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Korekčný roller Pritt 4,2mm

Korekčný roller Pritt 4,2mm náhradná náplň

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 spotrebovaní je možné jednoducho vymeniť náhradnú náplň. Dĺžka korekčnej
pásky 14 m.

Náhradná náplň pre korekčný roller Pritt so šírkou pásky 4,2 mm.
Dĺžka korekčnej pásky 14 m.

Popis

katalógové č.

cena / ks

Popis

katalógové č.

cena / ks

Pritt 4,2mm

hk438077

3,29

Pritt 4,2mm náhradná náplň

hk438074

2,16

Korekčný roller Pritt 8,4mm

Korekčný roller Pritt 8,4mm náhradná náplň

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 rukopisov. Po spotrebovaní je možné jednoducho vymeniť náhradnú
náplň. Dĺžka korekčnej pásky 14 m.

Náhradná náplň pre korekčný roller Pritt so šírkou pásky 8,4 mm.
Dĺžka korekčnej pásky 14 m.

Popis

katalógové č.

cena / ks

Popis

katalógové č.

cena / ks

Pritt 8,4mm

hk438070

3,29

Pritt 8,4mm náhradná náplň

hk438065

2,16

Korekčný roller Pritt Comfort 4,2mm

Korekčný roller FANCY 5mmx6m

Korekčná páska s aplikačným hrotom, otočeným o 90 ° oproti bežným 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.

Jednorázový korekčný roller: Šírka stopy 5mm, dĺžka 6m. Farebný
mix.

Popis

katalógové č.

cena / ks

Popis

katalógové č.

cena / ks

Pritt Comfort 4,2mm

hk636877

1,96

FANCY 5mmx6m

pe338103

1,06

Korekčný roller Pilot BeGreen 4mm
Korekčná páska s vymeniteľnou náhradnou náplňou a veľmi atraktívnym dizajnom. Výsuvný mechanizmus chráni aplikačný hrot
s páskou pred poškodením. Kolekcia BeGreen je vyrobená z recyklovaných materiálov (až 88,4%), čím je ohľaduplná k životnému
prostrediu. Šírka stopy 4 mm, dĺžka pásky 6 metrov.

Popis

katalógové č.

pi8020

Pilot BeGreen 4mm

cena / ks

2,99

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 spotrebovaní je možné jednoducho vymeniť náhradnú náplň. Dĺžka
korekčnej pásky 14 m.

Popis

katalógové č.

cena / ks

Pelikan 4,2 mm

pe337931

3,10

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.

pi8021

Pilot BeGreen 4mm náhradná náplň

cena / ks

1,80

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

Pritt Roller Pen 5mm x 6m

Pritt Rolli Pop 4,2mm

Jednorazový korekčný roller s opravnou páskou 5 mm × 6 m. Rýchle, čisté a presné korigovanie zabezpečuje suchý korektor s flexibilným korekčným hrotom. Roller obsahuje bezpečnostný kryt na
ochranu korekčného hrotu.

Malý a praktický korekčný roller so šírkou pásky 4,2 mm. Korekčný
film je suchý a umožňuje čistú a presnú korekciu a okamžité písanie. 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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Korekčné prostriedky
Korekčná páska Donau

Korekčná páska Spoko

Jednorazový korekčný roller s opravnou páskou 5 mm × 8 m, na
okamžité prepísanie opravovaného textu. Bočný aplikátor pre pohodlnejšie použitie.

Jednorazový korekčný roller s opravnou páskou 5 mm × 10 m, na
okamžité prepísanie opravovaného textu.

Popis

Popis

Donau

do7635

cena / ks

0,85

katalógové č.

sp0321

Spoko

cena / ks

0,79

Korekčná páska Micro SQ

Korekčné pero Pelikan 7ml

Jednorazový korekčný roller na rýchlu permanentnú korekciu. Šírka
pásky 5 mm, dĺžka 6 m.

Praktické pero na korekciu. Rýchloschnúce, s výbornou krycou
schopnosťou. Jednoducho zatriete iba to, čo potrebujete.

Popis

Popis

katalógové č.

cena / ks

Pelikan 7ml

pe335786

1,20

Micro SQ
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katalógové č.

katalógové č.

kk219

cena / ks

0,64

Korekčný lak Blanco Solvent 20ml

Korekčný lak Blanco Aqua 20ml

Korekčný lak 20ml s riedidlom

Korekčný lak 20 ml, na vodnej báze.

