile CS-205
Vedecká kalkulačka s pevným obalom. 10+2 miestny 2-riadko-
vý display, 401 matematických a štatistických funkcií. Rozmery 
157x81x17 mm.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Emile CS-205 em205 10,99

Kalkulačka Casio HL-820VER
Vrecková kalkulačka s vyklápacím krytom. Veľký 8-miestny LCD 
displej. Výpočet: %, euro prevod. Napájanie: batériou

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio HL-820VER cs820 5,85

Kalkulačka Casio HL-4
Vrecková kalkulačka s veľkým 8-miestnym LCD displejom.Výpočet: 
%, percentuálna marža. Napájanie: batériou.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio HL-4 cs4hl 4,26

Kalkulačka Sencor SEC 377/10
Ľahko ovládateľná stolová kalkulačka s 10-miestnym maticovým 
displejom. Displej: 10-miestny. Výpočet: %. Napájanie: duálne.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Sencor SEC 377/10 sc37710 6,49
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Kalkulačka Sencor SEC 367/12
Ľahko ovládateľná stolová kalkulačka s 10-miestnym maticovým 
displejom. Displej: 12-miestny. Výpočet: %. Napájanie: duálne.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Sencor SEC 367/12 sc36712 8,10

Kalku lačky
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Kalkulačka Casio MS-8VER
Stolová kalkulačka na výpočet daní a daňových sadzieb s veľkým 
8-miestnym LCD displejom. Výpočet: %, euro prevod. Napájanie:  
duálne.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio MS-8VER cs8ver 10,90

Kalkulačka Casio MS-10TV 10di
Stolová kalkulačka s 10-miestnym LCD displejom. Výpočet: %, per-
centuálna marža. Napájanie: duálne.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio MS-10TV 10di cs10tv 12,20

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio MS-20TV 12di cs20tv 13,90

Kalkulačka Casio MS-20TV 12di
Stolová kalkulačka s 12-miestnym LCD displejom. Displej: 12-miest-
ny. Výpočet: %, percentuálna marža. Napájanie: duálne.

Kalkulačka Casio MS-100TER
Stolová kalkulačka na výpočet dane s 10-miestnym LCD displejom.  
Výpočet: %, percent. marža, konv. mien.Napájanie: duálne.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio MS-100TER cs100ter 15,-

Kalkulačka Casio MS-120TER 
Stolová kalkulačka na výpočet dane s 12-miestnym LCD displejom.  
Výpočet: %, percent. marža, konv. mien. Napájanie: duálne.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio MS-120TER cs120ter 17,90
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Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Sencor SEC 103 sc39712 14,90

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio FX-82 ES cs82es 19,50

Kalku lačky Ka l ku l a č ky

Kalkulačka Casio D-120TV stol.
Ľahko ovládateľná stolová kalkulačka s 12-miestnym LCD displej-
om. Funkcia mazania poslednej číslice. Výpočet: %, percent.mar-
ža,GT,H/M/S. Napájanie: duálne.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio D-120TV stol. cs120tvs 20,90

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio JF-120TER csjf120ter 22,90

Kalkulačka Casio JF-120TER
Stolová kalkulačka s veľkým 12-miestnym nakloneným maticovým 
displejom a plastovými tlačidlami. Prispôsobená prepočtom euro.

Kalkulačka Sencor SEC 397/12
Stolová kalkulačka s 12-miestnym 3-riadkovým maticovým dis-
plejom s nastavením sklonu a pomocnými tlačidlami pre výpočet 
marže, nákladov, predajnej ceny a spätné mazanie zadaných čísel. 
Metalická farba. Výpočet: %, DPH, konverzia mien, percentuálna 
marža, GT, +/-. Napájanie: duálne.

Kalkulačka Sencor SEC 103
Programovateľná kalkulačka, dvojriadkový 10-miestny displej, 279 
matematických funkcií, interná pamäť, výpočet zlomkov, variácie a 
kombinácie, hyperbolické funkcie, derivácie, variabilná pamäť, vý-
počty rovníc, výpočty v šesťdesiatkovej aj desiatkovej sústave, štatis-
tické, výpočty, napájanie 2x LR44, rozmery 16x80x170mm 

Kalkulačka Casio FX-85 ES
10+2 digit, natural displej, 252 funkcii, prirodzené zadávanie a zob-
razovanie, výpočet zlomkov, variácie/kombinácie, štatistické výpo-
čty, 2 nové funkcie, napájanie batérie/solar.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio FX-85 ES cs85es 21,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Sencor SEC 103 cs103 14,90

Kalkulačka Casio FX-82 ES
252 funkcií ,Rozloženie na činitele, radon celé čísla ,Natural Tex-
tbook Displej 12 miestny displej .7 variabilných pamätí náhodné 
celé čísla, rozklad prvočísla, možnosť spätného zobrazenia dát ,šta-
tistické a tabuľkové funkcie, napájanie 1x AAA batéria.
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Popis množstvo katalógové číslo cena / kus

1. Kalkulačka Casio HR-8TEC + tlač ks cs8tec 34,90

2. Adaptér AD-4150 ku Casio HR-8 ks cs4150 6,80

3. Farb. valček IR 40 čierna ks cs40ir 3,49

4. Farb. valček IR 40T čierny/červený 2x ks cs40tir 3,49

Kalkulačka Casio HR-8TEC+tlač
1. Malá kalkulačka s tlačou. Veľké klávesy, 12-miestny LCD displej. 
Napájanie adaptérom alebo batériami, ktoré sú súčasťou balenia. 
Tlač: jednofarebná čierna. Rýchlosť tlače: 1,6 riadka/s.
2. Adaptér AD-4150 ku Casio HR-8
Adaptér ku kalkulačke s tlačou Casio HR-8TEC.
3. Farb. valček IR 40 čierna
Náhradný farbiaci valček do kalkulačky s tlačou Casio HR-8TEC.
4. Farb. valček IR 40Tčier/červ 2x
Náhradný farbiaci valček do kalkulačky s tlačou Casio HR-200 TER 
a FR-620TER.

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio HR-150TEC cs150tec 46,-

Popis katalógové číslo cena / kus

Kalkulačka Casio HR-200 TEC cs200tec 75,90

Kalku lačky

Kalkulačka Casio HR-150TEC
12 miestný LCD displej, Výpočet DPH a prepočet meny ,Výpočet 
nákladov/ceny/zisku, nezávislá pamäť, 2 farebná tlač (čierna/červe-
ná), Rýchlosť tlače: 2 riadky/s, Delta %, baterie 4xAA .

Kalkulačka Casio HR-200 TEC
Kalkulačka s tlačou. 12-miestny jednofarebný LCD displej. Tlač: 
dvojfarebná čierna/červená. Rýchlosť tlače: 2,4 riadka/s.

1
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PIKTOGRAMY 
SROZUMITELNĚJI TO NEJDE

DURABLE · HUNKE & JOCHHEIM GMBH & CO. KG · WWW.DURABLE.DE

Úsporný elegantní design, 
perfektní provedení. 
A nikdo nezabloudí!
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ZROZUMITEĽNEJŠIE TO NEJDE

Úsporný elegantný dizajn,
perfektné prevedenie.
A nikto nezablúdi!



P C  p r í s l u š e n s t v o

Flash disky, pamäťové karty
CD a DVD médiá
Etikety, obaly a vrecká na CD
Púzdra a zásobníky na CD
Stojany na CD
Podložky pod myš, opierky
Počítačové stojany
Opierky na nohy
PC myši
PC klávesnice a doplnky
Slúchadlá a reproduktory
WEB kamery, huby
Doplnky pre notebook
PC káble
Čistenie PC a monitorov
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282 - 285
286 - 288

289
290
292
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294
295
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Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

SD karta KINGSTON High SPEED 2 GB kn298997 7,99

SD karta 2 HIGH CAP. KINGSTON 8 GB kn373297 18,20

Mikro SD karta KINGSTON 2 GB kn314303 6,29

Mikro SD karta  KINGSTON 4 GB kn327115 10,40

F l a sh  d i s ky  U SB ,  p am .  ka r t y
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o USB Flashdisk DataTraveler KINGSTON
Flashdisk sa k počítaču pripojuje prostredníctvom rozhrania USB 
2.0 a nevyžaduje si inštaláciu ďalších ovládačov. Flashdisk poteší 
originálnym otočným krytom USB portu, vďaka ktorému nehrozí 
strata krytky.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

1. USB FD DT 101  2.0 KINGSTON 4 GB kn353515 9,90

2. USB FD DT 101  2.0 KINGSTON 8 GB kn353519 18,90

3. USB FD DT 101  2.0 KINGSTON 16 GB kn367067 34,90

USB 2.0 Čítačka kariet čierna 19 v JEDNOM
Podarená čítačka pamäťových kariet, ktorá dokáže prečítať až 19 
rôznych druhov médií bez nutnosti používať akúkoľvek redukciu. 
Čítačka má elegantný design ladený do odtieňov tmavších farieb. 
Veľmi pohodlne tak budete môcť prenášať fotografie zo svojho digi-
tálneho fotoaparátu do osobného počítača.

Pamäťové karty
2GB SD karta KINGSTON High SPEED:  8.2MB/sec čítanie a 7.7MB/
sec zápis 
8GB SD karta 2 HIGH CAPACITY KINGSTON: rýchlosť 133x 
(21MB/sec. čítanie, 20MB/sec. zápis)
2GB Mikro SD karta KINGSTON: kompatibilný s SD štandardmi 
s adaptérom, ktorý je súčasťou balenia, je možné použiť ako štan-
dardnú SD kartu.
4GB Mikro SD karta  KINGSTON: S adaptérom,rozmery — 11mm x 
15mm x 1mm prenosová rýchlosť: 4MB/sec. minimum.

Popis katalógové číslo cena / ks

USB 2.0 Čítačka kariet čierna 19 v JEDNOM kn3724 13,90

Krabička na pam. karty SDaCF
Elegantné púzdro z hliníku s matnou úpravou, s dvoma vymenitel-
nými vložkami pre ukladanie pamäťových kariet . 

Popis katalógové číslo cena / ks

Krabička na pam. karty SDaCF du530923 2,90

278

USB Flashdisk DataTraveler KINGSTON
Spoľahlivý USB flash disk s kapacitou 4, 8  a 16 GB. Flash pamäť je 
určená pre ľahký prenos ľubovoľných počítačových dát alebo zálo-
hovania dôležitých súborov.Vďaka minimálnym rozmerom je mož-
né ju nosiť napr.ako prívesok na kľúče všade so sebou.

Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

1. USB FD DT 2.0 KINGSTON G2 4 GB kn363139 11,90

2. USB FD DT 2.0 KINGSTON G2 8 GB kn363140 19,80

3. USB FD DT 2.0 KINGSTON G2 16 GB kn363141 36,90

1
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Popis veľkosť katalógové číslo cena / ks

1. SDHC karta Kingston 4 GB kn313465 11,20

2. SDHC karta Kingston 16 GB kn33007 38,90

3. Memory Stick SanDisk Micro M2 2 GB sd7397 11,40

4. Memory Stick SanDisk Micro M2 4 GB sd7398 19,40

Pamäťové karty
SDHC karta Kingston: switch proti prepísaniu dát,kompatibilný s 
SDHC zariadeniami,nemusí byť kompatibilný so štandardnými SD 
zariadeniami, čítačkami a pod.
Memory Stick SanDisk Micro M2: čítanie/zápis: až 10MB/sec, 3MB/
sec,rozmery: 1,49 x 1,24 x 0,13” (L x W x H),napätie: 1.8 V, 3.3V

1 2 3 4



CD-R 
CD-R v klasickom a slim obale.

F l a sh  d i s ky  U SB ,  p am .  ka r t y D i s ke t y ,  C D  méd i á
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Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

1. CD-R Memorex 52x, 700 MB cake 25 ks mx827520-25 5,30

2. CD-R Memorex 52x, 700 MB cake 50 ks mx827520-50 10,50

3. CD-R Verbatim DL+, 700 MB cake 25 ks ve43432 5,60

4. CD-R Verbatim AZO, 700 MB cake 50 ks ve43351 10,65

5. CD-R Memorex 52x, 700 MB cake 10 ks mx827520-10 2,80

6. CD-R Memorex 52x, 700 MB cake 100 ks mx827520-100 17,50

Diskety Verbatim 3,5“ 
1. Verbatim diskety DTL modré: Diskety MF2HD 3,5. Farba: čierna. 
Bal: 10 ks.
2. Verbatim diskety DTL+ 3,5“ Extra Protection: Diskety MF2HD 
3,5. Diskety Verbatim Data Life Plus so špeciálnym povrchom na 
zvýšenie stability. Farba: čierna. Balenie: 10 ks.
3. Verbatim diskety DTL Colours: Diskety MF2HD 3,5 1,44 MB, 
farebný mix. Balenie: 10 ks.

Popis katalógové číslo cena / ks

1. Verbatim diskety DTL modré ve87410 2,24

2. Verbatim diskety DTL+ 3,5“ Extra Protection ve87706 3,10

3. Verbatim diskety DTL Colours ve45215 3,22

CD-RW
Prepisovateľné médiá CD-RW (ReWritable) poskytujú možnosť viac-
násobného zápisu a vymazania údajov. Používanie týchto CD dis-
kov je ekonomickejšie aj ekologickejšie a umožňuje záložné dáta 
pravidelne aktualizovať. Kapacita: 700 MB.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

CD-RW Memorex 12x, slim, obal, 700 MB 10 ks mx837120 0,59

CD-RW Verbatim 12x, obal, 700MB 10 ks ve43148 0,81

CD-RW Verbatim 24x, obal,  700MB 10 ks ve331300 1,12

CD-RW Verbatim 32x, obal,  700MB 10 ks ve331400 1,28

279
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2

3 Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

1. CD-R IMATION 700 MB, 52x 1 ks im18644 0,42

2. CD-R Verbatim klas. obal, 700 MB 1 ks ve43327 0,45

3. CD-R Memorex slim, 700 MB 1 ks mx8275201 0,38

4. CD-R Verbatim slim  DL+, 700 MB 1 ks ve43415 0,43

CD-R 
CD-R v hromadnom balení.

1
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Médiá s vysokou kapacitou na uchovanie videa, dát a zálohovanie.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

1. DVD-R Imation 16x klas. obal, 4,7 GB 1 ks im737481 0,53

3. DVD-R Verbatim 16x klas. obal, 4,7 GB 1 ks ve435181 0,56

4. DVD-R Verbatim  4x DL, 8,5 GB 1 ks ve43543 1,72

DVD-RW
Prepisovateľné médiá s vysokou kapacitou na uchovanie videa, dát 
a zálohovanie.

Popis katalógové číslo cena / ks

1. DVD-RW Imation 4x, 4,7 GB im739537 0,81

2. DVD-RW Verbatim 4x klas. obal, 4,7 GB ve43486 1,05

CD-R printable (potláčateľné)
1. CD-R potláčateľné sú vhodné vďaka špeciálnej povrchovej vrstve 
na potláčanie v atramentovej tlačiarni. Tlačiareň musí byť vybavená 
podávačom na CD-R.
2. CD-R s vrstvou Light Scribe sú určené na popisovanie v špeciál-
nych LS mechanikách.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

1. CD-R Verbatim kl. ob. printable 1 ks ve43325 0,45

2. CD-R Verbatim 700 Light Scribe 1 ks ve31201 0,59
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Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

1. CD-R Verbatim printable cake 25 ks ve43439 9,15

2. CD-R Memorex cake printable 25 ks mx827523-25 7,90

3. CD-R Verbatim DTL+ Light Scribe 10 ks ve43441 4,20

CD-R printable (potláčateľné), cake
1, 2. CD-R potláčateľné sú vhodné vďaka špeciálnej povrchovej vrst-
ve na potláčanie v atramentovej tlačiarni. Tlačiareň musí byť vyba-
vená podávačom na CD-R.
3. CD-R s vrstvou Light Scribe sú určené na popisovanie v špeciál-
nych LS mechanikách.

2

1

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

1. DVD-R Memorex 16x, 4,7 GB, cake 25 ks mx854111-25 6,90

2. DVD-R Verbatim 16x, 4,7 GB, cake 10 ks ve43523 3,32

3. DVD-R Verbatim 16x, 4,7 GB, cake 25 ks ve43522 7,65

DVD-R, cake
Médiá s vysokou kapacitou na uchovanie videa, dát a zálohovanie.



BD-R
Nové vysokokapacitné médiá na uchovanie HD videa, dát a zálo-
hovanie.
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DVD+RW
Prepisovateľné médiá s vysokou kapacitou na uchovanie videa, dát 
a zálohovanie.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

1. DVD+R Memorex 16x, 4,7 GB 25 ks mx864111-25 7,75

2. DVD+R Verbatim 16x, 4,7 GB 10 ks ve43498 3,30

3. DVD+R Memorex 16x, 4,7 GB 10 ks mx864111-10 2,69

4. DVD+R Verbatim 16x, 4,7 GB 25 ks ve43500 6,94

DVD+R
Médiá s vysokou kapacitou na uchovanie videa, dát a zálohovanie.

Popis katalógové číslo cena / ks

DVD+RW Imation 8x, 4,7 GB im736343 0,95

DVD+RW Verbatim 4x klasický obal ve43246 0,87

DVD potláčatelné
DVD Verbatim printable vhodné na potláčanie v atramentovej 
tlačiarni vďaka špeciálnej povrchovej vrstve. Tlačiareň musí byť 
vybavená podávačom na médiá CD/ DVD.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

1. DVD-R Verbatim printable, 4,7 GB 25 ks ve43538 8,90

2. DVD+R Verbatim printable, 4,7 GB 25 ks ve43539 8,90

3. DVD-R Memorex printable, 4,7 GB 25 ks mx854115-25 7,60

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

1. BD-R Verbatim 2x, 25 GB Blu-Ray 1 ks ve43613 5,90
2. BD-R Verbatim 2x, 50 GB Blu-Ray 1 ks ve43673 12,90
3. BD-RE Verbatim 1-2x, 25 GB Blu-Ray 1 ks ve43615 7,10
4. BD-R Verbatim 4x, 25 GB, printable 1 ks ve43668 7,20

1
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Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

1. DVD+R Imation 16x, 4,7 GB 1 ks im736988 0,55

2. DVD+R Verbatim 16x klasický obal 1 ks ve441616 0,56

3. DVD+R Verbatim  8x DL, 8,5 GB 1 ks ve43541 1,90

3
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DVD+R, cake
Médiá s vysokou kapacitou na uchovanie videa, dát a zálohovanie.
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Určená na presné nalepenie etikiet na CD/DVD.
Etikety univerzál.CD 118/41: Viaceúčelové etikety z matného pa-
piera s permanentným lepidlom na CD/ DVD.
Etikety univerz.pr.113/37: Viaceúčelové etikety z matného papiera 
s permanentným lepidlom na CD/ DVD. 

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Etikety foto lesklé priem. 113/37 CD 1 bal. rcd09L 7,90

Etikety foto lesklé priem. 118/41 CD 1 bal. rcd03L 7,90

Obaly na CD
Obaly na CD z plastu.

Obal na CD/DVD Quickflip
Obal na CD/DVD Quickflip: Elegantné tenké puzdierko na CD ale-
bo DVD médium, šetrí miesto vďaka minimálnej hrúbke. Médium 
je dobre chránené a dá sa pohodlne vysunúť vďaka zabudovanému 
mechanizmu.
Obal na CD Quickflip complete: Puzdro na CD QUICKFLIP stan-
dard, vybavené odnímateľným plastovým úchytom na založenie do 
pákového zakladača. Po vložení do zakladača prístup k CD bez po-
treby otvárania pákového mechanizmu zakladača.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

1. Obal na CD jewel čierny tray 1 ks gd2762 0,19

2. Obal na CD jewel číry tray 1 ks gd8890 0,18

3. Obal na CD slim čierny tray 1 ks gd7362 0,17

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Obal na CD/DVD Quickflip 5 ks du526706 3,25

Obal na CD Quickflip complete 5 ks du526906 4,16

2

1

3

282

Etikety foto lesklé CD
Etikety foto lesklé priem.113/37 CD: Etikety z lesklého papiera pre 
fotorealistickú tlač v najvyššom možnom rozlíšení.
Etikety foto lesklé priem.118/41 CD: Etikety z lesklého papiera pre 
fotorealistickú tlač v najvyššom možnom rozlíšení. 