Popis

katalógové č.

cena / ks

Blanco Solvent 20ml

pe127293

0,60

Popis

katalógové č.

cena / ks

Blanco Aqua 20ml

pe127149

0,60

Korekčný lak Aquacor 18ml

Korekčný lak Donau 20ml

Tekutý korekčný lak riediteľný vodou. Čisté a jednoduché nanášanie pomocou štetca. Aquacor umožňuje rýchle opravy textov, na
kópiách nezanecháva tiene. Bez organických rozpúšťadiel. Objem
18 ml.

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

Popis

Aquacor 18ml

hk189542

0,85

Donau 20ml

katalógové č.

do7615

cena / ks

0,75

Lepiaci roller Pritt permanent

Náplň Pritt permanent

Pritt lepiaci roller permanent obsahuje lepiaci film, ktorý lepí
okamžite a trvalo. Umožňuje presné a čisté nanesenie lepidla. Jednoduchá výmena spotrebovanej lepiacej náplne za cenovo výhodnú
vymeniteľnú kazetu. Dĺžka lepiaceho filmu 14 m, šírka 8 mm.

Jednoduchá výmena spotrebovanej lepiacej náplne za cenovo
výhodnú vymeniteľnú kazetu. Dĺžka lepiaceho filmu 14 m, šírka
8 mm.

Popis

katalógové č.

cena / ks

Popis

katalógové č.

cena / ks

Pritt permanent

hk359050

3,72

Náplň Pritt permanent

hk359926

2,49

Lepiaci roller Pritt non-permanent

Náplň Pritt non-permanent

Pritt lepiaci roller non-permanent obsahuje lepiaci film s odnímateľným 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 náplne za cenovo výhodnú vymeniteľnú kazetu. Dĺžka lepiaceho filmu
14 m, šírka 8 mm.

Jednoduchá výmena spotrebovanej lepiacej náplne za cenovo
výhodnú vymeniteľnú kazetu. Dĺžka lepiaceho filmu 14 m, šírka
8 mm.

Popis

katalógové č.

cena / ks

Popis

katalógové č.

cena / ks

Pritt non-permanent

hk359947

3,72

Náplň Pritt non-permanent

hk360092

2,49
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Lepiace tyčinky a lepidlá
Lepiaca tyčinka Pritt Stick

Lepidlo Pritt Gamaﬁx 110g

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.

Univerzálne disperzné lepidlo na pevné a rýchle lepenie papiera,
textilu, dreva, keramiky, fotografií a pod. Čisté a jednoduché nanášanie lepidla pomocou nanášacej stierky. Neobsahuje rozpúšťadlá.

1

2

Popis

katalógové č.

cena / ks

1 Pritt Stick 8g

hk067841

0,63

2 Pritt Stick 17g

hk067843

1,13

Popis

katalógové č.

cena / ks

3 Pritt Stick 36g

hk067844

1,93

Pritt Gamafix 110g

hk240162

1,28

Lepiaca tyčinka Spoko

Klovatina Pritt 130g

Tuhé tyčinkové lepidlo na lepenie papiera, kartónu a fotografií.

Tekuté lepidlo na papier. Čisté a jednoduché nanášanie lepidla pomocou nanášacej stierky. Neobsahuje organické rozpúšťadlá.

1

2

Popis

3
katalógové č.

cena / ks

1 Spoko 9g

sp35109

0,20

2 Spoko 21g

sp35121

0,30

Popis

katalógové č.

cena / ks

3 Spoko 40g

sp35140

0,50

Klovatina Pritt 130g

hk117680

1,21

Lepiaca tyčinka Herlitz

Lepidlo Pritt Pen 40 ml

Lepiaca tyčinka na papier, lepenku, kartón, foto.

Tekuté lepidlo ideálne na lepenie papiera a kartónu v praktickom
balení so stojanom, ktorý dáva lepidlu stabilitu pri odložení na stole. Dávkovacia hubka v uzávere umožňuje čisté nanášanie lepidla.
Neobsahuje rozpúšťadlá.

1
Popis
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3

2

3
katalógové č.

cena / ks

1 Herlitz 8g

hl13384

0,28

2 Herlitz 21g

hl13445

0,60

Popis

katalógové č.

cena / ks

3 Herlitz 36g

hl24602

0,98

Pritt Pen 40 ml

hk653222

1,05

Lepidlo Spoko tekuté 50ml

Lepidlo S.O.S. Repair 1,5g

Priehľadné tekuté lepidlo v tvare pera. Vhodné na papier a kartón,
malé aj veľké plochy.