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Etiketovacia súprava 1 ks rcde 16,90

Etikety univerzál. CD 118/41 1 bal. rcd03 11,90

Etikety univerz. pr. 113/37 1 bal. rcd09 11,90



E t i k e t y ,  o ba l y  a  v r e c ká  na  C D

DVD boxy
Plastový obal na DVD.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

1. 1 DVD box - čierny obal 14 mm 1 ks gd2543 0,16

2. 2 DVD box - čierny obal 14 mm 1 ks gd2544 0,20

3. 1 DVD box - super clear obal 14mm 1 ks gd9669 0,22

Nelepiace vrecko na CD
Nelepivé vrecká na CD s mnohostranným využitím. Kombinácia stá-
lej ochrany CD/ DVD spojená s príležitostným použitím. Ideálne pre 
príručné skladovanie.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Nelepiace vrecko na CD-100 100 ks LL10293 7,60

Nelepiace vrecko na CD-100 s klopou 100 ks LL10297 8,40

Obálky na CD
1. Samolepiace 90 g papierové obálky:  pre skladovanie alebo zasie-
lanie CD bez obalu. Rozmer 124x124 mm. Balenie 1000 ks.
2. Kartónové obálky: vyrobené z jednostranne bielej skladačko-
vej lepenky 300 - 350 g / m2. Balenie 50 ks. Bez lepidla. Rozmery: 
160x160 mm.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks.

1. Obálky na CD 124x124 s okien. 1 bal. obcdo 3,02

2. Obálky kartón. na diskety a CD 1 ks obkcd 0,10

Spojiteľný obal na CD/DVD/BD
Nový systém ukladania optických médií. Jednoducho položte jeden 
obal na druhý a scvaknite ich!Obaly sú vyrobené z pružného kva-
litného plastu, ktorý starnutím nekrehne a sú oveľa odolnejšie proti 
nárazu.Najzaujímavejšia inovácia spočíva v ich spojiteľnosti.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Spojiteľný obal na CD/DVD/BD číry 10 ks gd008110 2,36

Spojit. obal na CD/DVD/BD čierny 10 ks gd008116 2,36

Oba l y  a  v r e c ká  na  C D
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CD Index A4 zakladač
Štýlový krúžkový zakladač A4 na CD s 5 obalmi s vnútornou ochran-
nou vrstvou, každý pre 4 CD. Dodávaný s titulným listom na ob-
sah a štyrmi popisnými štítkami pre každý obal, popisným vreckom 
a etiketou na chrbát zakladača. Rozmery 315 × 270 × 65 mm.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks.

CD Index A4 zakladač 522739 1 ks du522758 15,80

Vrecká na CD
Samolepiace vrecká na zakladanie CD do vašich materiálov a vrec-
ká chrániace 2 CD pred poškriabaním, prachom a nečistotou. Môžu 
byť nalepené prakticky kamkoľvek. Antistatická úprava.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Lepiace vrecko na CD 10 ks LL10236 3,16

Lepiace vrecko na CD 100 ks LL10238 21,30

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

1. Vrecká na CD  100 ks LL6832 28,90

2. Lepiace vrecko na CD 10 ks LL10246 5,50

Vrecká na CD
Polypropylénové vrecká na archiváciu CD/ DVD s vnútornou 
ochrannou vrstvou a dierovaním na uchytenie do zakladača. Kapa-
cita vrecka 2 CD/ DVD.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Vrecká na CD 10 ks du523919 2,34

Lepiace vrecko na CD
Ochrana CD pred drsným povrchom, prachom a nečistotou. Môžu 
byť nalepené prakticky kamkoľvek. Otvor na prst dovoľuje ľahkú 
manipuláciu s CD. Antistatická úprava.
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Zakladací obal na CD/DVD
Špeciálny patentovaný obal z polypropylénu s eurodierovaním a 2 
vreckami na CD. Vkladanie CD zboku. Balenie 5 ks. 
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Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Zakladací obal na CD/DVD 5 ks du267519 3,30

CD A4 Wallets náhradné obaly
Univerzálne obaly WALLETS na doplnenie kapacity v krúžkovom 
zakladači CD Index 40, obj. kód DU5227 58 alebo iných zakla-
dačoch formátu A4. Farba: číra. Kapacita: 20 nosičov. Balenie: 
5 obalov.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

CD\DVD obaly light M 10 ks du523819 5,-

CD\DVD obaly light S 10 ks du528219 2,50

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

CD A4 Wallets náhradné obaly 5 ks du522219 6,05

CD\DVD obaly light M a S
Polypropylénové obaly na archiváciu CD/ DVD nosičov. Vhodné do 
zakladača Durable, obj. kód DU5278 01 a DU5278 23, ale aj do ľu-
bovoľného krúžkového zakladača. Farba: číra. Kapacita: 40 nosičov. 
Balenie: 10 obalov.

Z ak l ada č e ,  o ba l y ,  v r e c ká  a  na  C D
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Box na 24 ks CD/DVD 
Box na 24 ks CD/DVD, textil, čierny, album, zips

Pú zd ra  a  z á sobn í k y  na  C D
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Púzdra na CD Dataline
Pevné vystužené puzdro na CD s vinylovým povrchom chráni mul-
timediálne nosiče pri prenášaní,vnútorné vrecká sú z jemného ma-
teriálu, púzdro je uzatvárateľné na zips. Možnosť použitia v kance-
lárii, v domácnosti alebo do auta. 

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

1. Puzdro na 24 CD Dataline 1 ks es67222 14,20

2. Puzdro na 48 CD Dataline 1 ks es67223 23,50

3. Puzdro na 96 CD Dataline 1 ks es67224 32,-

4. Puzdro na 192 CD Dataline 1 ks es67061 38,-

Popis katalógové číslo cena / ks

1. Box na 24 ks CD, textil, čierny, album, zips nn22387 1,69
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Púzdro na 48 ks CD/DVD
Púzdro na 48 ks CD/DVD na zips, čierne, koženka.

Box na 160 ks CD/DVD
Box na 160 ks CD/DVD, vzhľad kože, čierny, album, zips.

Popis katalógové číslo cena / ks

Púzdro na 48CD/DVD na zips, čier., koženka gd3220 3,50

Púzdro na 320 ks CD/DVD
Púzdro na 320 ks CD/DVD na zips, čierne, polyesterové s rúčkou.

Popis katalógové číslo cena / ks

Box na 160 ks CD, vzhľad kože, čierny, 
album, zips nn22319 11,90

Popis katalógové číslo cena / ks

4. Púzdro na 320 ks CD/DVD na zips, čierne, 
    polyesterové s rúčkou gd5895 13,90
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Uzamykateľný box z pevného plastu.Kapacita 25CD, 100 diskiet, 
21 ZIP. Boxy je možné stohovať na seba alebo prepojiť vedľa seba.
Protišmykové podložky.Variabilné usporiadanie vnút. priestoru.
Poistka proti úplnému vytiahnutiu zásuvky. Možnosť prepojenia 
s boxom 6.

Kniha na 48 CD
Kniha je vybavená pevným priehľadným obalom  z polypropylénu, 
ktorý zaručuje stabilné postavenie knihy na pracovnom stole.Súčas-
ťou knihy sú vymeniteľný chrbtový štítok a register pre popis obsahu 
ukladaných CD nosičov.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Odkladací box na CD v krabičkách 1 ks es67004 23,60

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

CD\DVD stol. kartotéka, čierna 1 ks du522901 12,69

CD\DVD stol. kartotéka, strieborná 1 ks du522923 12,69

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Kniha na 48 CD transparentná modrá 1 ks es67083 10,79

Kniha na 48 CD strieborná 1 ks es67091 10,79

CD\DVD stolová kartotéka
Moderný stolový organizér na CD, ako aj DVD médiá v dizajne Visi-
fix Flip s kapacitou až 50 nosičov. Je dodávaný kompletne s 25 pro-
pylénovými obalmi a 4 rozraďovacími záložkami. Puzdro je možné 
použiť obojstranne pre dve CD alebo DVD.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Box na archiváciu CD 1 ks es67671 39,-

Box na archiváciu CD
Box na CD môže archivovať až 50 CD bez krabičiek.Jednoduchá orientá-
cia pomocou ukazovateľa vloženého CD a vysúvacej tabuľky s možnosťou 
popisu. Ľahko vyklopiteľné priehradky. Boxy je možné vertikálne stohovať. 
Rozmery:220x162x133mm. Farba: sivá.
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Stohovateľný box radu Leitz Vaultz. Zásuvka je rozdelená na 3 časti 
a je možné do nej uložiť až 165 nosičov v obálkach. Odolný plast, 
ktorý zabezpečuje max. ochranu CD pred zaťažením.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Uzamykateľný zásuvkový box na CD 1 ks es671895 39,-

Krabica na CD a DVD Snap n Store
Krabica na CD Snap n Store: Multifunkčná atraktívna archivačná 
škatuľa vhodná na použitie v kancelárii i v domácnosti. Ideálna na 
ukladanie káblov, CD, závesných obalov, fotografií. Pevné a stabilné 
prevedenie. Materiál silný drevinový kartón potiahnutý laminom.
Krabica na DVD Snap n Store: Atraktívna archivačná krabica na 60 
DVD, kovový rámček na umiestnenie štítku. Skladná pri nepoužíva-
ní, možno zložiť do vrchnáka krabice, veľmi ľahké a rýchle zloženie 
v 3 krokoch pomocou kov.cvokov. Rozmery: 205x145x420 mm. 
Farba: čierna. 

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Krabica na CD Snap n Store 1 ks es6064 5,60

Krabica na DVD Snap n Store 1 ks es6065 6,50

Stojan na CD 
Stojan na CD: Stabilný stojan na ukladanie 27 CD v krabičkách, 
Použiteľný horizontálne aj vertikálne, v horizontálnej polohe je ľah-
ko stohovateľný. Rozmery: 160x370x120 mm. Farba: transparentná 
modrá.
Stojan na CD Rack: Stojan na archiváciu 25 CD v krabičkách. Je 
použiteľný vo zvislej a vodorovnej polohe. Možnosť vertikálneho 
aj horizontálneho prepájania. Rozmery: 350x148x140 mm. Farba: 
sivá.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Stojan na CD 1 ks es67006 9,35

Stojan na CD Rack 1 ks es67661 8,29

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Zásobník na CD/78 1 ks pl78 12,80

Zásobník na CD/78
Zásobník na 78 ks CD.

Odkladací box na CD s plastovými vreckami
Uzamykateľný box.Ukladanie CD/DVD bez krabičiek na princípe 
závesných vreciek. 80 obojstranných vreciek. Možnosť vloženia 
brožúry z krabičky CD. Súčasťou sú farebné popisovateľné prúžky 
k jednotlivým vreckám aj priehľadný index na jednoduchú archi-
váciu.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Odklad. box na CD s plast. vreckami 1 ks es67092 37,69
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Box na 16 ks CD, čierny, univerzálny, na 16* CD alebo na 20* CD 
3.5“+ 2* MO + 3* ZIPS.

Popis katalógové číslo cena / ks

Box na 60 ks CD, drevo, hnedý, trojradový nn8899 16,90

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Box na 16 ks CD, čierny, univerzálny 1 ks nn5809 2,95

Box na 60 ks CD, drevo, hnedý, trojradový

Popis katalógové číslo cena / ks

Box na 80 ks CD, drevený, hnedý, štvorradový nn8901 17,50

Box na 80 ks CD, drevený, hnedý,  
štvorradový
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Podložka pod myš
Podložka pod myš textilná, 220x250x4 mm. Farba: čierna, modrá.

Pod l o ž ky  pod  myš ,  o p i e r ky
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o Podložka pod myš Extra tmavo modrá
Extra presný pohyb myšou. Rozmery 2×300×200 mm. Farba: tmavo 
modrá.

Podložka pod myš Ergotop
Ergonomická podložka pod myš s textilným povrchom a zabudo-
vanou podperou zápästia z trvácneho penového materiálu. Farba 
modrá.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Gelová podl.pod myš Crystal 1 ks es067046 13,89

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Podložka pod myš Extra tmavo modrá 1 ks du570007 2,15

Textilná podložka modrá
Textilná podložka pod myš s penovým protišmykovým základom. 
Rozmery 6×260×220 mm. Farba modrá.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Podložka pod myš Ergotop 1 ks du570306 5,69

Gelová podložka pod myš Crystal
Kryštalicky priehľadná gélová podložka pod myš. Na odľahčenie a 
masírovanie zápästia. Kvalitný povrch vhodný aj na optickú myš. 
Účelovo vytvarovaná opierka poskytuje väčší priestor na pohyby 
myšou. Farba: priehľadná modrá

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Textilná podložka modrá 1 ks du570106 2,15

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Podložka pod myš čierna 1 ks gd7005 0,55

Podložka pod myš modrá 1 ks nn12137 0,55

Podložka pod myš
Podložka pod myš pre stolné počítače, čierna, 23x19cm, 0,3mm, 
Verbatim, pre laserové aj optické myši.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Podložka pod myš Verbatim 1 ks ve49802 5,50
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Podložka pod klávesnicu Ergotop
Pomôcka na odľahčenie zápästia pri práci s PC. Textilný povrch, 
vnútro trvácny penový materiál. Farba modrá.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Podložka pod klávesnicu Ergotop 1 ks du570406 4,29



Podložka pod myš pre notebook Verbatim
Ultra tenký prenosný design podložky pod myš pre notebooky 
umožňuje presný pohyb a ovládanie; predstavuje tak perfektný do-
plnok pre váš notebook.Podložka pod myš má štrukturovaný povrch 
pre presné ovládanie myši v najnáročnejších aplikáciách a vďaka 
nekĺzavej spodnej strane priľne k povrchu, na ktorý ju položíte.

Pod l o ž ky  pod  myš ,  o p i e r ky Pod l o ž ky  pod  myš ,  o p i e r ky
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Podložka pod myš Ergotop GEL
Ergonomická podložka pod myš s textilným povrchlom a zabudova-
nou podperou zápästia z pružného gélu. Odľahčí a masíruje zápäs-
tie. Príjemná povrchová úprava. Farba antracitová.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Podložka pod klávesnicu Ergotop GEL 1 ks du574958 11,45

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Podl. pod myš pre notebook Verbatim 1 ks ve49803 4,90

Predložka pred klávesnicu, tvarovaná, čierna, gelo-
vá náplň

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks.

Predložka pred klávesnicu 1 ks nn22215 10,49

Podožky pod myš
Podložka pod myš tenká,22x18cm, rôzne motívy.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks.

1. Podložka pod myš 22x18 cm
    „Zrkadlo hôr“ 1 ks lo13218 0,79

2. Podložka pod myš 22x18 cm
    „Zem vo vesmíre“ 1 ks lo13328 0,79

3. Podložka pod myš 22x18 cm
    „Hotelový bazén“ 1 ks lo14746 0,79

4. Podložka pod myš 22x18 cm
    „Výhľad na ostrove“ 1 ks lo14748 0,79

5. Podložka pod myš 22x18 cm
    „Stromy na jar“ 1 ks lo15107 0,79

6. Podložka pod myš 22x18 cm
    „Vodopád“ 1 ks lo13207 0,79

7. Podložka pod myš 22x18 cm
    „Rieka“ 1 ks lo2684 0,79

8. Podložka pod myš 22x18 cm
    „Mesto pri mori“ 1 ks lo14732 0,79

9. Podložka pod myš 22x18 cm
    „Prístav“ 1 ks lo14744 0,79

1
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Podložka pod klávesnicu Ergotop GEL
Pružná gélová opierka. Znižuje únavu zápästia a zvyšuje pohodlie 
pri práci s klávesnicou. Príjemná povrchová úprava. Farba antraci-
tová.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Podložka pod myš Ergotop 1 ks du574858 9,55
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Držiak PC, nastaviteľná šírka 
Podstavec pod skrinku počítača vybavený kolieskami pre ľahké po-
súvanie s počítačom napr. z dôvodu upratovania pod ním, či zapá-
janie káblov,… Do podstavce / držiaka sa vďaka nastaviteľnej šírke 
3- 25 cm vojdu prakticky všetky PC skrinky. 

Podstavec pod monitor LOGO
Podstavec pod monitor CRT i LCD, nosnosť držiaka je 23 kg. V spod-
nej časti pod monitorom je vybavený zásuvkou vhodnou pre ulože-
nie kancelárskych potrieb, kalkulačky, odkazov, pier,... Pod touto 
zásuvkou je ešte priehradka pre zasunutie klávesnice.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Stojan pre PC Universal 1 ks es67227 13,50

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Podstavec pod monitor LOGO 1 ks lo18342 16,50

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Držiak PC, nastaviteľná šírka, čierny 1 ks lx15561 8,90

Držiak klávesnice, pod dosku stola, čierny, 
LOGO
Výsuvná zásuvka na klávesnicu pod dosku stola. V prednej časti je 
vybavená prehĺbením pre prsty pre ľahké vysunutie držiaka a tiež 
prehĺbenina na napr. písacie potreby a kancelárske sponky, gumu.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Držiak klávesnice, pod dosku stola 1 ks lo1386 15,90

Stojan pre PC Universal
Univerzálny stojan s nastaviteľnou šírkou od 15 do 26 cm, vhodný 
pod väčšinu súčasných počítačov.

Po č í t a č ové  s t o j a ny
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Op i e r ky  na  nohy
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Elegantný a praktický ergonomický doplnok stabilnej konštrukcie a 
decentneho vzhľadu. Gumenné prvky zabránia poškriabaniu dlážky 
a kĺzaniu opierky. Konštrukcia z pochrómovanej ocele. Štvorstupňo-
vá regulácia výšky 6, 9, 12 alebo 15 cm. 
Rozmery 310x320x60-150 mm.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks.

Opierka na nohy Twinco Form 1 ks tw31311 19,50

Po č í t a č ové  s t o j a ny
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Opierka na nohy Twinco Active
Polohovateľná praktická opierka na nohy. Trojstupňový systém re-
gulácie výšky a naklonenia. Rozmery 540x350x60-120 mm.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Opierka na nohy Twinco Active 1 ks tw31111 30,50

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Opierka na nohy Twinco Ergonomic 1 ks tw31211 25,-

Opierka na nohy Twinco Ergonomic
Praktický ergonomický doplnok stabilnej konštrukcie a decentného 
vzhľadu. Striešková platforma fixuje polohu nastavenia sklonu. Gu-
mené prvky zabraňujú poškriabaniu dlážky a kĺzaniu opierky. Kon-
štrukcia z pochrómovanej ocele. Rozmery 480x300x50-100 mm.



Myš Gembird optická 3 tlačítka, scrol,  
800DPI  USB  čierno-šedá metalická
Optická myš 800DPI 3tlačítka, skrolovacie koliesko, Metalická farba 
Ergonomický dizajn. Nevyžaduje žiadnu podložku pracuje na ne-
rovných a lesklých povrchoch.

Myš Genius XSCROLL čierna, USB
Čierna myška s 3 tlačidlami a scrolovacím kolieskom, pripojiteľná 
cez USB. 

Myš A4tech optická OP-620D, čierna, USB
Rozlíšenie 800DPI, 4 tlačidlá, skrolovacie koliesko s ergonomickým 
tvarovaním, tlačídlo „2xClick“ priamo otvára súbory a programy, 
šetrí čas, zvyšuje efektivitu, pripojenie cez USB.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Myš A4tech optická OP-620D, USB 1 ks at57936 4,90

Myš A4tech ntb optická X6-60MD
Rozlíšenie 1000DPI, mini pre notebook, flexibilný káblik. Nová 
technológia snímania GLASER umožňuje prácu na sklenenom aj 
lesklom povrchu, tlačidlo tlačidlo tlačidlo „2xClick“priamo otvára 
súbory  a programy, šetrí čas, zvyšuje efektivitu, pripojenie USB.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks.

Myš Genius XSCROLL čierna, USB 1 ks gn1519 4,90

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Myš A4tech ntb optická X6-60MD 1 ks at1744 7,90

Myš Logitech RX250 U+P
3-tlačidlová myš s rolovacím kolieskom a optickým snímaním. Mo-
derný dizajn. 400 dpi.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Myš Gembird optická 3 tlačítka, scrol, 
800DPI  USB  čierno-šedá metalická 1 ks gd9432 4,50

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Myš Logitech RX250 čierna U+P 1 ks lg91199 9,95

Myš Logitech RX250 sivá   U+P 1 ks lg91185 9,95

P C  myš i
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Myš Genius ntb Wireless Navigator 620, čier-
na, USB
Bezdrôtová čierna myška - laserový senzor s rozlíšením 1200 dpi, 
koliesko Turbo scroll  pre rýchle prezeranie stránok a dokumentov, 
Power saving pre výdrž baterie, USB prijmač vložiteľný do myši, 5 
tlačidiel, 2x AA batéria.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Myš Genius ntb Wireless Navigator 
620, čierna, USB 1 ks gn2707 15,90
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P C  myš i

Klávesnica Logitech Deluxe250 US/SK
Ergonomická opierka pre prirodzený sklon zápästí. US/ SK, klávesy 
pre Windows.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Klávesnica A4tech KL-7MUU 1 ks at58069 12,90

Klávesnica Chicony KB-9810, PS/2, CZ+SK 
tlač. štandard. klávesy, čierna
3 prídavné klávesy , operačný systém Windows 98SE/ME/2000/XP.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Kláves. Logitech Deluxe250 US/SK 1 ks lg922230 9,95

Klávesnica A4tech KL-7MUU
Klávesnica A4tech KL-7MUU multimediálna USB (jack konektory, 
port USB).

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Klávesnica Chicony KB-9810, PS/2, 
CZ+SK 1 ks ch3321 7,50

Prelepky na klávesnice, vhodné  
na notebook, SK 

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Klávesnica A4tech num. TK-5, USB 1 ks at57852 7,90

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Prelepky na klávesnice, červené, SK 1 ks lo425 0,42

Prelepky na klávesnice, biele, SK 1 ks lo390 0,42

Set klávesnica a myš Chicony
Set klávesnica a myš Chicony WUR-0570T 2,4GHz USB, SK verzia, bezdrô-
tový.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Set klávesnica a myš Chicony 1 ks ch008158 34,-

Klávesnica A4tech numerická TK-5, USB
Externá numerická klávesnica pre účtovné a finančné aplikácie,  na-
víjací USB kábel,  pripojenie USB poskytuje jednoduché pripojenie.



Reproduktory Gembird SPK 402
Moderný dizajn so vstavaným adaptérom, čistý zvuk, magneticky 
tienené, * P.M.P.O 360W, výkon 2*8W, rozmer reproduktora 2.25“ 
frekvenčný rozsah: 20Hz-20KHz.

S l ú c had l á ,  r e p r oduk t o r y
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MHS-101 mikrofón so sluchadlami s ovládaním hlasitosti, tvarované  
jemné čalúnené slúchadlá, čierna farba. 

Popis katalógové číslo cena / ks

Reprod. Genius SW 2.1 355, RMS 10W čierne gn2727 17,90

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

3. Slúchadlá A4tech MK-650 
    strieborno / čierne kovové 1 ks at57957 7,50

Mikrofón Gembird MIC-111, stolový
Stolový mikrofón čiernej farby. Mikrofón je upevniteľný k stolu alebo 
monitoru.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks.

Mikrofón Gembird MIC-111 1 ks gd3236 2,90
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Slúchadlá A4tech MK-650 strieborno/čierne 
kovové
Ultraľahké slúchadlá, Hifi kvalita zvuku, ergonomický dizajn, kom-
fortné nosenie.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Slúchadlá s mikrofónom Gembird 
MHS-101-B 1 ks gd3235 4,30

Slúchadlá s mikrofónom Genius HS-04S
Slúchadlá s mikrofónom Genius HS-04S: Pohodlné slúchadlá s výš-
kovo nastaviteľným mikrofónom, s šumovým filtrom a ovládaním 
hlasitosti na kábliku. Vhodné na komunikáciu cez internet, hranie 
hier alebo počúvanie audia.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

2. Slúchadlá s mikrofónom Genius
    HS-04S 1 ks gn2739 10,90

Reproduktory Genius SW 2.1 355, RMS 10W 
čierne
Čierny reproduktorový systém skladajúci sa z dvoch satelitov každý 
2.5W a dreveného subwoofer-u 5W. 4” woofer, ovládanie hlasitosti 
a basov, výstup na slúchadla, vstup pre mp3 prehrávač.

Popis katalógové číslo cena / ks

Reproduktory Gembird SPK 402 gd9440 9,90
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Web kamera Genius 1322 AF
Veľmi  presná technológia VCM (Voice Coil Motor) , multifunkčné 
uchytenie základne, otočná o 360 stupňov,Typ senzoru: 1.3 Mega 
pixel CMOS Sensor Typ optiky: Auto focus,Rozhranie: USB2.0 High 
Speed ,Formát súborov: JPEG/WMV ,Rozlíšenie statických záberov: 
1280 x 1024,1280 x 960, 640 x 480 , 352 x 288, 320 x 240, 176 x 
144, 160 x 120 pixel ,Rozlišenie videa: 1280 x 1024 pixel/ až 12-
fps,640 x 480 pixel / až 30fps.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks.

GENIUS e-Messenger 310 300k mic 1 ks gn8844 13,90

Web kamera GENIUS e-Messenger 310 300k mic
Typ snímacieho prvku 300k pixels CMOS image sensor, rozhranie 
kompatibilné s USB1.1/1.0, formát súborov JPEG/WMV, softwarové 
rozlíšenie statického obrázku 1280 x 960, 640 x 480, 352 x 288, 
320 x 240, 176 x 144, 160 x 120 pixels, podporovaný OS Microsoft 
Wi.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks.

Web kamera Genius 1322 AF 1 ks gn2748 23,90

Web kamera  A4tech PK-710MJ, s mikrof. 5M 
Web kamera 5M, ktorou nasnímate aktuálne video .Všesmerová ro-
tácia umožňuje okolité snímanie 360 stupňov.Vstavaný mikrofón, 
tlačidlo snímania navrchu kamery .Univerzálne pripevnenie na 
LCD, monitor alebo stôl.Vysoká zobrazovacia kvalita, žiadne časo-
vé oneskorenie.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks.

Web kamera  A4tech PK-710MJ, 
s mikrofónom 5M 1 ks at9781 19,60

Hub Trust 4 Port USB2 Mini Hub HU-4440p
Rozbočovač TRUST 4 Port USB2 Mini HUB HU-4440p. 

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks.

Hub Trust 4 Port USB2 Mini Hub HU-
4440p 1 ks tr14591 10,90

Nenašli ste, 
čo hľadáte?
Kontaktujte nás!
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Svetielko k notebooku USB NL-1
Získajte viac z Vášho notebooku. Ideálne riešenie ako pracovať v 
prítmí. Lampička vhodná pre každý notebook a PC. Pripojenie cez  
USB  port.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Stojan pod notebook, transparent-
ný, štýlový s ventilátormi, USB 1 ks gd003247 14,50

Stojan pod notebook
Stojan pod notebook, transparentný, štýlový s ventilátormi, USB: 
Podstavec pre všetky typy notebookov zo štýlového transparentného 
plastu, s dvoma 8 cm tichými chladičmi napájanými cez USB. Zlep-
šuje vetranie spodnej plochy notebooku a tým lepší rozptyl tepla. 
Balenie obsahuje 0.5m USB kábel. Rozmery310x265x50 mm.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Svetielko k notebooku USB NL-1 1 ks gd008086 4,59
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Nastaviteľný stojan pre notebook
Nastaviteľný stojan pre notebook: Zdvihnite si displej do polohy 
vhodnej pre váš zrak.Majte vždy čistý stôl aj s pripojenými mnohý-
mi zariadeniami vďaka jednoduchej správe kabeláže na zadnej časti 
podstavca.Použite súčasne dva monitory na zvýšenie produktivity

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Nastaviteľný stojan pre notebook 1 ks hp549aa 29,-

Zámok pre notebook
Zámok na notebook, istený na VGA port. Vďaka novému spôsobu 
zamykania, na VGA konektor notebooku, je bezpečnejší, než kla-
sické zámky, nehrozí vytrhnutie klasického zámku ako u starého 
modelu, ak pri prípadnej krádeži nedošlo k poškodeniu notebooku. 
S týmto novým zámkom dôjde s vytrhnutiu VGA konektoru taktiež k 
poškodeniu notebooku a tým k jeho znehodnoteniu, čo už si každý 
zlodej rozmyslí. Ďalšou silnou zbraňou tohoto zámku na notebooky 
je taktiež jeho univerzálnosť, je kompatibilný s akoukoľvek znač-
kou na trhu, teda s notebookmi ACER, ASUS, HP, UMAX, Fujitsu-
-Siemens, IBM, Prestigio, HAL3000, LENOVO, LYNX, MSI a ďalšie 
značky. 

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Zámok pre notebook 1 ks lo20991 11,90



Taška na 15“ notebook, LIGHT, popruh na 
rameno, čierna, nylón
Rozmer: 33 x 45 x 9 cm, vonkajšie polstrovanie. Vonkajšia kapsa 
predná a zadná so zipsom. Vnútorné kapsy: 1 NTB, 1 variabilný 
priestor pre adaptér s káblami, kapsy pre dokumenty, mobilný te-
lefón, diskety, CD, vizitky, kalkulačku ai. Polstrovaný, odnímateľný 
popruh. 

Dop lnky  p re  no tebook
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Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Taška na notebook Targus TBC002EU 
(15,4“) čierna 1 ks ts7798 20,90

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Taška na notebook Targus CN31 L 
(15,4“) čierna s červeným detailom 1 ks ts7794 22,90

Taška na notebook Targus CN31 L (15,4“) 
čierna s červeným detailom
Krásna taška Targus, ktorá spája klasiku s moderným dizajnom.Na-
vrhnutá s ohľadom na štýlový vzhľad a praktické použitie.Je ušitá z 
kvalitného materiálu a vybavená ochrannou čalúnenou časťou na 
notebook, aby bol Váš notebook chránený.Farba: čierna s červe-
nou.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Taška na notebook Dicota Base XX 1 ks dc22778 20,80

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Taška na 15“ notebook, LIGHT, po-
pruh na rameno, čierna, nylón 1 ks lo13589 15,90

Taška na notebook Dicota Base XX 15.4“
Taška obsahuje ochrannú vypchávku v priestore na notebook, pred-
né vrecko, pracovnú plochu s vreckami na mobilné príslušenstvo, 
priestor na dokumenty a ramenný popruh.Max.rozmery notebooku: 
400 x 290 x 50 mm,Vonkajšie rozmery: 420 x 310 x 60 mm.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Taška na notebook Dicota Base XX 
15.4“ 1 ks dc12228 14,90

Taška na notebook Dicota Base XX
Base XX Universal 18,4“. Ľahká taška na notebook veľkosti 18,4“,  
čalúnené oddelenie na notebook, predné vrecko, pracovná plocha  
s oddelením na drobnosti, oddelenie na dokumenty, pások cez no-
tebook, ramenný popruh.
Na notebooky veľkosti: 17 „/ 18,4“ - 450 x 310 mm.

Taška na notebook Targus TBC002EU (15,4“) 
čierna
Ľahká moderná taška na 15,4“ notebooky.Zadné vrecko vhodné na 
dokumenty, vnútorné priehradky na perá, mobil, vizitky, príslušen-
stvo.Taška má nitovanú rúčku a odnímateľný čalúnený popruh, kto-
rý má ergonomický dizajn Vyrobená z odolného nylonu. Rozmery: 
36,4 x 30 x 4,3 cm.
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1. Kábel sieťový 220V pre notebook 3pin (C5) 1.8 m: Na pripojenie 
notebooku do siete.
2. Kábel 220V 2 m predlžovací: Predlžovací napájací kábel. Dá sa 
použiť na predlženie štandardného napájacieho kábla s prístrojovou 
zástrčkou. Tento kábel sa taktiež používa pre napájanie monitoru. 
220V, trojžilový.
3. Kábel 220V 5 m predlžovací: Predlžovací napájací kábel. Dá sa 
použiť na predlženie štandardného napájacieho kábla s prístrojovou 
zástrčkou. Tento kábel sa taktiež používa pre napájanie monitoru. 
220V, trojžilový.
4. Kábel 220V 2 m zásuv-počítač: Napájací kábel pre počítač, mo-
nitor, tlačiareň a pod - štandardná prístrojová zástrčka, 220V, troj-
žilový.
5. Kábel 220V 5 m zásuv-počítač: Napájací kábel pre počítač, mo-
nitor, tlačiareň a pod - štandardná prístrojová zástrčka, 220V, troj-
žilový.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks.

1. Kábel sieťový 220V pre notebook 
3pin (C5) 1.8m 1 ks k6589 3,60

2. Kábel 220V 2 m predlžovací 1 ks k65924 2,11

3. Kábel 220V 5m predlžovací 1 ks k65954 4,16

4. Kábel 220V 2m zásuv-počítač 1 ks k65923 2,56

5. Kábel 220V 5m zásuv-počítač 1 ks k2547 4,16

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Kábel RJ45/RJ45 10 m, tienený, šedý 1 ks k12598 4,23

Kábel RJ45/RJ45 10 m, tienený, šedý
Tienený patch kábel typu FTP s konektormi RJ-45, pre prepojovanie 
počítačových sietí.

Kábel USB
1. Kábel USB 1,8 m A-B prepojovací: Prepojovací kábel na prenos 
dát a komunikáciu zariadení (tlačiarne).
2. Kábel USB 3 m A-B prepojovací: Prepojovací kábel na prenos dát 
a komunikáciu zariadení (tlačiarne).
3. Kábel USB 3 m A plug/A plug: Slúži na pripojenie USB prepínača 
alebo USB hubu. Kábel je tienenný a zabezpečuje korektnú komu-
nikáciu.
4. Kábel USB 5 m A plug/A plug: Slúži na pripojenie USB prepínača 
alebo USB hubu. Kábel je tienenný a zabezpačuje korektnú komu-
nikáciu.
5. Kábel USB predlžovací 3 m A-A: Usporiadanie počítača na pra-
covnom stole podľa predstáv užívateľa si v niektorých prípadoch 
vyžaduje dlhšie káblové spojenie ako je štandardne dodávané.
6. Kábel USB predlžovací 5 m A-A: Usporiadanie počítača na pra-
covnom stole podľa predstáv užívateľa si v niektorých prípadoch 
vyžaduje dlhšie káblové spojenie ako je štandardne dodávané.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

1. Kábel USB 1,8 m A-B prepoj. 1 ks k65812 0,95

2. Kábel USB 3 m A-B prepoj. 1 ks k20217 1,20

3. Kábel USB 3 m A plug/A plug 1 ks k2288 1,89

4. Kábel USB 5m A plug/A plug 1 ks k2289 2,39

5. Kábel USB predlžovací 3 m A-A 1 ks k20219 1,85

6. Kábel USB predlžovací 5 m A-A 1 ks k65852 1,95

Kábel 1.3 HDMI /HDMI 2m
HDMI kábel s pozlátenými konektormi slúži pre digitálne pripojenie 
LCD, LED a plazmových televízií.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Kábel 1.3 HDMI /HDMI 2m 1 ks k26799 9,55
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Screenclean sprej 250 ml
Spreje na odstránenie nečistoty a otlačkov prstov. Vhodné na tele-
vízne obrazovky, monitory, notebooky, filtre a akékoľvek sklenené 
povrchy. Antistatické zloženie redukuje usadzovanie prachu. Bez 
obsahu alkoholu.

Č i s t en i e  P C  a  mon i t o rov 
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Screenclean sprej 125ml+utierka
Sprej na odstránenie nečistoty a otlačkov prstov. Vhodné na tele-
vízne obrazovky, monitory, notebooky, filtre a akékoľvek sklenené 
povrchy. Antistatické zloženie redukuje usadzovanie prachu. Bez 
obsahu alkoholu.

Popis objem katalógové číslo cena / ks

Sprej ARMOR na monitorové filtre 
a LCD 75 ml ar11395 6,20

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Screenclean utierky na obraz. 1 ks du573602 3,79

Screenclean Utierky náhradné balenie 1 bal. du573702 3,29

Popis objem katalógové číslo cena / ks

Screenclean sprej 250 ml du578219 4,28

Sprej ARMOR na monitorové filtre a LCD, 75 ml
Čistiaci sprej ARMOR na monitorové filtre a LCD.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Screenclean sprej125ml+utierka 1+1 ks du570700 6,30

Screenclean utierky
Utierky vhodné na televízne obrazovky, monitory, notebooky, filtre 
a akékoľvek sklenené povrchy. Antistatické zloženie redukuje usad-
zovanie prachu. Bez obsahu alkoholu. Typ utierok: mokré.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Screenclean utierky 50 ks du578702 8,75

Screenclean utierky 50 ks
Utierky vhodné na televízne obrazovky, monitory, notebooky, filtre 
a akékoľvek sklenené povrchy. Antistatické zloženie redukuje usa-
dzovanie prachu. Bez obsahu alkoholu.

Čistiaca súprava na Laptop
Samostatne balenie 10 párov vlhkých a suchých utierok pre čistenie 
obrazoviek laptopov, klavesníc. Vhodné pre všeky TFT, LCD, PDA, 
ploché obrazovky, dotykové panely. Neobsahuje alkohol.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Čistiaca súprava na Laptop 10 ks du586500 3,65
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Multicleaner čistiace utierky TFT/LCD 
Utierky vhodné na televízne TFT/LCD obrazovky, monitory, note-
booky, filtre a akékoľvek sklenené povrchy. Antistatické zloženie 
redukuje usadzovanie prachu. Bez obsahu alkoholu. Typ utierok: 
mokré.
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Popis objem katalógové číslo cena / ks

Screenclean PRO sada TFT/LCD 25 ml du579819 10,-

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Multicleaner čistiace utierky TFT/LCD 100 ks ap11302 3,95

Multicl. refill čistIACE utierky TFT/LCD 100 ks ap11310 3,90

Screenclean PRO sada TFT/LCD
Súprava obsahujúca 25 ml sprej s čistiacou emulziou a utierku s 
mikrovláknom.

Popis objem katalógové číslo cena / ks

Čistič obrazovky TFT/LCD 250 ml ap11324 3,29

Superclean sprej 250ml povrch
100% bezpečný sprej k čisteniu kancelárskej techniky z ABS-plas-
tu, ako aj kovu, dreva a ostatných tvrdých povrchov. Antistatické 
zloženie redukuje usadzovanie prachu.

Popis objem katalógové číslo cena / ks

Superclean sprej povrch 250 ml du578119 4,30

Čistič obrazovky TFT/LCD 250ml Dóza s trhacími utierkami  
Dóza s vlhkými utierkami, na čistenie umelých a kovových povr-
chov (tlačiarne, klávesnice, kryty, monitory, pc atď).

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Dóza s trhacími utierkami 100 ks hl26579 3,10

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Čist. obrúsky ARMOR impregnované 70 ks ar6851 6,50

Čistiace obrúsky ARMOR impregnované
Čistiace obrúsky ARMOR impregnované sa používajú k odstráneniu 
atramentových škvŕn, čisteniu tlačiarní, odstraňuje nečistoty zo všet-
kých valcov a podávačov.
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Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Multicleaner čistiace utierky 100 ks ap11301 4,45

Multicleaner refill čistiace utierky 100 ks ap11309 3,45

Antistatické utierky vlhké
Antistatické čistiace utierky (vlhké) z mikrovlákna,  20 ks balenie.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Antistatické utierky vlhké 20 ks gd10300 2,49

Superclean utierky na povrch
Utierky s antistatickým zložením bez obsahu alkoholu. Typ utierok: 
mokré.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Superclean utierky na povrch 100 ks du570802 3,80

Superclean utierky refill 100 ks du570902 3,30

Čistiaca pena ARMOR Universal 
Vhodná na čistenie kovových a plastových povrchov, obrazoviek, 
klávesníc, kancelárskeho vybavenia a pod. Vysoký účinok. 

Popis objem katalógové číslo cena / ks

Čistiaca pena spray 400 ml ap11300 5,99
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Popis objem katalógové číslo cena / ks

Čistiaca pena ARMOR Universal 500 g ar6850 3,95

Čistiaca pena spray
Vhodná na čistenie kovových a plastových povrchov, obrazoviek, 
klávesníc, kancelárskeho vybavenia a pod. Vysoký účinok. 

Telephone Clean dóza
Navlhčené utierky na hygienické a jemné čistenie telefónnych slú-
chadiel, mobilných telefónov a headsetov. Roztok bez obsahu alko-
holu, antibakteriálne zloženie. Typ utierok: mokré.

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

TelephoneClean dóza 100 ks du575802 3,62
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Čistiaca sada na počítač
Obsahuje 125 ml sprej na čistenie povrchov, 125 ml sprej na čis-
tenie obrazoviek, 20 suchých utierok, 2 suché tampóny a 2 tyčinky 
na čistenie medzitlačidlového priestoru klávesnice. Obsah: sprej na 
povrchy 125 ml. Navyše: sprej na obrazovky 125 ml.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Čistiaca sada na počítač 1 bal. du571800 12,50

Vzduchový čistič otočiť. 200 ml APLI
Vzduchový horľavý čistič s možnosťou otočenia o 180 °na odstrá-
nenie prachu a nečistoty z ťažko prístupných alebo jemných miest, 
napr. klávesníc, notebookov, tlačiarní alebo fotografického vybave-
nia.Upozornenie: Nevhodný na čistenie elektronických zariadení 
pod prúdom.

Popis objem katalógové číslo cena / ks

Vzduchový čistič nehorľavý 400 ml du573819 15,35

Superclean sprej 125 ml+utierky
100% bezpečné spreje k čisteniu kancelárskej techniky z ABS-plas-
tu, ako aj kovu, dreva a ostatných tvrdých povrchov. Antistatické 
zloženie redukuje usadzovanie prachu. Obsah: 125 ml. Súčasť bale-
nia: 20 utierok+tyčinka

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Superclean sprej125ml+utierky 1 bal. du571700 6,25
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Vzduchový čistič zákl. 400 ml 
Vzduchový horľavý čistič na odstránenie prachu a nečistoty z ťažko 
prístupných alebo jemných miest, napr. klávesníc, notebookov, tla-
čiarní alebo fotografického vybavenia.Upozornenie: Nevhodný na 
čistenie elektronických zariadení pod prúdom.

Popis objem katalógové číslo cena / ks

Vzduchový čistič zákl. Durable 400 ml du579619 7,60

Vzduchový čistič otočiť. 200 ml
Vzduchový horľavý čistič s možnosťou otočenia o 180° na odstrá-
nenie prachu a nečistoty z ťažko prístupných alebo jemných miest, 
napr. klávesníc, notebookov, tlačiarní alebo fotografického vybave-
nia.Upozornenie: Nevhodný na čistenie elektronických zariadení 
pod prúdom.

Popis objem katalógové číslo cena / ks

Vzduchový čistič otočiť. Durable 200 ml du579719 5,40

Vzduchový čistič nehorľavý 400 ml 
Vzduchový tlakový čistič na odstránenie prachu a nečistoty z ťaž-
ko prístupných alebo jemných miest, napr. klávesníc, notebookov, 
tlačiarní alebo fotografického vybavenia. Antistatické zloženie, bez 
obsahu freónov a alkoholu.

Popis objem katalógové číslo cena / ks

Vzduchový čistič otočiť. Apli 200 ml ap11299 9,33
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Popis množstvo katalógové číslo cena / ks

Utierka mikrovlák. Superclean 1 ks du579506 6,40

Čistiace obrúsky ARMOR suché
Čistiace obrúsky ARMOR suché: Čistiace obrúsky ARMOR suché, 
balenie obsahuje 50 ks.Vhodné na čistenie všetkých typov počítačo-
vého a kancelárskeho vybavenia, obrazoviek, monitorových filtrov, 
klávesníc, popisovacích tabulí a pod.Obrúsky sú výnimočne pevné, 
savé a nepúšťajú chlpy.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Čistiace obrúsky ARMOR suché 50 ks ar6852 10,90

Popis množstvo katalógové číslo cena / ks 

Čistiace DVD na DVD-ROM mecha-
niky s čistiacim roztokom 1 ks gd3206 3,15

Čistiace CD na CD-ROM mechaniky 
s čistiacim roztokom 1 ks gd8085 3,05

Čistiace CD na mechaniky 1 ks du572300 8,30

Utierka s mikrovláknom Superclean
Utierka s mikrovláknom na čistenie syntetických a sklených povr-
chov bez poškriabania. Použiteľná suchá i mokrá, vyprateľná. Roz-
mery 25 × 25 cm.
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Suché utierky DURABLE
Sada utierok na čistenie obrazoviek, počítačov, kopíriek, tlačiarní, a 
pod. Vhodné použitie v kombinácii s čistiacimi prípravkami. Anti-
statické zloženie, bez obsahu alkoholu.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Suché utierky DURABLE 50 ks du573402 8,29

Čistiace DVD a CD na mechaniky
Čistiace DVD na DVD-ROM mechaniky s čistiacim roztokom: Jed-
noduché čistenie vdýchne nový život staršiemu DVD zrýchli DVD 
napaľovanie vhodné na všetky DVD mechaniky.
Čistiace CD na CD-ROM mechaniky s čistiacim roztokom: Jedno-
duché čistenie vdýchne nový život staršiemu CD zrýchli CD napaľo-
vanie vhodné na všetky CD mechaniky.
Čistiace CD na mechaniky: CD na jednoduché čistenie optiky CD a 
DVD mechaník. Jemné vlisované chĺpky v CD po roztočení média v 
mechanike optický snímač jemne prečistia.





D r o g é r i a , 
h y g i e n i c k é  p o t r e b y

Toaletné papiere a zásobníky
Papierové uteráky
Priemyselné utierky, stojany 
a zásobníky
Papierové utierky, servítky
Dámska hygiena a dávkovače
Mydlá
Čistiace pasty a krémy na ruky
WC hygiena
Čistiace prostriedky
Osviežovače vzduchu
Utierky, hubky
Rukavice
Pomôcky na upratovanie
Vrecká a vrecia na odpad
Jednorázový riad

Parfémy, prírodná kozmetika

308 -310
311 
312 

313
314
315
316
317

318 - 324
325 - 326
327 - 328

329
330 - 331
332 - 333

334

336 - 337
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T oa l e t n é  pap i e r e

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

TP Top 25m, 1-vrst. 32 ks tp12501 5,22

TP Top 25m
Jednovrstvový toaletný papier. Návin 25m, balenie 32 ks.

TP Linteo Satin maxi 30m
Najbežnejší typ 2-vrstvového toaletného papiera. Návin 30m, 
balenie 32ks.

TP Linteo Satin economy 66m
Ekonomická alternatíva 2-vrstvového toaletného papiera. Návin 
66m, balenie 24ks.

TP Linteo Satin
Dvojvrstvový toaletný papier s potlačou, 100% celulóza, návin 23m, 
200 útržkov. Väčšie balenie 20 × 4 ks.

TP Linteo Elite aroma
Trojvrstvový toaletný papier, surovina 100% celulóza. Komfortný, 
mäkký a pevný. Návin 21,6m, 180 útržkov. Väčšie balenie 10 × 4 ks.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

TP Linteo Satin maxi 30m, 2-vrst. 32 ks tp23001 8,25
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Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

TP Linteo Satin economy 66m, 2-vrst. 24 ks tp26601 12,72

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

TP Linteo Satin biely, 2-vrst. 4 ks tp22301 1,16

TP Linteo Satin žltý, 2-vrst. 4 ks tp22311 1,20

TP Linteo Satin ružový, 2-vrst. 4 ks tp22321 1,20

TP Linteo Satin modrý, 2-vrst. 4 ks tp22331 1,20

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

TP Linteo Satin camomile, 3-vrst. 4 ks tp31801 1,34

TP Linteo Satin camomile
Komfortný, mäkký a pevný 3-vrstvový toaletný papier s potlačou 
a kamilkovou vôňou. 100% celulóza. Návin 18m, 150 útržkov. 
Väčšie balenie 10 x 4 ks.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

TP Linteo Elite aroma, 3-vrst. 4 ks tp32101 1,49
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Trojvrstvový luxusný toaletný papier, 100% recyklovaný, biely. Ná-
vin 19m, 160 útržkov, väčšie balenie 4x16 ks.

TP Katrin Classic Toilet 200
Dvojvrstvový toaletný papier, 100% recyklovaný, biely. Návin 25m, 
200 útržkov, väčšie balenie 12x4 ks.

TP Katrin Basic economy 490
Dvojvrstvový toaletný papier, 100% recyklovaný, ekonomicky 
výhodný. Návin 68 m, 490 útržkov, balenie 24 ks.

Zásobník Katrin Gigant
Zásobník toaletného papiera v rolke do priemeru 19 cm (rozmery 
260 x 251 x 135 mm ) a 29 cm (rozmery 340 x 351 x 135 mm). Špe-
ciálny držiak umožňuje doplnenie novej rolky aj keď pôvodná ešte 
nie je celkom spotrebovaná. Vhodný najmä do administratívnych 
budov a zdravotníctva. Vyrobený z vysokoodolného bieleho plastu.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

TP Katrin Classic Toilet 160, 19m 3-vrst. 16 ks ka12555 5,22

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

TP Katrin Classic Toilet 200, 25m 2-vrst. 4 ks ka10470 0,98

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

TP Katrin Basic economy 490, 68m 2-vrst. 24 ks ka12540 12,90

Popis katalógové číslo cena / ks

Zásobník Katrin Gigant 190mm ka95335 24,50

Zásobník Katrin Gigant 290mm ka95340 28,20

Toaletný papier Katrin Classic Gigant S2
Dvojvrstvový jemný toaletný papier do zásobníkov toaletného 
papiera piemeru 19cm. Farba biela, návin 150 m, 1200 útržkov, 
priemer 18 cm.

Popis katalógové číslo cena / ks

Toaletný papier Katrin Classic Gigant S2 ka12105 1,24

Toaletný papier Katrin Classic Gigant L2
Dvojvrstvový jemný toaletný papier do zásobníkov toaletného 
papiera priemeru 26cm. Farba biela, návin 300 m, 1579 útržkov, 
priemer 26 cm.

Popis katalógové číslo cena / ks

Toaletný papier Katrin Classic Gigant L2 ka12512 2,99
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Toaletný papier Jumbo 19cm
Toaletný papier Jumbo 19cm 191m
Dvojvrstvový toaletný papier do zásobníkov toaletného papiera 
priemeru 19 cm. Návin 191m.
Toaletný papier Jumbo 19cm 231m
Jednovrstvový toaletný papier do zásobníkov toaletného papiera 
priemeru 19 cm. Návin 231m.

Popis katalógové číslo cena / ks

Toaletný papier Jumbo 19cm 191m 2-vrst. tp219 1,46

Toaletný papier Jumbo 19cm 231m 1-vrst. tp119 0,90

Toaletný papier Jumbo 26cm
Toaletný papier Jumbo 26cm 300m
Dvojvrstvový toaletný papier do zásobníkov toaletného papiera 
priemeru 26 cm. Návin 300m.
Toaletný papier Jumbo 26cm 440m
Jednovrstvový toaletný papier do zásobníkov toaletného papiera 
priemeru 26 cm. Návin 440m.

Popis katalógové číslo cena / ks

Toaletný papier Jumbo 26cm 300m 2-vrst. tp226 2,30

Toaletný papier Jumbo 26cm 440m 1-vrst. tp126 1,71

Zásobník papierových uterákov Katrin
Zásobník skladaných papierových uterákov nájde využitie nielen na 
toaletách administratívnych budov či zdravotníctva. Na všetky bež-
né typy skladaných uterákov („CC“, „ZZ“, „One stop“). Vyrobený  
z vysokoodolného bieleho plastu.
Katrin S: Kapacita 1 balíček uterákov. Rozmery 305 x 259 x 132 
mm (Š x V x H). 
Katrin M: Kapacita 2 balíčky uterákov. Rozmery 305 x 389 x 132 
mm (Š x V x H).    

Popis katalógové číslo cena / ks

Zásobník papierových uterákov Katrin S ka95310 20,60

Zásobník papierových uterákov Katrin M ka95315 25,90

Zásobník na papierové uteráky System Towel
Zásobník papierových uterákov v rolkách so stredovým odvíjaním 
do priemeru 14 cm. Vhodný do administratívnych budov aj zdravot-
níctva. Rozmery 184 x 336 x167 mm.
Uteráky v rolke Katrin Classic Roll S2: Dvojvrstvové papierové ute-
ráky v rolke so stredovým odvíjaním vhodné do zásobníka System 
Towel. Šírka 210 mm, priemer 135 mm, návin 75 m, 395 útržkov. 
Balenie 6 roliek. 

Popis katalógové číslo cena / ks

Zásobník na papierové uteráky System Towel ka95325 23,00

Uteráky v rolke Katrin Classic Roll S2 ka42012 12,66
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Papierové uteráky Katrin Classic ZZ 1
Jednovrstvové biele „ZZ“ uteráky vhodné do zásobníka Katrin a do 
väčšiny štandardných zásobníkov. Rozmery uteráka 230 x 232 mm, 
balenie 20 bal. po 200 ks.

Popis množstvo katalógové číslo cena / krt.

Papierové uteráky 
Katrin Classic ZZ 1 biele

20 bal. 
po 200 ks ka36200 23,50

Papierové uteráky Katrin Basic ZZ 1
Jednovrstvové modré „ZZ“ uteráky vhodné do zásobníka Katrin a do 
väčšiny štandardných zásobníkov. Rozmery uteráka 230 x 232 mm, 
balenie 20 bal. po 250 ks.

Popis množstvo katalógové číslo cena / krt.

Papierové uteráky 
Katrin Basic ZZ 1 modré

20 bal. 
po 250 ks ka36220 20,70

Papierové uteráky CC 3000 ks
Jednovrstvové papierové uteráky rozmeru 250 x 310 mm. Typ 
skladania C, farba sivá. Balenie 30 bal. po 100 ks.

Popis množstvo katalógové číslo cena / krt.

Papierové uteráky 
CC 3000ks sivé

30 bal. 
po 100 ks utc30001 22,90

Papierové uteráky ZZ 5000ks
Jednovrstvové papierové uteráky rozmeru 255 x 230 mm. Typ skla-
dania Z. Balenie 20 bal. po 250 ks.

Popis množstvo katalógové číslo cena / krt.

Papierové uteráky 
ZZ 5000ks sivé

20 bal. 
po 250 ks utz50001 19,90

Papierové uteráky 
ZZ 5000ks zelené

20 bal. 
po 250 ks utz50004 19,90

Papierové uteráky Katrin Classic One stop M2
Dvojvrstvové biele perforované uteráky vhodné do zásobníka Katrin. 
Zaručujú hygienické dávkovanie a kontrolovanú spotrebu. Je možné 
ich použiť v zásobníkoch s hĺbkou od 90 mm. Rozmery uteráka 250 
x 235 mm, balenie 21 bal. po 145 ks. 

Popis množstvo katalógové číslo cena / krt.

Papierové uteráky 
Katrin Classic One stop M2

21 bal. 
po 145 ks ka34525 28,30

Papierové uteráky Katrin Classic ZZ 2
Dvojvrstvové biele „ZZ“ uteráky vhodné do zásobníka Katrin a do 
väčšiny štandardných zásobníkov. Rozmery uteráka 230 x 232 mm, 
balenie 20 bal. po 150 ks. 

Popis množstvo katalógové číslo cena / krt.

Papierové uteráky 
Katrin Classic ZZ 2 biele

20 bal. 
po 150 ks ka36180 22,20

Papierové uteráky 
Katrin Classic ZZ 2 zelené

20 bal. 
po 150 ks ka36190 22,00
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Priemyselné utierky Classic XL 2
Dvojvrstvové biele papierové priemyselné utierky rozmeru 
280 x 280 mm. Šírka rolky 28cm, návin 260m, 930 útržkov. Balenie 
2 ks.

Priemyselné utierky Classic L 3
Trojvrstvové lepené papierové priemyselné uteráky rozmeru 220 x 
380 mm. Majú vysokú absorbčnú schopnosť a sú pevné aj za mokra. 
Šírka rolky 22cm, návin 190m, 500 útržkov. Balenie po 2ks.

Popis katalógové číslo cena / ks

Priemyselné utierky Classic L 3 modré ka48125 10,45

Stojan na priemyselné utierky Katrin
Stojan na priemyselné utierky do šírky max. 40cm.

Popis katalógové číslo cena / ks

Stojan na priemyselné utierky Katrin ka99970 30,05

Popis katalógové číslo cena / ks

Priemyselné utierky Classic XL 2 biele ka45863 16,60

Priemyselné utierky Katrin Plus Poly Roll Box
Jednovrstvové priemyselné utierky z bielej netkanej textílie 54g/m2. 
Sú vhodné aj pre potravinárske účely. Rozmer utierky 325x365 mm, 
návin 292 m, 800 útržkov. Prakticé balenie v kartóne.

Popis katalógové číslo cena / ks

Priemyselné utierky Katrin Plus Poly Roll Box ka45591 113,83

Popis katalógové číslo cena / ks

Zásobník na uteráky System Towel ka95303 109,-

Elektrický zásobník na uteráky System Towel
Elektrický zásobník papierových uterákov v rolkách, vhodný do ad-
ministratívnych budov a zdravotníctva. Zaručuje automatické, rých-
le, spoľahlivé a úsporné dávkovanie aj pri vyššom počte užívateľov. 
Rozmery 300 x 420 x 236 mm. Farba biela. 

Popis katalógové číslo cena / ks

Elektrický zásobník na uteráky System Towel ka95307 120,-

Zásobník na uteráky System Towel
Zásobník papierových uterákov v rolkách, vhodný do administratív-
nych budov a zdravotníctva. Zaručuje rýchle, spoľahlivé a úsporné 
dávkovanie aj pri vyššom počte užívateľov. Rozmery 340 x 370 x 
230 mm. Farba biela. 
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Uteráky Katrin Plus System Towel
Kvalitné dvojvrstvové papierové uteráky v rolke vhodné do zásob-
níkov System Towel. Vyrobené zo 100% celulózy. Šírka 210 mm, 
návin 100 m.

Popis katalógové číslo cena / ks

Uteráky Katrin Plus System Towel ka46005 36,50

Uteráky Katrin Basic System Towel
Jednovrstvové recyklované papierové uteráky s vysokou pevnosťou 
v rolke vhodné do zásobníkov System Towel. Šírka 210 mm, návin 
180 m.

Popis katalógové číslo cena / ks

Uteráky Katrin Basic System Towel ka46020 36,80

Kuchynské utierky Linteo Classic
Dvojvrstvové kuchynské utierky. Návin 9,3 m, 50 útržkov. Farba 
biela s potlačou. Balenie 2 ks.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Kuchynské utierky Linteo Classic 2 ks ut20201 0,73

Servítky Linteo Satin 33x33
Jednovrstvové papierové obrúsky. Rozmer 330 × 330 mm, farba  
biela. Balenie 100 ks.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Servítky Linteo Satin 33x33 biele 100 ks ut10001 0,70

Kozmetické utierky Linteo Satin
Dvojvrstvové papierové obrúsky, praktické 
v domácnosti, hotelových zariadeniach, 
firmách, v automobiloch. Sú vždy po ruke, 
s praktickým otváraním a hygienickým po-
užitím.

Vreckovky Linteo Satin
Trojvrstvové papierové vreckovky zo 100% 
celulózy. Farba biela, balenie 10 × 10 vrec-
koviek.

Utierky vlhčené Linteo
Navlhčené utierky na očistenie a osvieže-
nie pokožky. Zanechajú ju hebkú a sviežu. 
Praktické aj na cestách. Obsah 72 ks.

Popis mn. katalógové č. cena / ks

Kozmetické utierky 
Linteo Satin, 2-vrst.

100 
ks ut20001 0,80

Popis mn. katalógové č. cena / bal.

Vreckovky 
Linteo Satin, 3-vrst.

10x10
ks ut31001 0,90

Popis mn. katalógové č. cena / ks

Utierky vlhčené 
Linteo

72 
ks ut10721 1,20
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Zásobník sáčkov na dámske hygienické vložky
Plastový zásobník sáčkov na dámske hygienické vložky. Farba biela, 
rozmery 102 x 148 x 29mm (Š x V x H).

Popis katalógové číslo cena / ks

Zásobník sáčkov na dámske hygienické vložky ka95375 7,56

Kôš na dámske hygienické vložky so zásobníkom
Plastový kôš na dámske hygienické vložky so zabudovaným zásobníkom sáčkov. Špeciálne uzatváranie poklopu spolu s vreckom do koša 
zabraňuje úniku nežiadúcich pachov. Farba biela, rozmery 285 x 285 x 114 mm (Š x V x H).

Popis katalógové číslo cena / ks

Kôš na dámske hygienické vložky so zásobníkom ka95370 18,50

Vrecká do koša Katrin 95370 / 50 ks ka96262 13,40

Sáčky na dámske hygienické vložky Katrin
Sáčky na dámske hygienické vložky vhodné do väčšiny bežných zá-
sobníkov. Balenie 30 ks. Kartón 25 bal.

Popis množstvo katalógové číslo cena / bal.

Sáčky na dámske hygienické vložky Katrin 30 ks ka96162 1,62

Dávkovač mydla Katrin 500ml
Dávkovač na tekuté mydlo Katrin s objemom 500ml. Rozmery 100 
x 194 x 112 (Š x V x H).

Popis katalógové číslo cena / ks

Dávkovač mydla Katrin 500ml ka95365 20,50

Tekuté mydlo a vložka do dávkovača Katrin 
Tekuté mydlo Katrin: Tekuté mydlo na ruky. Náplň pre dávkovače 
mydla Katrin. Objem 500 ml.
Vložka do dávkovača Katrin 95365: umožňuje namiesto používania 
originál tekutého mydla Katrin, použiť tento dávkovač ako bežný 
dolievací. Túto nádobku je potom možné dopĺňať mydlom podľa 
Vášho želania napr. z 5l ekonomického balenia.

Popis katalógové číslo cena / ks

Tekuté mydlo Katrin 500ml ka95415 2,66

Vložka do dávkovača Katrin 95365 ka95455 3,40

Vášho želania napr. z 5l ekonomického balenia.
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Mydlo Mitia 5l
Tekuté mydlo v ekonomickom 5l balení na dolievanie do dávkovačov.

Popis katalógové číslo cena / ks

Mydlo Mitia 5l Ocean dr500051 5,70

Mydlo Mitia 5l Jablko dr500052 5,70

Mydlo Mitia 5l Jarné kvety dr500053 5,70

Mydlo 5l Eco mix
Tekuté mydlo Mitia v ekonomickom 5l balení na dolievanie do dáv-
kovačov. Mix farieb a vôní.

Popis katalógové číslo cena / ks

Mydlo 5l Eco mix dr500040 3,98

Mydlo Mitia náhradná náplň 1000ml
Tekuté mydlo s obsahom kolagénu. Náhradná náplň do dávkovača. 
Objem 1000 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Mydlo Mitia Jar&Mlieko náhradná náplň 1000ml dr110001 1,85

Mydlo Mitia Med&Mlieko náhradná náplň 1000ml dr110002 1,85

Mydlo Mitia Jablko&Aloe náhradná náplň 1000ml dr110003 1,85

Mydlo Mitia Aqua active náhradná náplň 1000ml dr110004 1,85

Mydlo Mitia 500ml
Tekuté mydlo s dávkovačom s obsahom kolagénu. Objem 500 ml. 
Po spotrebovaní možno doplniť náhradnými náplňami.

Popis katalógové číslo cena / ks

Mydlo Mitia Jar&Mlieko 500ml dr105001 1,66

Mydlo Mitia Med&Mlieko 500ml dr105002 1,66

Mydlo Mitia Jablko&Aloe 500ml dr105003 1,66

Mydlo Mitia Aqua active 500ml dr105004 1,66

Tekuté mydlá s dávkovačom
Mydlo Voux Milk&Honey: Neutrálne pH, zvlhčujúca kombinácia 
medu a mlieka. Objem 500 ml.
Mydlo Palmolive olivové: Tekuté mydlo obohatené o olivové mlie-
ko a krém. Zanecháva pokožku hladkú, jemnú a hodvábnu. Objem 
300 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Mydlo Voux Milk&Honey 500ml dr105011 1,38

Mydlo Palmolive olivové 300ml dr103001 2,68

Tuhé toaletné mydlá
Mydlo FA Energy: Mydlo so zvlhčujúcim komplexom látok a extrak-
tom z ginkga. Hmotnosť 100 g.
Mydlo Voux: Klasické tuhé mydlo s obsahom hydratačných prísad 
zanechávajúce svieži pocit čistoty. Hmotnosť 100 g.
Mydlo Palmolive mäta+eukalyptus: Mydlo s bohatou zmesou mäty 
a výťažkov eukalyptu zanecháva svieži pocit čistoty. Hmotnosť 100 g.

Popis katalógové číslo cena / ks

Mydlo FA Energy 100 g dr101001 0,55

Mydlo Voux 100 g dr101003 0,33

Mydlo Palmolive mäta+eukalyptus 100 g dr101002 0,48
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Solvina 450g
Solvina 450g original
Umývacia pasta na odstránenie nečistôt z rúk. Obsahuje látky, kto-
ré priaznivo pôsobia na pokožku rúk a robia ju hebkou a sviežou. 
Hmotnosť 450 g..
Solvina 450g industry
Umývacia pasta na odstránenie odolných nečistôt z rúk. Vhodná 
nielen do priemyslu. Obsahuje látky, ktoré priaznivo pôsobia na po-
kožku rúk a robia ju hebkou a sviežou. Hmotnosť 450 g.

Popis katalógové číslo cena / ks

Solvina 450g original dr104501 1,34

Solvina 450g industry dr104502 1,29

BHP čistiaca pasta 500g
Umývacia pasta s citrónovou vôňou na silne znečistené ruky s rege-
neračnými účinkami na pokožku. Hmotnosť 500 g.

Popis katalógové číslo cena / ks

BHP čistiaca pasta 500g dr105012 0,65

Indulona modrá - univerzálna
Ochranný a regeneračný krém. Modrá Indulona má univerzálne 
použitie, je určená na úpravu pH a premastenie pokožky. Objem 
100 ml.

Indulona červená - dezinfekčná
Ochranný a regeneračný krém. Červená Indulona obsahuje silikó-
nový olej a dezinfekčnú prísadu. Objem 100 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Indulona modrá - univerzálna dr101011 1,42

Popis katalógové číslo cena / ks

Indulona červená - dezinfekčná dr101012 1,47

Indulona žltá - nechtíková
Ochranný a regeneračný krém. Žltá Indulona obsahuje výťažok  
z nechtíka lekárskeho, dezinfekčnú prísadu a glycerín. Jej zloženie 
podporuje regeneráciu púokožky. Objem 100 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Indulona žltá - nechtíková dr101013 1,47

Dove denný krém 75ml
Denný krém Dove počas 24 hodín zvyšuje prirodzenú vlhkosť po-
kožky a napomáha jej ochrane. Objem 75 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Dove denný krém 75ml dr100701 3,33
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Popis katalógové číslo cena / ks

Bref WC gel Sea Breeze 200ml dr202001 2,80

Bref WC gel Wild Lemon 200ml dr202002 2,80

Bref WC gel Green Apple 200ml dr202003 2,80

Bref WC gel 200ml
Závesný košík do WC s gélovou náplňou. Príjemne vonia a udržuje 
WC hygienicky čisté. Objem náplne 200 ml.

Domestos blok 3 in 1
Závesný plastový košík do WC s vymeniteľnou tuhou náplňou 3 v 1, 
ktorá bráni tvorbe vodného kameňa, zabraňuje množeniu baktérií a 
zanecháva dlhotrvajúcu sviežu vôňu.

Popis katalógové číslo cena / ks

Domestos blok 3 in 1 Atlantic dr200301 1,34

Domestos blok 3 in 1 Citrus dr200302 1,34

Domestos blok 3 in 1 Pine dr200303 1,34

Tablety LARRIN 250g
Tablety s intenzívnou vôňou čistia a dezinfikujú pisoár. Obsahujú 
vysoko účinné látky, ktoré odstraňujú nečistoty a zabraňujú tvorbe 
usadenín. Neobsahujú fosfáty a paradichlorbenzen. Hmotnosť 250 g.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Tablety LARRIN 250g zelené dr202501 3,60

Tablety LARRIN 250g jahodové dr202502 3,60

Domestos 750ml na WC
Hustý gél odstraňuje mastnotu, zažranú špinu a škvrny. Ničí všetky 
baktérie. Objem 750 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Domestos 750ml na WC pine fresh dr207501 2,39

Domestos 750ml na WC atlantic fresh dr207502 2,39

Domestos 3 in 1 náhradná náplň
Náhradná náplň do košíka Domestos 3 v 1.

Popis katalógové číslo cena / ks

Domestos 3 in 1 náhradná náplň Atlantic dr200311 0,92

Domestos 3 in 1 náhradná náplň Citrus dr200312 0,92

Domestos 3 in 1 náhradná náplň Pine dr200313 0,92

Tablety DEO 1kg
Tablety do pisoárov s intenzívnou príjemnou vôňou. Účinné látky 
odstraňujú nečistoty a zabraňujú tvorbe usadenín a vodného kame-
ňa. Hmotnosť  1kg.

Popis katalógové číslo cena / ks

Tablety DEO 1kg dr210099 10,90
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Savo dezinfekcia 3v1 750 ml
Koncentrovaný prípravok s dezinfekčným účinkom chlóru na pra-
videlné čistenie toalety. Likviduje zápach a pôsobí antibakteriálne. 
Objem 750 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Savo ocean 2v1 750 ml dr207516 1,83

Popis katalógové číslo cena / ks

Savo dezinfekcia 3v1 750 ml dr207515 1,83

Savo ocean 2v1 750ml
Koncentrovaný prípravok s dezinfekčným účinkom na pravidelné 
čistenie toalety. Do hĺbky vyčistí vodný kameň a iné vápenaté alebo 
horečnaté usadeniny. Objem 750 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Savo aktiv gel 2v1 750 ml dr207517 1,83

Savo aktiv gel 2v1 750 ml
Koncentrovaný prípravok s dezinfekčným účinkom na pravidelné 
čistenie toalety. Likviduje zápach a pôsobí antibakteriálne.Odstra-
ňuje organické a anorganické nečistoty a prevonia priestor príjem-
nou kvetinovou vôňou. Objem 750 ml.

Cillit Bang WC čistič 750 ml
Účinne odstráni plesne, silné usadeniny a nečistoty vo WC či od-
padoch. S dezinfekčnou prísadou. Objem 750 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Cillit Bang WC čistič 750 ml dr207505 4,98

DESI WC 500ml
Tekutý čistiaci a dezodoračný prostriedok na WC. Odstraňuje mi-
króby a rozpúšťa vodný kameň. Objem 500 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

DESI WC 500 ml dr905005 1,81

Toilet Duck
Koncentrovaný čistiaci prípravok na WC s prakticky tvarovaným 
hrdlom. Odstraňuje všetky nečistoty a usadený vodný kameň. 
Objem 750 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Toilet Duck Marine gel 750 ml dr207511 1,99

Toilet Duck Fresh gel 750 ml dr207512 1,99
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Popis katalógové číslo cena / ks

Mr. PROPER Universal ocean 750ml dr907501 2,70

Mr. PROPER Universal citrón 750ml dr907502 2,70

Mr. PROPER Universal
Vysokoúčinný čistiaci prostriedok na odstránenie mastnoty a iných 
nečistôt. Objem 750 ml.

Cillit bang 750ml
Extra účinný čistič s rozprašovačom na vodný kameň a iné nečistoty. 
Objem 750 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Cillit bang 750ml dr907505 4,98

Fixinela 500ml
Prostriedok určený na čistenie umývadiel, vaní, obkladačiek, toa- 
liet a batérií od hrdze a vodného kameňa. Obsahuje antibakteriálnu 
zložku. Objem 500 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Fixinela ružová 500ml dr905001 1,32

Savo Orginal 1l
Klasický dezinfekčný prostriedok s všestranným použitím. Je možné 
ho použiť aj na dezinfekciu vody v studniach a bazénoch. Objem 
1l.

Popis katalógové číslo cena / ks

Savo Orginal 1l dr910000 1,30

Savo Prim 1l
Osvedčený dezinfekčný prostriedok s vôňou. Odstraňuje nežiadúce 
pachy, plesne a riasy, čistí a súčasne zabíja baktérie. Objem 1l.

Popis katalógové číslo cena / ks

Savo Prim 1l dr910001 1,60

Fixinela Plus 500ml
Fixinela Plus so zvýšeným účinkom na silne znečistené plochy. 
Určená na čistenie umývadiel, vaní, obkladačiek, toaliet a batérií od 
hrdze a vodného kameňa. Obsahuje antibakteriálnu zložku. Objem 
500 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Fixinela Plus 500ml dr905002 1,55
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Cif Brilliance 1l
Univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy a umývateľné povrchy. 
Cif Brilliance Plus Limetka - zázvor zanecháva povrchy jedinečne 
lesklé. Objem 1l.

Popis katalógové číslo cena / ks

Pronto mydlový čistič 750ml dr907506 4,05

Popis katalógové číslo cena / ks

Cif Brilliance 1l dr910002 2,45

Pronto mydlový čistič 750ml
Čistiaci prostriedok na drevené podlahy a iné umývateľné drevené 
povrchy ako dvere, nábytok, kuchynské linky. Objem 750 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

AJAX Floral fiesta 750ml divé kvety dr907511 2,00

AJAX Floral fiesta 750ml jarné kvety dr907512 2,00

AJAX Floral fiesta 750ml
Univerzálny čistiaci prostriedok na všetky povrchy. Čistí do hĺbky a 
prevonia miestnosť. Objem 750 ml.

Diava 200ml
Politúra na leštenie nábytku. Objem 200 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Diava 200ml dr902001 1,17

Pronto 250ml
Odstraňovač prachu v spreji s dlhodobým antistatickým účinkom. 
Vhodný na väčšinu povrchov ako nábytok, sklo, a i. Objem 250 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Pronto Classic 250ml dr902501 3,95

Pronto Lime 250ml dr902502 3,95

Pronto Spring 250ml dr902503 3,95

Čistiace utierky Pronto
Čistiace utierky Pronto Aloe Vera
Čistiace utierky Pronto Aloe Vera sú vhodné na čistenie a obnovu 
drevených povrchov. Nie sú vhodné na drevo bez povrchovej úpra-
vy. Balenie obsahuje 24 utierok.
Čistiace utierky Pronto Multi surface
Čistiace utierky Pronto Multisurface sú vhodné na väčšinu povrchov, 
ako kov, drevo, sklo, plasty. Jemne čistia, odstraňujú prach a zane-
chávajú povrch lesklý a bez šmúh. Balenie obsahuje 24 utierok.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Čistiace utierky Pronto Aloe Vera dr400201 4,39

Čistiace utierky Pronto Multi surface dr400202 4,39
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Pur 500ml
Pur Citrón 500ml
Prostriedok na umývanie riadu. Pur s vôňou citrónu s obsahom octu 
má koncentrovaný odmasťovací účinok. Objem 500 ml.
Pur Jablko 500ml
Prostriedok na umývanie riadu. Pur s vôňou jablka s obsahom octu 
má koncentrovaný odmasťovací účinok. Objem 500 ml.
Pur Balsam 500ml
Prostriedok na umývanie riadu. Pur balsam s ovocnými výťažkami 
obsahuje zložky, ktoré zároveň pomáhajú chrániť pokožku rúk. Ob-
jem 500 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Pur Citrón 500ml dr905011 1,29

Pur Jablko 500ml dr905012 1,29

Pur Balsam 500ml dr905013 1,29

Pur Balsam 1l
Prostriedok na umývanie riadu. Pur balsam s ovocnými výťažkami 
obsahuje zložky, ktoré zároveň pomáhajú chrániť pokožku rúk. Ob-
jem 1l.

Popis katalógové číslo cena / ks

Jar 1l dr910010 2,40

Jar 500ml
Koncentrovaný prípravok na umývanie riadu odstraňujúci mastnotu. 
Možnosť výberu vône z aktuálnej ponuky. Objem 500 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Jar profesional 5l dr950010 13,95

Popis katalógové číslo cena / ks

Pur Balsam 1l dr910013 2,44

Popis katalógové číslo cena / ks

Jar 500ml dr905010 1,25

Jar 1l
Koncentrovaný prípravok na umývanie riadu odstraňujúci mastnotu. 
Možnosť výberu vône z aktuálnej ponuky. Objem 1l.

Jar profesional 5l
Koncentrovaný prípravok na umývanie riadu odstraňujúci mastnotu. 
Profesional balenie objem 5l.
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Ata Citrus 500g
Prášok na dôkladné vyčistenie aj zažranej nečistoty s citrónovou vô-
ňou. Hmotnosť 500 g.

Popis katalógové číslo cena / ks

Cif Cream lemon 500ml dr905023 2,44

Cif Cream biely 500ml dr905022 2,44

Popis katalógové číslo cena / ks

Ata Citrus 500g dr905021 2,05

Cif Cream 500ml
Abrazívny čistiaci prostriedok na odstránenie odolných nečistôt nie-
len v kuchyni. Tekutý prášok s citrónovou vôňou. Objem 500 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Pulirapid 750ml dr907530 3,16

Pulirapid 750ml
Čistí do vysokého lesku vápenaté usadeniny, stopy mydla a hrdze 
v kuchyni, kúpelni aj na veľkých plochách.

Vanka citrón 400g
Prášok na dôkladné vyčistenie odolných nečistôt s citrónovou vô-
ňou. Hmotnosť 400 g.

Popis katalógové číslo cena / ks

Vanka citrón 400g dr904021 1,27

Real Classic 600g
Tekutý čistiaci krém s vôňou pomaranča na riad, sporáky, umývadlá, 
WC, obklady a p. Obsahuje aktívne častice na usadené a mastné 
škvrny. Obsah 600 g.

Popis katalógové číslo cena / ks

Sifo gel 750ml dr907519 2,54

Prášok na dôkladné vyčistenie aj zažranej nečistoty s citrónovou vô-

Popis katalógové číslo cena / ks

Real Classic 600g dr906024 1,77

Sifo gel 750ml
Sifo gel na čistenie sifónov. Objem 750 ml.
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Okena 500ml
Klasický prostriedok na umývanie a leštenie okien a skla. Objem 
500 ml.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Calgonit Powerball Clasic /30 dr900014 8,10

Cif na sklo 500ml
Prostriedok na čistenie okien s rozprašovačom. Vynikajúco odstra-
ňuje mastnotu a iné nečistoty zo sklenených povrchov. Objem 500 
ml.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Calgonit Powerball Quantum /48 dr900011 12,60

Calgonit Powerball All in 1 /56 dr900012 14,95

Calgonit Powerball Max in 1 /52 dr900013 12,55

Popis katalógové číslo cena / ks

Cif na sklo 500ml dr905026 2,46

Popis katalógové číslo cena / ks

Clin 500ml dr905027 2,46

Calgonit / finish Powerball Clasic
Klasické tablety do umývačky riadu bez vône. Balenie 30 tabliet.

Calgonit / finish Powerball Quantum
Technológia PowerBall odstraňuje aj tie najodolnejšie škvrny od 
čaju a kávy a zaisťuje vynikajúci výsledok. Unikátne koncentrované 
zloženie pomáha odstrániť posledné stopy mastnoty a nečistôt vráta-
ne silných pripálenín. Výsledkom je unikátna čistota a lesk.

Sifo granule 500g
Granulovaný prípravok na čistenie sifónov. Hmotnosť 500 g.

Popis katalógové číslo cena / ks

Sifo granule 500g dr905019 3,33

Popis katalógové číslo cena / ks

Okena 500ml dr905025 0,79

Clin 500ml
Čistiaci prostriedok na umývanie okien a skla s rozprašovačom. Ob-
sah alkoholu zaručuje dôkladné vyčistenie a lesk bez šmúh. Objem 
500 ml.
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Calgonit / finish Power Powder 2,5 kg
Prášok do umývačky riadu. Balenie 2,5 kg.

Popis katalógové číslo cena / ks

Calgonit PowerPowder 2,5 kg dr925000 10,00

Calgonit / finish soľ 1,5 kg
Granulovaný zmäkčovač vody do umývačky riadu. Zvyšuje umývací 
efekt a chráni pred usadzovaním vodného kameňa. Balenie 1,5 kg.

Calgonit / finish leštidlo Regular 1 l
Leštidlo do umývačky riadu pre žiarivú čistotu a lesk bez šmúh. 
Urýchľuje proces sušenia. Objem 1L.

Popis katalógové číslo cena / ks

Calgonit leštidlo Regular 1 l dr910020 9,46

Calgonit / finish čistič umývačky 250ml
Čistiaci prostriedok na umývačku riadu. Vyčistí usadenú mastnotu a 
vodný kameň. Objem 250 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Calgonit čistič umývačky 250ml dr902500 7,77

Popis katalógové číslo cena / ks

Calgonit soľ 1,5 kg dr915000 3,60

Destilovaná voda 5l
Demineralizovaná voda na technické účely. Objem 5l.

Popis katalógové číslo cena / ks

Destilovaná voda 5l dr950000 1,41

Silkal 400ml
Silikónový olej v spreji. Ideálne mazivo na pánty a zámky, odstraňu-
je vŕzganie, ošetruje gumové lišty a tesnenia. Rýchle a čisté použitie. 
Objem 400 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Silkal 400ml dr904088 4,85
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Popis katalógové číslo cena / ks

Brise electric Fresh Cotton dr300201 7,25

Brise electric Jablko+škorica dr300202 7,25

Brise electric After rain dr300203 7,25

Popis katalógové číslo cena / ks

Náplň do el. osviežovača Fresh Cotton dr300211 5,47

Náplň do el. osviežovača Jablko+škorica dr300212 5,47

Náplň do el. osviežovača After rain dr300213 5,47

Popis katalógové číslo cena / ks

Brise gel Citrus 150g dr301501 2,22

Brise gel Japanese garden 150g dr301503 2,22

Brise electric
Elektronický osviežovač vzduchu s mechanickým nastavovaním. 
Objem 20 ml.

Náplň do elektronického osviežovača
Náhradná náplň do elektronických osviežovačov Brise electric. 
Objem 20 ml.

Brise sprej 300ml
Osviežovač vzduchu v spreji. Pohlcuje pachy a príjemne vonia. Objem 300 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Brise sprej Citrus 300ml dr303001 2,61

Brise sprej After the rain 300ml dr303002 2,61

Brise sprej Japanese garden 300ml dr303003 2,61

Brise gel 150g
Gélový osviežovač vzduchu predovšetkým do kúpeľní a WC. Obsahuje parfumovaný gél, ktorý sa postupne odparuje 
a uvoľňuje vôňu do celej miestnosti. Hmotnosť 150 g.

Popis katalógové číslo cena / ks

Brise sprej Marine 300ml dr303004 2,61

Brise sprej Lily of The Valley 300ml dr303005 2,61

Brise sprej Alpine 300ml dr303006 2,61

Popis katalógové číslo cena / ks

Brise gel Marine 150g dr301504 2,22

Brise gel Lily of the Valley 150g dr301505 2,22
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Brise Venus
Elegantný sklenený osviežovač v modernom dizajne sa hodí do každého interiéru. Obsahuje tekutý parfém, ktorý sa odparuje cez špeciálnu 
membránu rovnakou intenzitou po dobu 4 týždňov. 

Popis katalógové číslo cena / ks

Brise Venus žltý dr300011 4,40

Brise Venus modrý dr300012 4,40

Brise Venus zelený dr300013 4,40

Brise One Touch
Dopĺňateľný mini sprej s dávkovaním v plastovom obale. Pohlcuje nepríjemné pachy a prevonia miestnosť. Vydrží rovnako dlho ako bežný 
300 ml sprej. Objem 10 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Brise One Touch Citrus dr300101 3,78

Brise One Touch After the rain dr300102 3,78

Brise One Touch Japanese garden dr300103 3,78

Náhradná náplň Brise OT
Náhradná náplň do Brise One Touch. Objem 10 ml.

Popis katalógové číslo cena / ks

Náhradná náplň Brise OT Citrus dr300111 3,13

Náhradná náplň Brise OT After the rain dr300112 3,13

Náhradná náplň Brise OT Japanese garden dr300113 3,13

Popis katalógové číslo cena / ks

Brise One Touch Marine dr300104 3,78

Brise One Touch Lily of the Valley dr300105 3,78

Popis katalógové číslo cena / ks

Náhradná náplň Brise OT Marine dr300114 3,13

Náhradná náplň Brise OT Lily of the Valley dr300115 3,13
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Hubka na riad Frieb
Tvarované hubky na riad s drôtenkou. Balenie 3 ks.

Drôtenka nerezová
Nerezová drôtenka na očistenie silne znečisteného riadu, príp. 
aj iných povrchov. Balenie 2ks.

Utierka Schwammtuch
Viskózové utierky Cedric s mimoriadnou savosťou na všestranné po-
užitie hlavne v kuchyni. Balenie 3 ks.

Utierka Spontex
Mimoriadne savé hubovité utierky na všestrané použitie. Hygienic-
ké, antibakteriálne, obmedzujú nežiadúci zápach. Balenie 3 ks.

Hubka na riad
Hubky na umývanie riadu s drôtenkou. Balenie 10 ks.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Hubka na riad /10ks dr480010 0,73

Utierka Allstar
Univerzálne savé utierky na suché aj mokré čistenie všetkých povr-
chov. Citlivé k povrchu a príjemné na dotyk. Balenie 3ks.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Hubka na riad Frieb /3ks dr482603 0,71

Popis katalógové číslo cena / bal.

Drôtenka nerezová /2ks dr482952 1,09

Popis katalógové číslo cena / bal.

Utierka Allstar /3ks dr495253 0,65

Popis katalógové číslo cena / bal.

Utierka Schwammtuch /3ks dr490033 0,87

Popis katalógové číslo cena / bal.

Utierka Spontex /3ks dr430002 1,35
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Švédska utierka
Utierka z mikrovlákna súčasne čistí a leští bez poškodenia takmer 
všetky povrchy bez použitia chemických prostriedkov. Má dlhú 
životnosť, vysokú savosť a absorbciu mastnoty. 

Popis katalógové číslo cena / ks

Švédska utierka 30x35 cm dr493035 0,50

Švédska utierka 50x60 cm dr496050 1,60

Prachovka flanelová pestrá
Farebná bavlnená flanelová tkanina vhodná na utieranie prachu. 
Rozmer 35 x 44 cm.

Popis katalógové číslo cena / ks

Prachovka flanelová pestrá dr484119 0,65

Handra Bodentuch na podlahu
Príjemne hladká, vysoko savá a hygienická handra na mokré utiera-
nie podlahy. Rozmery 50 x 60 cm.

Popis katalógové číslo cena / ks

Handra Bodentuch na podlahu dr495271 0,75

Prachovka Frieb
Výborná na utieranie prachu. Rozmery 42 x 42 cm.

Popis katalógové číslo cena / ks

Prachovka Frieb 42x42cm dr474020 0,55

Handra biela
Biela tkaná látka vhodná na umývanie podlahy. Rozmery 65 x 60 cm.

Popis katalógové číslo cena / ks

Handra biela 65x60cm dr474050 1,20

Handra tmavá
Tmavá netkaná látka vhodná na umývanie podlahy. Rozmery 65 x 60 cm.

Popis katalógové číslo cena / ks

Handra tmavá 65x60cm dr474076 0,96
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Rukavice pracovné Tod
Klasické pracovné rukavice kombinované látka-koža na ochranu rúk 
pri práci vo veľkosti 9.

Rukavice Kite/Kevin 8
Tenké bavlnené rukavice na ochranu rúk pri práci. Umožňujú pre-
cíznu manipuláciu. Veľkosť 8. Väčšie balenie 12ks.

Rukavice gumené
Klasické gumené rukavice na ochranu rúk pri upratovaní.

Popis katalógové číslo cena / pár

Rukavice gumené Small, veľkosť  7(S). dr570901 0,74

Rukavice gumené Medium , veľkosť  8(M). dr570902 0,74

Rukavice gumené Large, veľkosť  9(L). dr570903 0,74

Rukavice gumené Extra Large, veľkosť  10(XL). dr570904 0,74

Rukavice Bustard/Buddy 8
Tenké bavlnené rukavice na ochranu rúk pri práci. Na dlani 
a prstoch malé protišmykové gumové terčíky. Umožňujú precíznu 
manipuláciu. Veľkosť 8. Väčšie balenie 12ks.

Popis katalógové číslo cena / pár

Rukavice pracovné Tod dr501010 1,25

Popis katalógové číslo cena / pár

Rukavice Kite/Kevin 8 dr503002 0,25

Popis katalógové číslo cena / pár

Rukavice Bustard/Buddy 8 dr509007 0,45

Rukavice jednorázové
Jednorázové latexové rukavice, pudrované, balenie po 100 ks, 
EN 420 – všeobecné požiadavky, EN 374 - chemické riziká.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Rukavice jednorázové S dr1411118 4,95

Rukavice jednorázové M dr1411119 4,95

Rukavice jednorázové L dr1411110 4,95

• Pracovné odevy
• ochranné pomôcky
• pracovná obuv
• rukavice ...

Informujte sa o možnosti dodania u Vášho 
obchodného zástupcu.i
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Zmeták Eco Tip Top
Plastový zmeták s rúčkou.

Popis katalógové číslo cena / ks

Zmeták Eco Tip Top dr527251 3,33

Metla ciroková
Klasická ciroková metla s drevenou rúčkou, prešívaná.

Popis katalógové číslo cena / ks

Metla ciroková dr540141 3,46

Zmeták sálový
Priemyselný zmeták na upratovanie veľkých plôch, napríklad skladu. 
Drevený, umelé štetiny. Bez rúčky.

Popis katalógové číslo cena / ks

Zmeták sálový 40cm dr525104 5,25

Zmeták sálový 60cm dr525110 7,45

Drevená rúčka 140cm dr526336 1,45

Metlička Frieb Hit s lopatkou
Malá plastová metlička s lopatkou na malé upratovanie. 

Popis katalógové číslo cena / ks

Metlička Frieb Hit s lopatkou dr527900 1,40

Kôš Althea
Kôš s vyklápacím vekom z plastu. Mix farieb.

Popis katalógové číslo cena / ks

Kôš Althea 18 l dr520580 6,72

Kôš Althea 35 l dr520590 9,22

Kôš na odpad s poklopom 50 l
Kôš na odpad s poklopom. Rozmery 420 x 550 x 280 mm.

Popis katalógové číslo cena / ks

Kôš na odpad s poklopom 50 l ka95395 28,30
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Vedro 10l plastové s výlevkou
Plastové vedro s výlevkou. Objem 10 l. Rôzne farby.

Mop plochý na suché aj mokré čistenie
Pomocník pri umývaní drevených podláh a dlažby. Aktívne mik-
rovlákno a pásy na drhnutie. Mimoriadne savý poťah na mokré aj 
suché použitie. Šírka 40cm.

Popis katalógové číslo cena / ks

Mop plochý na suché aj mokré čistenie dr587020 7,50

Poťah na plochý mop - mikrofáza 40 cm dr587005 3,90

Upratovací vozík 1
1x vedro 30 l, kovový žmýkač.

Popis katalógové číslo cena / ks

Vedro 10l plastové s výlevkou dr539212 1,69

Popis katalógové číslo cena / ks

Upratovací vozík 1 dr586103 79,-

Mop súprava Cedric
Mop súprava Cedric
Klasický pomocník pri umývaní podlahy. Obsahuje 12l vedro s výlev-
kou, košík na žmýkanie a 180g bavlnený mop s rúčkou.
Mop - náhradná hlavica 180g
Náhradná hlavica mopu. Materiál bavlna 180g.

Popis katalógové číslo cena / ks

Mop súprava Cedric dr539099 3,99

Mop - náhradná hlavica 180g dr539112 2,02

Súprava na WC plastová
Plastová kefa na WC so stojanom. Mix farieb.

Popis katalógové číslo cena / ks

Súprava na WC plastová dr534218 1,35

Popis katalógové číslo cena / ks

Upratovací vozík 2 dr586104 105,-

Upratovací vozík 2
2x vedro 30 l, kovový žmýkač.
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Rýchlouzatváracie vrecká
Polyetylénové vrecká s rýchlouzáverom. Balenie 100 ks.

Popis katalógové číslo cena / blok

Mikroténové sáčky 200x300 mm dr682030 0,22

Mikroténové sáčky 250x350 mm dr682535 0,25

Mikroténové sáčky 300x400 mm dr683040 0,31

Mikroténové sáčky
Mikrotenové sáčky. 50ks v bloku.

Popis katalógové číslo cena / blok

Tašky mikroténové 3kg dr680003 0,40

Tašky mikroténové 5kg dr680005 0,69

Tašky mikroténové 10kg dr680010 1,58

Tašky mikroténové 5kg rolka
Mikrotenové tašky s rozmermi 22+11x45 v rolke 200 ks. Číre.

Popis katalógové číslo cena / rol.

Tašky mikroténové 5kg rolka dr680905 0,95

Taška PE košieľková
Taška z LDPE materiálu („igelitka“). Rozmer 30+18 x 48 cm. Väčšie 
balenie 100 kusov.

Popis katalógové číslo cena / ks

Taška PE košieľková dr653048 0,1

Popis katalógové číslo cena / bal.

Rýchlouzatváracie vrecká  60x  80 mm dr690608 0,37

Rýchlouzatváracie vrecká  80x120 mm dr690812 0,62

Rýchlouzatváracie vrecká 100x150 mm dr691015 0,91

Rýchlouzatváracie vrecká 120x170 mm dr691217 1,31

Rýchlouzatváracie vrecká 150x220 mm dr691522 2,02

Rýchlouzatváracie vrecká 180x250 mm dr691825 2,65

Rýchlouzatváracie vrecká 230x320 mm dr692332 4,89

Rýchlouzatváracie vrecká 250x350 mm dr692535 5,05

Rýchlouzatváracie vrecká 300x400 mm dr693040 5,61

Tašky mikroténové
Taška 3kg s rozmermi 22+12x40 v bloku po 100 ks. Číra.
Taška 5kg s rozmermi 28+14x48 v bloku po 100 ks. Farebná. 
Taška 10kg s rozmermi 30+16x52 v bloku po 100 ks. Farebná.

Potravinová fólia 20 m a alobal 10 m
Potravinová fólia na balenie a uchovávanie potravín. Šírka 30 cm, 
návin 20 m. 
Alobal. Šírka 30cm, návin 10 m.

Popis katalógové číslo cena / ks

Potravinová fólia 20 m jr9220 0,59

Alobal 10 m jr9110 0,79
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Vrecia na odpad 120l  70x110 cm
PE vrecia na odpadky. Hrúbka 40 a 60 mic. Rozmery 70x110 cm. 
Balenie 25 ks v rolke.

Vrecia PVC hrubé 50x110 cm
Priehladné PVC pevné vrecia hrúbky 150 mic. Rozmery 50 x 110 cm.

Vrecia do koša
Vrecia do koša 35l
PE vrecia do koša 50x60 cm. 25 ks v rolke.
Vrecia do koša 60l
PE vrecia do koša 60x70 cm. 25 ks v rolke.

Popis katalógové číslo cena / rol.

Vrecia do koša 35l   50x60 cm dr670035 0,56

Vrecia do koša 60l   60x70 cm dr670060 0,90

Popis katalógové číslo cena / rol.

Vrecia na odpad 120l  70x110 cm dr673120 3,50

Vrecia na odpad 120l  70x110 cm pevné dr676120 4,90

Popis katalógové číslo cena / ks

Vrecia PVC hrubé 50x110 cm dr655011 0,37

Popis katalógové číslo cena / rol.

Zaťahovacie vrecia  50x60 cm / 25 ks dr679035 1,35

Zaťahovacie vrecia  60x62 cm / 15 ks dr679050 1,22

Zaťahovacie vrecia 70x110 cm
Zaťahovacie PE vrecia na odpadky. Odolné voči roztrhnutiu a úniku 
tekutín. Rozmery 70 x 110 cm. Balenie 10 ks v rolke.

Popis katalógové číslo cena / ks

Papierové vrece 55x110 cm dr615511 0,56

Popis katalógové číslo cena / rol.

Zaťahovacie vrecia 70x110 cm dr679120 5,00

Zaťahovacie vrecia
Zaťahovacie PE vrecia do koša. Odolné voči roztrhnutiu a úniku tekutín.

Papierové vrece 55x110 cm
Trojvrstvové pevné papierové vrecia. Rozmery 55 x 110 cm.
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Plastový príbor
Jednorazové plastové príbory, farba biela, hygienicky balené.
Balenie 100 ks.

Plastové taniere a misky
Jednorazové plastové taniere a misky, hygienicky balené.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Lyžica 17cm jr3001 1,50

Vidlička 17cm jr3002 1,40

Nôž 17cm jr3003 1,40

Popis katalógové číslo cena / ks

Tanier plytký PP 22cm biely / 100 ks jr2001 4,50

Miska na polievku PP 500ml biela / 100 ks jr2002 3,50

Popis katalógové číslo cena / bal.

Pohár 0,2l priehľadný / 100 ks jr1020 1,35

Pohár 0,2l biely / 100 ks jr1021 1,35

Pohár 0,2l hnedý / 100 ks jr1022 1,71

Pohár 0,3l biely / 100 ks jr1031 2,65

Poháre plastové
Jednorazové plastové poháre, hygienicky balené.

Popis katalógové číslo cena / bal.

Kávová lyžička 12,5 cm jr3004 0,88

Miešadlo / 1000 ks jr3005 3,45

Popis katalógové číslo cena / bal.

Pohár 0,5l biely/ 50 ks jr1051 2,35

Šálka s uškom 0,18 / 60 ks jr1023 3,10

Rozetky biele 9cm / 900 ks jr9009 2,99

Popis katalógové číslo cena / ks

Tácka papierová 206x140 mm / 100 ks jr2114 2,50

Menu box 2 / 125 ks jr2202 12,50
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Flakóny

Popis katalógové číslo cena / ks

Flakón 30ml sklo ref001 2,00

Flakón 60ml sklo ref002 2,50

Flakón 30 ml kabelkový ref003 3,12

Flakón 50ml kabelkový ref004 6,31

Dámske vône
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• Vyberte si krásnu vôňu, ktorá prinesie radosť Vám i Vašemu okoliu.
• Kompletnú ponuku parfémov Refan nájdete na www.refan-parfemy.sk
• Ku každému parfému je potrebné vybrať aj typ flakónu.

Popis kat. číslo Cena/ml Popis

CHANEL 5 / C.Chanel ref101 0,30 púdrová

VERSENSE/ Versace ref102 0,30 svieža

LOVE OF PINK/ Lacoste ref103 0,30 svieža

BE DELICIOUS / DKNY ref106 0,30 svieža

OPIUM / Y.S. Laurent ref107 0,30 orientálna

VENEZIA / L.Biagiotti ref110 0,30 jemná orientálna

GABRIELA SABATINI ref115 0,30 kvetinová

POISON / C. Dior ref118 0,30 korenistá

EDEN / Cacharel ref123 0,30 kvetinová

MOON SPARKLE FOR HER/Escada ref128 0,30 svieža kvetinová

ESCAPE / Calvin Klein ref133 0,30 jemne korenistá

VERSACE FEMME ref134 0,30 svieža

POEME / Lancome ref135 0,30 sladká

BRIGHT CRYSTAL/ Versace ref136 0,30 svieža

ANGEL / Mugler ref139 0,30 orientálna

ORGANZA / Givenchy ref142 0,30 sladká

OMNIA GREEN JADE/ BVL ref143 0,30 svieža

JUNGLE / Kenzo ref145 0,30 orientálna

1881 / Cerruti ref147 0,30 sladká

COOL WATER / Z.Davidoff ref152 0,30 svieža

FUNNY/Moschino ref157 0,30 svieža

CAT DE LUXE/Naomi Campbell ref159 0,30 jemná sladká

GUCCI RUSH 2/Gucci ref163 0,30 svieža

COCO MADEMOISELLE / Chanel ref166 0,30 sladká

HUGO / Hugo Boss ref168 0,30 svieža

HYPNOTIC POISON/  Dior ref173 0,30 orientálna

GREEN TEA / E. Arden ref175 0,30 svieža

EMPORIO ARMANI / G. Armani ref178 0,30 kvetinová

NAOMI CAMPBELL / N. Campbell ref186 0,30 vanilková

J’ADORE / C. Dior ref187 0,30 kvetinová

LIGHT BLUE / D&G ref189 0,30 svieža

CK IN 2U/Calvin Klein ref190 0,30 svieža

ECLAT D´ARPEGE/Lanvin ref191 0,30 jemne kvetinová

I LOVE LOVE / Moschino ref195 0,30 svieža

GUCCI RUSH / Gucci ref196 0,30 korenistá

LACOSTE POUR FEMME / Lacoste ref197 0,30 svieža kvetinová

BOSS WOMAN /  Boss ref199 0,30 svieža

COOL WATER /Davidoff ref201 0,30 svieža

ZINO DAVIDOFF ref203 0,30 sladká

FAHRENHEIT / C. Dior ref208 0,30 korenistá

BLUE JEANS / Versace ref215 0,30 sladká

DOLCE&GABBANA / D&G ref220 0,30 korenistá

HOT PLAY/Lacoste ref221 0,30 svieža

ACQUA DI GIO / G.Armani ref226 0,30 jemne korenistá

HUGO / Hugo Boss ref228 0,30 korenistá

BOSS ELEMENTS /  Boss ref239 0,30 svieža

AQUA POUR HOMME/ BVL ref246 0,30 svieža

 JOOP JUMP / Joop ref253 0,30 sladká

THE ONE FOR MEN/ D&G ref263 0,30 korenistá

Pánske vône

Parfémy

Parfumovaná sviečka
Vytvorte si romantickú atmosféru aj v práci parfumovanou sviečkou Refan. 
Ponuka: valec s priemerom 60mm vo vôňach – orient, kokos a lieskovec, 
jablko škorica, horká mandľa 

Popis katalógové číslo cena / ks

Sviečka 60mm orient ref601 4,98

Sviečka 60mm kokos lieskovec ref602 4,98

Sviečka 60mm jablko škorica ref603 4,98

Sviečka 60mm horká mandľa ref604 4,98
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Parfémy - bonusový sortimentParfémy - bonusový sortiment

Mydlá Refan
Ponúkame výber ručne vyrábaných mydiel Refan, ktoré Vás potešia svojim  
dizajnom a prekvapia nádhernou vôňou a priaznivými účinkami na pokožku.

Popis katalógové číslo cena / ks

Mydlo ružová záhrada, 85 g ref301 2,12

Mydlo oliva, 100 g ref302 2,30

Holy lake - bahnové mydlo, 125 g ref303 3,30

Mydlo orgován a karafiát, 85 g +/- 5% ref304 2,16

Mydlo kokos a lieskovec, 90 g ref305 2,16

Mydlo levanduľa fine, 100 g ref306 2,30

Mydlo kvet ruže, 50 g ref307 1,33

Kúpeľová soľ
Po namáhavom dni si doprajte odpočinok v kúpeli so soľou z Mŕtveho mora. 
Svojim jedinečným zložením prispeje k Vašej pohode a zdraviu. Zoznam 
účinkov jednotlivých solí najdete na  www.refan-parfemy.sk

Popis katalógové číslo cena / ks

Soľ vetiver, 1 kg ref501 9,96

Soľ rozmarín, 1 kg ref502 9,96

Soľ citrón, 1 kg ref503 9,96

Soľ muškát, 1 kg ref504 9,96

Soľ mäta, 1 kg ref505 9,96

Soľ levanduľa, 1 kg ref506 9,96

Soľ jalovec, 1 kg ref507 9,96

Soľ vetiver, 250 g ref508 3,65

Soľ rozmarín, 250 g ref509 3,65

Soľ citrón, 250 g ref510 3,65

Soľ muškát, 250 g ref511 3,65

Soľ mäta, 250 g ref512 3,65

Soľ levanduľa, 250 g ref513 3,65

Soľ jalovec, 250 g ref514 3,65

Prírodná kozmetika
Spoločnosť Refan je známa aj svojou prírodnou kozmetikou. Z ponuky sme 
pre Vás vybrali:

Popis katalógové číslo cena / ks

Kamilkový vyhladzujúci očný krém, 30 ml ref401 9,96

Kamilkový spevňujúci očný gel, 30 ml ref402 9,96

Čajovníková gulička, 10 ml ref403 4,65

Čajovníkový deo gel na nohy, 75 ml ref404 4,21

Ružový olej, 10 ml ref405 3,30

Olivový telový krém, 150 ml ref406 5,21

Olivový sprej na vlasy, 100 ml ref407 4,94

Olivový šampón, 200 ml ref408 5,64

Olivový denný krém, 30 ml ref409 8,40

Olivový nočný krém, 30 ml ref410 8,40

Krém na ruky passion fruit, 75 ml ref411 2,69

Krém na ruky melón, 75 ml ref412 2,69
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Pramenitá stolová voda. Balenie 6x1,5 l a12x0,5 l.

Popis objem katalógové číslo cena / kus

Bonaqua perlivá 1,5 l nbq152 0,52

Bonaqua perlivá 0,5 l nbq052 0,50

Bonaqua jemne perlivá 1,5 l nbq151 0,52

Bonaqua jemne perlivá 0,5 l nbq051 0,50

Bonaqua neperlivá 1,5 l nbq150 0,52

Bonaqua neperlivá 0,5 l nbq050 0,50

Minerálna voda LUCKA
Pramenitá stolová voda. Balenie 6x1,5 l.

Popis objem katalógové číslo cena / kus

Lucka perlivá 1,5 l nlu152 0,55

Lucka jemne perlivá 1,5 l nlu151 0,55

Lucka neperlivá 1,5 l nlu150 0,55

Lucka dojčenská 1,5 l nlu155 0,59

Minerálna voda MITICKÁ
Stredne mineralizovaná uhličitá prírodná minerálna voda. Balenie 
6x1,5 l a12x0,5 l.

Popis objem katalógové číslo cena / kus

Mitická perlivá 1,5 l nmi152 0,46

Mitická perlivá 0,5 l nmi052 0,38

Mitická tichá 1,5 l nmi150 0,46

Mitická tichá 0,5 l nmi050 0,38

Minerálna voda BUDIŠ
Stredne mineralizovaná uhličitá prírodná minerálna voda. Balenie 
6 × 1,5 l.

Popis objem katalógové číslo cena / kus

Budiš perlivá 1,5 l nbu152 0,57

Budiš jemne perlivá 1,5 l nbu151 0,57

Stredne mineralizovaná uhličitá prírodná minerálna voda. Balenie Stredne mineralizovaná uhličitá prírodná minerálna voda. Balenie Stredne mineralizovaná uhličitá prírodná minerálna voda. Balenie 

Minerálna voda MATÚŠOV PRAMEŇ
Prírodná sýtená minerálna voda. Balenie 6×1,5 l.

Popis objem katalógové číslo cena / kus

Matúšov prameň 1,5 l nmp152 0,44

Minerálna voda RAJEC
Pramenitá stolová voda. Balenie 6x1,5 l a 8x0,75 l.

Popis objem katalógové číslo cena / kus

Rajec perlivá 1,5 l nrj152 0,57

Rajec perlivá 0,75 l nrj072 0,49

Rajec jemne perlivá 1,5 l nrj151 0,57

Rajec jemne perlivá 0,75 l nrj071 0,49

Rajec neperlivá 1,5 l nrj150 0,57

Rajec neperlivá 0,5 l nrj070 0,49

340



PI-voda - voda víl 1,5l 
Stolová voda bohatá na bioenergiu. Upravená špeciálnou techno-
lógiou, vďaka ktorej sa štruktúra molekúl vody usporiada podobne, 
ako u molekúl v živých bunkách. Dopĺňa energiu bunkám, ktoré 
ju starnutím strácajú, spomaľuje starnutie a prispieva k regenerácii 
celého organizmu. Balenie 6 x 1,5 l a 12x0,5 l.

Popis objem katalógové číslo cena / kus

PI-voda - voda víl, nesýtená 1,5 l npi150 0,70

PI-voda - voda víl, nesýtená 0,5 l npi050 0,50

PI-voda - voda víl, sýtená 1,5 l npi152 0,70

PI-voda - voda víl, sýtená 0,5 l npi052 0,50

M i n e r á l n e  v o d y

O
b

če
rs

tv
e

n
ieMinerálna voda KORYTNICA

Pramenitá minerálna voda s vyšším obsahom vápnika a horčíka. 
Balenie 6 × 1,5 l.

Popis objem katalógové číslo cena / kus

Korytnica perlivá 1,5 l nko152 0,60

Korytnica jemne perlivá 1,5 l nko151 0,60

Korytnica neperlivá 1,5 l nko150 0,60

Minerálna voda MAGNESIA
Prírodná minerálna voda s vysokým obsahom prírodného horčíka 
a hydrogénuhličitanu a nízkym obsahom vápnika a sodíka. Vyniká 
čistotou chuti a osviežujúcim účinkom na celý organizmus. Bale-
nie 6 x 1,5 l.

Popis objem katalógové číslo cena / kus

Magnesia perlivá 1,5 l nmg152 0,65

Magnesia jemne perlivá 1,5 l nmg151 0,65

Magnesia neperlivá 1,5 l nmg150 0,65

Minerálna voda MATTONI
Minerálna voda s obsahom vyváženého pomeru minerálov a sto-
pových prvkov. Balenie 6 × 1,5 l.

Popis objem katalógové číslo cena / kus

Mattoni perlivá 1,5 l nmt152 0,60

Mattoni jemne perlivá 1,5 l nmt151 0,60

Mattoni neperlivá 1,5 l nmt150 0,60

Balenie 6 × 1,5 l.

objem katalógové číslo
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Fatra 1,5l
Sýtená prírodná minerálna voda so zásaditým účinkom na žalúd-
očné kyseliny. Bohatá na hydrogénuhličitany a sodík. 
Balenie 6 x 1,5l.

Popis objem katalógové číslo cena / kus

Fatra 1,5 l nfa152 0,69



Ochutená minerálna voda RAJEC
Ochutená pramenitá voda, nesýtená. Balenie 6×1,5 l a 8x0,75 l.
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Popis objem katalógové číslo cena / kus

Rajec materina dúška 1,5 l nrj159 0,76

Rajec materina dúška 0,75 l nrj079 0,66

Rajec púpava 1,5 l nrj158 0,76

Rajec púpava 0,75 l nrj078 0,66

Rajec medovka 1,5 l nrj157 0,76

Rajec šípka 1,5 l nrj156 0,76

Ochutená minerálna voda MATTONI
Ochutená minerálna voda sýtená s obsahom jedinečne vyvážené-
ho pomeru minerálov a stopových prvkov. Balenie 6×1,5 l.

Popis objem katalógové číslo cena / kus

Mattoni pomaranč 1,5 l nmt159 0,74

Mattoni citrón 1,5 l nmt158 0,74

Mattoni grep 1,5 l nmt157 0,74
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Ochutená minerálna voda BONAQUA
Ochutená pramenitá voda, slabo mineralizovaná. Nezaťažuje oga-
nizmus, je vhodná na pravidelnú a každodennú konzumáciu. Ba-
lenie 6×1,5 l a 12×0,5 l.
Bonaqua Emotion Aloe vera+broskyňa 1,5l: Jemne sýtená ochute-
ná slabo mineralizovaná pramenitá voda s príchuťou aloe vera a 
broskyne, s obsahom vitamínu E. Balenie 6 × 1,5 l.
Bonaqua Emotion Jahoda+rebarbora 1,5l: Jemne sýtená ochutená 
slabo mineralizovaná pramenitá voda s príchuťou jahody a rebar-
bory, s obsahom vlákniny. Balenie 6 × 1,5 l.

Popis objem katalógové číslo cena / kus

Bonaqua červený pomaranč 1,5 l nbq159 0,68

Bonaqua červený pomaranč 0,5 l nbq059 0,65

Bonaqua citrón+limetka 1,5 l nbq158 0,68

Bonaqua citrón+limetka 0,5 l nbq058 0,65

Bonaqua Aloe vera+biela broskyňa 1,5 l nbq157 0,68

Bonaqua Aloe vera+biela broskyňa 0,5l nbq057 0,65

Bonaqua Emotion Jahoda+rebarbora 1,5 l nbq156 0,68

Bonaqua Emotion Mäta+Maracuja 1,5 l nbq155 0,68



Ochutená minerálna voda MAGNESIA
Ochutená prírodná minerálna voda s vysokým obsahom horčíka a 
hydrogénuhličitanu a nízkym obsahom vápnika a sodíka. Vyniká 
čistotou chuti a osviežujúcim účinkom na celý organizmus. Bale-
nie 6×1,5 l.

Popis objem katalógové číslo cena / kus

Magnesia multia pomaranč 1,5 l nmg159 0,79

Magnesia multia citrón 1,5 l nmg158 0,79

Magnesia multia grep 1,5 l nmg157 0,79
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Ochutená minerálna voda BUDIŠ
Ochutená stredne mineralizovaná uhličitá prírodná minerálna 
voda. Balenie 6x1,5 l. 

Popis objem katalógové číslo cena / kus

Budiš ananás 1,5 l nbu156 0,74

Budiš citrón 1,5 l nbu158 0,74

Budiš grapefruit 1,5 l nbu157 0,74

Budiš pomaranč 1,5 l nbu159 0,74

Matúšov prameň
Ochutená sýtená prírodná minerálna voda. Balenie 6 x 1,5l.

Popis objem katalógové číslo cena / kus

Matúšov prameň pomaranč 1,5 l nmp159 0,62

Matúšov prameň citrón 1,5 l nmp158 0,62

Matúšov prameň biele hrozno 1,5 l nmp155 0,62



Popis objem katalógové číslo cena / kus

Pramenitá voda 3P sýtená 1,5 l np152 0,30

Pramenitá voda 3P nesýtená 1,5 l np150 0,30

Na:
K:
Ca:
Mg:
Po:

87,0 mg/l
2,0 mg/l

35,6 mg/l
30,3 mg/l
0,12 mg/l

Celková mineralizácia: 478,12 mg/l

Vrt k-83



Džús HAPPY DAY
100% šťava bez prídavku cukru. Balenie 12 x 1 l.
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NESTEA
Nesýtený nealkoholický nápoj s čajovým extraktom s príchuťou. 
Balenie 6x1,5 l a12×0,5 l.

Popis objem katalógové číslo cena / kus

HAPPY DAY jablko 100% 1,0 l nhd1016 1,64

HAPPY DAY pomaranč 100% 1,0 l nhd1009 1,64

HAPPY DAY multivit. 100% 1,0 l nhd1003 1,85

HAPPY DAY ananás 100% 1,0 l nhd1017 1,86

HAPPY DAY grapefruit 100% 1,0 l nhd1007 1,90

HAPPY DAY jahoda 50% 1,0 l nhd1011 1,90

HAPPY DAY hruška 50% 1,0 l nhd1018 1,89

HAPPY DAY broskyňa 50% 1,0 l nhd1012 1,89

HAPPY DAY č. ríbezle 25% 1,0 l nhd1019 1,90

Džús CAPPY
Ovocná šťava z kvalitného ovocia, neobsahuje konverzačné látky 
ani farbivá. Balenie 12 x 1 l.

Popis objem katalógové číslo cena / kus

Cappy jablko 100% 1,0 l ncp1016 1,42

Cappy pomaranč 100% 1,0 l ncp1009 1,42

Cappy grapefruit 55% 1,0 l ncp1007 1,25

Cappy multivitamín 55% 1,0 l ncp1003 1,25

Cappy čierne ríbezle 25% 1,0 l ncp1019 1,92

D ž ú s y  a  l a d o v é  č a j e

Popis objem katalógové číslo cena / kus

Nestea broskyňa 0,5 l ncc0522 0,92

Nestea broskyňa 1,5 l ncc1522 1,60

Nestea citrón 0,5 l ncc0523 0,92

Nestea citrón 1,5 l ncc1523 1,60

Nestea Vitao zelený čaj 0,5 l ncc0521 0,92

Nestea Vitao zelený čaj 1,5 l ncc1521 1,60

Nestea Vitao biely čaj 0,5 l ncc0525 0,92

Nestea zelený čaj+aloe 1,5 l ncc1524 1,60

Nestea zelený čaj+aloe 0,5 l ncc0524 0,92
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Cappy Ice Fruit
Nesýtený ovocný džúsový nápoj. Neobsahuje konzervačné látky a 
je vyrobený s dôrazom na zdravie a prírodný pôvod. 
Balenie 12 × 0,5 l.

Popis objem katalógové číslo cena / kus

Cappy Ice Fruit pomaranč-grep 0,5 l ncp0542 0,90
Cappy Ice Fruit multivitamín
+mangostan 0,5 l ncp0544 0,90

Cappy Ice Fruit Red berry+ibištek 0,5 l ncp0546 0,90
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Nealkoholický nápoj. Balenie 6 x 2 l a 12x0,5 l.

Popis objem katalógové číslo cena / kus

Coca Cola 0,5 l ncc0500 0,77
Coca Cola 2,0 l ncc2000 1,40
Coca Cola light 0,5 l ncc0501 0,77
Coca Cola light 2,0 l ncc2001 1,40
Coca Cola zero 2,0 l ncc2002 1,40
Coca Cola zero 0,5 l ncc0502 0,77
Fanta orange 0,5 l ncc0509 0,77
Sprite 0,5 l ncc0508 0,77

VINEA
Sýtený nealkoholický nápoj z hroznového muštu. Balenie 6x1,5 l 
a 12x0,5 l.

KOFOLA
Nealkoholický nápoj. Balenie 6x2 l a 12x0,5 l.

Popis objem katalógové číslo cena / kus

Vinea biela 1,5 l nvi1501 1,39

Vinea biela 0,5 l nvi0501 0,86

Vinea červená 1,5 l nvi1502 1,39

Vinea červená 0,5 l nvi0502 0,86

Popis objem katalógové číslo cena / kus

Red Bull 0,25 l nrbull 1,54

Popis objem katalógové číslo cena / kus

KOFOLA 2,0 l nkf2000 1,15

KOFOLA 0,5 l nkf0500 0,70

RED BULL
Red Bull Energy energetický nápoj s unikátnou kombináciou zlo-
žiek. Je špeciálne vyvinutý na obdobia zvýšenej psychickej alebo 
fyzickej námahy. Je oceňovaný najmä športovcami, tvrdo pracujú-
cimi manažérmi alebo vodičmi na dlhých cestách. Objem 250ml. 

LAVAZZA ESPRESSO
100% zrnková a mletá káva Arabica pre 
kvalitné espresso. Hmotnosť 250g. Väčšie 
balenie 20 ks.Väčšie balenie v dóze 12 ks.

LAVAZZA QUALITA ROSSA
Kvalitná talianska zrnková káva, plná silnej 
chuti a arómy. Zmes kávy Robusta z Afriky 
a Arabika z Brazílie. Hmotnosť 1kg. Väčšie 
balenie 6 ks.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

250 g nkl02501 6,19

250 g nkl02502 6,44

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

1000 g nkl10001 21,14

LAVAZZA GRAN AROMA
Lahodná zmes káv Arabika a Robusta s ex-
tra arómou. Hmotnosť 1kg. Väčšie balenie 
6 ks.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

1000 g nkl10002 29,95

346



O
b

če
rs

tv
e

n
ie

K á v a

NESCAFÉ CLASSIC
Instantná káva s extra arómou. Hmotnosť 
200 g. Väčšie balenie 6 ks.

NESCAFÉ GOLD
Instantná káva na prípravu cca 120 šálok 
kvalitnej 100% kávy s bohatou chuťou 
a arómou. Hmotnosť 200 g. Väčšie ba-
lenie 6 ks.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

200 g nkn02000 9,88

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

200 g nkn02001 6,20

NESCAFÉ BEZ KOFEÍNU
Instantná káva bez kofeínu s extra arómou. 
Hmotnosť 100 g. Väčšie balenie 12 ks.

JACOBS AROMA STANDARD
Pražená mletá vákuovo balená káva. 
Hmotnosť 250 g. Väčšie balenie 12 ks.

NESCAFÉ CLASSIC 3 in 1
Rozpustná zmes na prípravu kávové-
ho nápoja. Prináša jemnú a vyváženú 
chuť kávy s mliekom a cukrom. Balenie 
28x18 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / bal.

28x18 g nkn01828 5,40

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

100 g nkn01001 4,25

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

250 g nkj02503 2,20

JACOBS KRÖNUNG
Pražená mletá vákuovo balená káva. 
Hmotnosť 250 g. Väčšie balenie 12 ks.

JACOBS CRONAT GOLD
Instantná káva Gold. Hmotnosť 200 g. 
Väčšie balenie 6 ks.

JACOBS KRÖNUNG
Instantná káva na prípravu cca 120 šá-
lok. Hmotnosť 200 g. Väčšie balenie  
6 ks.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

200 g nkj02002 9,90

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

250 g nkj02504 2,95

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

200 g nkj02003 7,70

JACOBS VELVET
Instantná káva s bohatou penou. 
Hmotnosť 100 g. Väčšie balenie 6 ks.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

100 g nkj01002 3,75
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Vákuovaná zrnková káva najvyššej kva-
lity. Hotelová zmes Arabicy a Robusty. 
Hmotnosť 1kg. Väčšie balenie 6 ks.

JACOBS PROFESSIONAL
Zrnková káva balená v ochrannej atmo-
sfére. Zmes Arabicy a Robusty. Hmot-
nosť 1kg. Väčšie balenie 9 ks.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

1000 g nkj10003 8,96

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

1000 g nkj10004 12,10

BOP EXTRA ŠPECIÁL 
Pražená mletá káva Arabica balená  
v ochrannej atmosfére N2. Hmotnosť 
250g. Väčšie balenie 12 ks.

TRVANLIVÉ MLIEKO TATRA  
POLOTUČNÉ 
Trvanlivé mlieko plnotučné 1,5% tuku. 
Objem 1 l. Balenie 12 ks.

TRVANLIVÉ MLIEKO TATRA  
NÍZKOTUČNÉ 
Trvanlivé mlieko nizkotučné 0,5% tuku. 
Objem 1 l. Balenie 12 ks.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

1,00 l n01005 0,69

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

250 g nkb02505 3,43

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

1,00 l n01015 0,75

MLIEKO MARESI
Zahustené nesladené mlieko sterilizované. 
Väčšie balenie pri 250 g objeme 24 ks. 
Väčšie balenie pri 500 g objeme 15 ks.

SMOTANA DO KÁVY
Trvanlivá smotana do kávy. Homogenizovaná s obsa-
hom tuku 10%. Balenie 10×10 g. Väčšie balenie 20 bal. 
10x10 g. 
Hygienicky balená instantná smotana do kávy Café 
Creamer. Balenie 1000 ks.

Popis hmotnosť katalógové číslo cena /bal.

Kaffee Sahne 10x10 g n01010 0,49

Café Creamer 1000x10 g n01009 15,-

TRVANLIVÉ MLIEKO TATRA  
PLNOTUČNÉ
Trvanlivé mlieko nizkotučné 3,5% tuku. 
Objem 1 l. Balenie 12 ks.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

1,00 l n01035 0,89

Popis hmotnosť katalógové číslo cena /bal.

Mlieko Maresi 500 g n05000 2,28

Mlieko Maresi 250 g n02500 1,22

Mlieko Maresi Light 250 g n02501 1,22
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TATRA GRAND NESLADENÉ
Zahustené nesladené mlieko vhodné do 
kávy alebo čaju. Hmotnosť 310 g. Väčšie 
balenie 24 ks.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

310 g n03100 1,39

TATRA SALKO
Zahustené sladené mlieko vhodné do 
kávy alebo čaju. Hmotnosť 397 g. Väčšie 
balenie 24 ks.

SMOTANA COFFEETA
Instantná smotana do kávy a čaju s rast-
linným tukom. Hmotnosť: 400 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

400 g n04000 2,20

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

397 g n03970 1,89

CUKOR KRYŠTÁLOVÝ
Kryštálový cukor porcovaný hygienicky 
balený. Balenie 100 sáčkov po 5 g. 
Balenie 1000 sáčkov po 5 g. 

CUKOR KOCKOVÝ 
Kockový cukor. Balenie 1kg. Väčšie ba-
lenie 10ks.

CUKOR KRYŠTÁL 
Kryštálový cukor. Balenie 1kg. Väčšie 
balenie 10 ks.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

1000 g n11000 1,29

hmotnosť katalógové číslo cena / bal.

100x5 g n10500 1,35

1000x5 g n15000 12,10

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

1000 g n11003 2,10

MED VČELÍ KVETOVÝ 
Porciovaný kvetový včelí med. 

CITRÓNOVÁ ŠŤAVA ALINA
Nápojový koncentrát s prídavkom citró-
novej šťavy. Objem 200 ml. Väčšie ba-
lenie 30 ks.

objem katalógové číslo cena / kus

200 ml n20200 0,43

hmotnosť katalógové číslo cena / bal.

100x20 g n10020 17,20

TRSTINOVÝ CUKOR
Prírodný trstinový cukor z čerstvej trstino-
vej šťavy bez konzervačných látok a aditív, 
zachováva si svoje pôvodné vlastnosti a ty-
pickú karamelovú chuť .

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

250 g n10259 0,80
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Zelený čaj. Balenie 20 x 1,5 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

20x1,5 g nbop01 0,89

BOP ZELENÝ S BROSKYŇOU
Zelený čaj s broskyňovou príchuťou. Ba-
lenie 20 x 1,5 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

20x1,5 g nbop02 0,89

PICKWICK Earl Grey
Čierny čaj s príchuťou bergamotovej sili-
ce. Balenie 20×2 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

20x2 g npw01 1,40

PICKWICK ZELENÉ VARIÁCIE 
Zelený čaj, variácie štyroch príchutí. 
Balenie 20x2 g.

PICKWICK KÚZELNÉ VARIÁCIE
Ovocný čaj, variácie štyroch rôznych prí-
chutí. Balenie 20×2 g.

PICKWICK ZELENÝ S CITR.
Zelený čaj s príchuťou citrónu. 
Balenie 20×2 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

20x2 g npw03 1,45

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

20x2 g npw02 1,45

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

20x2 g npw04 1,72

PICKWICK JABL. PREKVAPENIE
Ovocný čaj s jablkovo-škoricovou príchu-
ťou. Balenie 20×2 g.

PICKWICK ROOIBOS VARIÁCIE
Osviežujúci čaj z červeného lesa pre 
chvíle odpočinku, štyri rôzne príchute. 
Balenie 20×1,5 g.

PICKWICK CITRÓN S GREPOM
Ovocný čaj s príchuťou citrónu a grepu. 
Balenie 20×2 g. 

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

20x2 g npw06 1,72

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

20x2 g npw05 1,72

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

20x1,5 g npw07 1,72
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BOP 3 DRUHY
Ovocný čaj, tri príchute. Hygienicky ba-
lený. Balenie 3x30x2 g.

BOP MÄTA PIEPORNÁ
Bylinkový čaj mätový. Balenie 20 x 1,5 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

3x30x2 g nbop00 6,00

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

20x1,5 g nbop05 0,80

BOP ZÁHRADNÁ ZMES
Ovocný čaj s príchuťou záhradných plo-
dov. 

BOP RUMANČEK PRAVÝ 
Bylinkový čaj rumančekový. 
Balenie 20 x 1,5 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

20x2 g nbop11 0,95

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

20x1,5 g nbop06 0,80

BOP ŽIHĽAVA DVOJDOMÁ
Bylinkový čaj žihľavový. Balenie 20 x 1,5 g.

BOP LIPA 
Bylinkový čaj lipový. Balenie 20 x 1,5 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

20x2 g nbop04 0,95

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

20x2 g nbop13 0,95

BOP LESNÁ ZMES
Ovocný čaj s príchuťou lesných plodov. 
Balenie 20×2 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

20x2 g nbop12 0,95

BOP JABLKO, ŠKORICA
Ovocný čaj s jablkovo-škoricovou príchu-
ťou. Balenie 20×2 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

20x1,5 g nbop03 1,55

BOP ŠÍPKA
Bylinkový čaj šípkový. Balenie 20 x 2 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

20x1,5 g nbop07 0,80

BOP PRI NACHLADNUTÍ
Bylinkový čaj priaznivo pôsobiaci pri na-
chladnutí. Balenie 20 x 1,5 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

20x1,5 g nbop08 1,12

BOP PRIEDUŠKOVÝ
Bylinkový čaj priaznivo pôsobiaci na prie-
dušky. Balenie 20 x 1,5 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

20x1,5 g nbop09 1,12

BOP PROTI STRESU
Bylinkový čaj pôsobiaci proti stresu. 
Balenie 20 x 1,5 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

20x1,5 g nbop10 1,12
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TEEKANNE ZEN CHAI
Špeciálny čaj Teekanne, 35 g.

TEEKANNE WHITE
Špeciálny čaj Teekanne, 25 g.

TEEKANNE ROOIBOS VANILLA TEA
Špeciálny čaj Teekanne, 35 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

35 g ntk01 1,88

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

35 g ntk09 1,88

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

25 g ntk00 1,88

TEEKANNE ZELENÝ S OPUNCIOU
Zelený čaj Teekanne s príchuťou, 35 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

35 g ntk05 1,50

TEEKANNE MÄTA
Bylinný čaj Teekanne, 30 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

30 g ntk06 1,70

TEEKANNE MÄTOVÝ S CITRÓNOM
Bylinný čaj Teekanne, 30 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

33 g ntk30 1,25

TEEKANNE WELLNES BRAIN 
POWER
Wellness čaj Teekanne, 30 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

30 g ntk31 1,90

TEEKANNE EARL GREY
Čierny čaj Teekanne, 33 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

30 g ntk07 1,70
TEEKANNE BYLINNÁ ZMES
Bylinný čaj Teekanne, 40 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

40 g ntk08 1,70

TEEKANNE ZELENÝ
Zelený čaj Teekanne, 35 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

35 g ntk02 1,50

TEEKANNE ZELENÝ S CITRÓNOM
Zelený čaj Teekanne s príchuťou, 35 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

35 g ntk03 1,50

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

35 g ntk04 1,50

TEEKANNE WELLNES IMMUNI  
TEA
Wellness čaj Teekanne, 30 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

30 g ntk32 1,90

TEEKANNE ZELENÝ S BROSKYŇOU
Zelený čaj Teekanne s príchuťou, 35 g.
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TEEKANNE FRESH ORANGE
Ovocný čaj Teekanne s pomarančovou 
príchuťou, 50 g.

TEEKANNE FRUIT LOVE
Ovocný čaj Teekanne s vanikovo - mali-
novou príchuťou, 50 g.

TEEKANNE MAGIC MOMENTS
Ovocný čaj Teekanne s príchuťou hroz-
na, pomaranča, rumu a šípok, 50 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

50 g ntk12 1,85

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

50 g ntk11 1,85
hmotnosť katalógové číslo cena / kus

50 g ntk13 1,85

TEEKANNE FRUTTI
Ovocný čaj Teekanne s príchuťou ostru-
žín, pomaranča, jablka a šípok, 50 g.

TEEKANNE FOREST FRUIT 
Ovocný čaj Teekanne s príchuťou les-
ných plodov, 50 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

50 g ntk18 1,85

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

50 g ntk17 1,85

TEEKANNE BLACK CURRANT
Ovocný čaj Teekanne s príchuťou čiernych  
ríbezlí a citrónov, 50 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

50 g ntk14 1,85

TEEKANNE MULTIVITAMÍN 
Ovocný čaj Teekanne s 10 vitamínmi, 50 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

50 g ntk15 1,85

TEEKANNE FRUIT KISS
Ovocný čaj Teekanne s príchuťou čerešní  
a jahôd, 50 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

50 g ntk16 1,85

TEEKANNE RASPBERRY
Ovocný čaj Teekanne s príchuťou malín, 
50 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

50 g ntk19 1,85

TEEKANNE SWEET CHERRY
Ovocný čaj Teekanne s príchuťou višní, 
50 g.

TEEKANNE WINTER TIME
Ovocný čaj Teekanne s príchuťou jablka, 
šípok, pomaranča a škorice, 50 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

50 g ntk20 1,85

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

50 g ntk22 1,85

TEEKANNE STRAWBERRY 
SUNRISE
Ovocný čaj Teekanne s príchuťou jahôd, 50 g.
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Chrumkavé zemiakové lupienky ochutené Hmotnosť 75 g. Väčšie balenie 25 ks. 

Názov katalógové číslo cena / kus

Slovakia chips solené n20751 0,78

Slovakia chips paprika n20752 0,78

Slovakia chips cibulková smotana n20754 0,78

Slovakia chips slaninka n20753 0,78

Arašidy LORENZ
Pražené slané oriešky pre Vás a Vašich 
hostí.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

200 g N22001 1,62

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

170 g n21701 0,98

PARTY MIX
Zmes slaného pečiva v sáčku. Hmotnosť 
148 g. Väčšie balenie 15 ks.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

148 g n21702 0,96

MAXI MIX
Zmes slaného pečiva v PVC miske - pri-
pravené na servírovanie. Hmotnosť 110 g. 
Väčšie balenie 14 ks.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

110 g n21101 0,80

TYČINKY DRU
Slané pečivo - tyčinky v papierovej krabič-
ke. Hmotnosť 170 g. Väčšie balenie 12 ks.

BEBE DOBRÉ RÁNO

Popis hmotnosť katalógové číslo cena / kus

BeBe Dobré ráno, orieškové 50 g n30101 0,39

BeBe Dobré ráno, kakaové 50 g n30102 0,39

BeBe Dobré ráno, figové 50 g n30103 0,39

TYČINKY DRU
Slané pečivo - tyčinky. Hmotnosť 45 g. 
Väčšie balenie 50 ks.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

45 g n20451 0,25

Prvé sušienky s EDP - energiou dodávanou pozvoľna. Vhodné na doplnenie energie a udržanie 
vitality počas dňa. Hmotnosť 50g. Väčšie balenie 40 ks.
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CHRUMKY
Kukuričné arašidové chrumky vhodné ako 
pochúťka k nápojom. Hmotnosť 60 g.

hmotnosť katalógové číslo cena / kus

60 g n20601 0,37



TOFFIFEE 
Karamelový dezert s orieškom a čokoládou.
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HORALKY
Horalky - obvodovo máčané oblátky v kakaovej poleve s arašido-
vou náplňou. Hmotnosť 50 g. Väčšie balenie 36 ks.

HOBBITS OVSENÉ SUŠIENKY
Sušienky z celozrnnej múky s ovsenými vločkami. 
Hmotnosť 250 g. Väčšie balenie 28 ks.

ZLATÉ OBLÁTKY OPAVIA
Jemné oblátky s príchuťou. Hmotnosť 146 g. Väčšie balenie 14 ks.

Popis hmotnosť katalógové číslo cena / kus

Zlaté oplátky citrónové 146 g n30131 0,75

Zlaté oplátky smotanové 146 g n30132 0,75

Zlaté oplátky vanilkové 146 g n30133 0,75

Zlaté oplátky kakaové 146 g n30134 0,75

Zlaté oplátky nugátové 146 g n30135 0,75

Zlaté oplátky lieskovoorieškové 146 g n30136 0,75

Popis hmotnosť katalógové číslo cena / kus

HOBBITS ovsené sušienky 250 g n30120 1,17

KARAMELOVÉ SUŠIENKY LOTUS
Trvanlivé pečivo, doplnok ku káve. Balenie 50 ks po 6,25g.

ZLATÉ SUŠIENKY OPAVIA
Krehké čajové pečivo. Väčšie balenie 10 ks.

Popis hmotnosť katalógové číslo cena / kus

Zlaté derby 220 g n30105 1,29

Zlaté koka 180 g n30106 1,29

Zlaté esíčka 220 g n30104 1,29

Popis hmotnosť katalógové číslo cena / kus

Horalky 50 g n30111 0,30

VENČEKY
Krehké čajové pečivo. Hmotnosť 100 g. Väčšie balenie 18 ks.

Popis hmotnosť katalógové číslo cena / kus

Venčeky vaječné 100 g n30121 0,48

Venčeky kakaové 100 g n30122 0,48

Popis hmotnosť katalógové číslo cena / bal.

Karamelové sušienky Lotus 50x6,25 g n30625 2,93

ČOKOPIŠKÓTY
Polomáčané piškóty v horkej čokoláde so želé s ovocnou príchu-
ťou. Hmotnosť 147g. Väčšie balenie 6 ks.

Popis hmotnosť katalógové číslo cena / kus

Čokopiškóty marhuľové 147 g n31471 0,96

Čokopiškóty malinové 147 g n31472 0,96

Čokopiškóty pomarančové 147 g n31473 0,96

Čokopiškóty višňové 147 g n31474 0,96

Popis hmotnosť katalógové číslo cena / kus

Toffifee 125 g n30201 2,55
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Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1500
Rýchlovarná kanvica. Stredový konektor, dno z nerezovej ocele, 
obojstranný vodoznak, bezpečnostné zaistenie veka, vyberateľný a 
umývateľný filter, ochrana proti prehriatiu pri zapnutí bez vody. Ob-
jem 1,5l, príkon 2000 W.

Rýchlovarná kanvica Philips HD 4646
Rýchlovarná kanvica z ABS plastu, výhrevné teleso z nerezovej oce-
li. Protišmykové podložky, ergonomická rukoväť, ľahké plnenie cez 
výlevku, veko s možnosťou širokého otvorenia. Objem 1,5 l, príkon 
2000 - 2400 W.

Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1755
Rýchlovarná kanvica v nerezovom prevedení - brúsený povrch. Stre-
dový konektor STRIX, výhrevné dno z nerezovej ocele. Jednoduché 
otváranie veka pomocou tlačidla v hornej časti rukoväte, vyberateľ-
ný a umývateľný filter, vodoznak, ochrana proti prehriatiu pri zapnu-
tí bez vody. Objem 1,7 l, príkon 2000 W.

Mikrovlnná rúra Sencor SMW 2420
Mikrovlnná rúra s manuálnym ovládaním. 5 úrovní mikrovlnného 
výkonu vrátane rozmrazovania, 35 minutový časovač, akustická sig-
nalizácia, tlačidlo pre otváranie dvierok. Objem 20 l, priemer otoč-
ného taniera 245 mm, výkon mikrovĺn 700 W. Rozmery (ŠxHxV) 
446x336x270 mm.

Mikrovlnná rúra Sencor SMW 6021
Mikrovlnná rúra v  nerezovom prevedení. Digitálne ovládanie, 5 
úrovní výkonu, automatické rozmrazovanie, funkcia rýchleho vare-
nia, odložený štart, akustická signalizácia, detská poistka, časovač 
do 95 min, hodiny. Objem 20 l, výkon mikrovĺn 800 W. 
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Espreso Krups XP5000
Kávovar Dolce Gusto Circolo na kapsle Nescafé Dolce Gusto. Je-
dinečný design, kompaktné rozmery, magnetický držiak na kapsle, 
príprava horúcich aj studených nápojov. Rýchle nahriatie - žiadna 
čakacia doba na zohriatie, úsporný režim, auto-off po 20 min. Prí-
kon 1500 W, objem 1,3l.

Popis katalógové číslo cena / ks

Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1500 el1500 14,90

Popis katalógové číslo cena / ks

Rýchlovarná kanvica Philips HD 46460 el4646 31,90

Popis katalógové číslo cena / ks

Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1755 el1755 29,90

Popis katalógové číslo cena / ks

Espreso Krups XP5000 el5000 179,00

Popis katalógové číslo cena / ks

Mikrovlnná rúra Sencor SMW 2420 el2420 49,00

Popis katalógové číslo cena / ks

Mikrovlnná rúra Sencor SMW 6021 el6021 89,00
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Popis katalógové číslo cena / ks

Chladnička Haier HR 138 A el138a 199,00

Chladnička Haier HR 138 A 
Chladnička s mraziacim boxom do Vašej kuchynky. Úžitkový objem 
100L + 17L, energetická trieda A+, sklenené police. Rozmery 50 x 
55 x 86,5 cm.

Vysávač Rowenta RO171701
Podlahový prachový vysávač s elektronickou reguláciou sacej sily. 
Príkon 1700 W, sací podtlak 26 kPa, prietok vzduchu 31 l/s, hluč-
nosť 79 dB. Kapacita vrecka 2 L (ZR0039), indikátor plnosti vrecka, 
mikrofiltrácia. Teleskopické kovové trubice, hubica s dvoma pozíci-
ami, hubica na čalúnenie, štrbinová hubica, popruh na prenášanie. 
Dĺžka prívodového kábla 6 m.

Popis katalógové číslo cena / ks

Vysávač Rowenta RO171701 el1717 79,00

Vysávač Sencor SVC 530
Podlahový vysávač s termostatom. Príkon 1600 W, sací výkon 250 
W, hlučnosť 72 dB. 5 stupňov filtrácie, 2 parkovacie polohy, vrecko 
na prach 1,5 l, indikátor naplnenia vrecka, nerezová teleskopická 
trubica, štrbinová hubica, dĺžka prívodného kábla 5 m.

Popis katalógové číslo cena / ks

Vysávač Sencor SVC 530 el530 36,90

Vysávač Sencor SVC 220 BL
Ručný akumulátorový vysávač na vysávanie suchých i mokrých 
nečistôt. Umývateľný permanentný filter, štrbinová hubica. 10 min. 
prevádzky bez dobíjania, kompaktná dobíjacia základňa, LED indi-
kátor dobíjania. Voľne stojací s možnosťou zavesenia na stenu.

Popis katalógové číslo cena / ks

Vysávač Sencor SVC 220 BL el220 25,90
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T o n e r y  p r e  l a s e r ové ,  a t r amen t ové 
t l a č i a r ne  a  f a xy

360

V ponuke náplne pre všetky typy tlačiarní CANON. V ponuke náplne pre všetky typy tlačiarní HP.



T one r y  p r e  l a s e r ové ,  a t r amen t ové 
t l a č i a r ne  a  f a xy
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V ponuke náplne pre všetky typy tlačiarní DELL.

V ponuke náplne pre všetky typy tlačiarní KONICA MINOLTA.

V ponuke náplne pre všetky typy tlačiarní SAMSUNG.

V ponuke náplne pre všetky typy tlačiarní SHARP.

V ponuke náplne pre všetky typy tlačiarní PHILIPS.



T one r y  p r e  l a s e r ové ,  a t r amen t ové 
t l a č i a r ne ,  k op í r k y  a  f a xy

V ponuke náplne pre všetky typy tlačiarní LEXMARK.

V ponuke náplne pre všetky typy tlačiarní PANASONIC.

V ponuke náplne pre všetky typy tlačiarní KYOCERA.

V ponuke náplne pre všetky typy tlačiarní BROTHER.
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T one r y  p r e  l a s e r ové ,  a t r amen t ové 
t l a č i a r ne ,  k op í r k y  a  f a xy

V ponuke náplne pre všetky typy tlačiarní OKI.

V ponuke náplne pre všetky typy tlačiarní XEROX.

V ponuke náplne pre všetky typy tlačiarní RICOH.

V ponuke náplne pre ďalšie typy tlačiarní ...

Pomôžeme Vám nájsť tú správnu náplň pre 
Vašu tlačiareň, kopírovací stroj, fax ...
... KONTAKTUJTE NÁS!



Kvôli častým zmenám cien spotrebného ma-
teriálu pre tlač sa informujte o aktuálnych 
cenách u Vášho obchodného zástupcu.

i
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Po známky



Ob j ednávka

Odberateľ / firma
Meno

Fakturačná adresa
Ulica

Dodacia adresa
Ulica

Mesto

Pracovná
doba

IČO IČ DPH Interné číslo objednávky

Mesto PSČ

Bankové spojenie Termín dodania
Dátum

Spôsob platby Kontaktná osoba
Priezvisko

PSČ

E-mail

Telefón Fax

Dobierka

V hotovosti

Vopred 

Na faktúru so 14-dňovou splatnosťou

Katalógové číslo Názov tovaru Počet ks. Počet bal.

Dátum

Pečiatka,
podpis

Ďakujeme za Vašu objednávku.

i
Objednávate prvýkrát?
Priložte prosím výpis 
z OR (Živnostenský list) 
a Osvedčenie o registrácii DIČ.
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