Sekundové lepidlo na rýchle použitie. Lepí keramiku, plasty, kov,
gumu, kožu, drevo, korok a pod. Praktické balenie ako rýchlo použiteľná prvá pomoc pri opravách v aute, karavanoch, turistike
a športe.

Popis

Spoko tekuté 50ml

katalógové č.

sp0362

cena / ks

0,18

Popis

katalógové č.

cena / ks

S.O.S. Repair 1,5g

hk083589

0,59

Lepidlo Pelikan Superglue 3g

Lepidlo Super Attak 3g

Univerzálne sekundové lepidlo s vysokou lepiacou silou.
Rýchloschnúce a super silné. Použiteľné na materiály s hladkým
povrchom.

Tekuté sekundové lepidlo vhodné na lepenie porcelánu, keramiky,
plastov, gumy, kože, dreva a kovov. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou na pevných a hladkých plochách.

Popis

katalógové č.

cena / ks

Popis

katalógové č.

cena / ks

Pelikan Superglue 3g

pe336073

1,10

Super Attak 3g

hk304055

1,86

Montážna páska Scotch

Lepidlo Super Attak Gel 3g

Obojstranná lepiaca páska odolná teplotám od -30 °C do +100 °C,
slnečnému žiareniu a väčšine rozpúšťadiel. Jednoduchý spôsob pripevnenia 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.

Gélové sekundové lepidlo na lepenie dreva, kože, gumy, keramiky,
kovov, kartónu, korku. Nesteká a nekvapká. Ideálne na lepenie zvislých plôch. Niekoľko sekúnd korigovateľné.

Popis

katalógové č.

cena / ks

Montážna páska Scotch

mm110000

2,06

Popis

katalógové č.

cena / ks

Super Attak Gel 3g

hk304065

2,06
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Chemoprén Univerzál 50ml

Chemoprén Extrém 50ml

Univerzálne kontaktné lepidlo na lepenie gumy, kože, plastov, skla,
kovu a iných materiálov. Objem: 50 ml.

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 Univerzál 50ml

hk623114

1,29

Popis

katalógové č.

cena / ks

Chemoprén Extrém 50ml

hk623113

1,36

Lepiace štvorčeky Pritt nepermanentné

Lepiace bodky Pritt permanentné

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.

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 štvorčeky Pritt nepermanentné

hk166990

2,-

Popis

katalógové č.

cena / bal

Lepiace bodky Pritt permanentné

hk101813

1,49

Lepidlo SprayMount 130g/200ml

Lepidlo PhotoMount 130g/200ml

Lepidlo v spreji, ideálne na umeleckú tvorbu a pripevňovanie bežných materiálov. Umožňuje premiestnenie nastriekaného materiálu
do niekoľkých minút pred definitívnym nalepením. Netoxické lepidlo, neobsahuje ozón ničiace látky, bezfarebné, odolné voči UV-žiareniu. Nevlní lepený povrch, nesteká, nepresakuje.

Lepidlo v spreji, určené na prácu spojenú s montážou fotografií, ilustrácií alebo výtlačkov. Pred definitívnym prilepením necháva dostatok 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

Popis

katalógové č.

cena / ks

SprayMount 130g/200ml

mm339100

8,27

PhotoMount 130g/200ml

mm265200

9,63

Lepiaca páska Scotch Magic s dispenzorom

Lepiaca páska Scotch Magic

Neviditeľná lepiaca páska, jednoducho odvíjateľná a odrezateľná.
Odolná voči starnutiu a pôsobeniu UV žiarenia. Popisovateľná perom, ceruzkou, značkovačom. Dodávaná v dispenzore. Rozmer
pásky 19mm x 7,5 m.

Neviditeľná lepiaca páska odolná voči starnutiu a pôsobeniu UV
žiarenia. Popisovateľná perom, ceruzkou, značkovačom. Dodávaná samostatne v krabičke. Rozmer pásky 12 mm x 33 m alebo
19 mm x 33 mm.

Popis

katalógové č.

cena / ks

Popis

katalógové č.

cena / ks

Scotch Magic 12x33

mm810123

1,76

Scotch Magic s dispenzorom

mm819750

0,96

Scotch Magic 19x33

mm810193

2,19

Lepiaca páska Scotch Crystal s dispenzorom

Lepiaca páska Scotch Crystal

Krištáľovo čistá veľmi pevná priehľadná lepiaca páska odolná voči
starnutiu a UV-žiareniu. Vďaka dispenzoru je jednoducho odvíjateľná a odrezateľná. Rozmer pásky 19 mm x 7,5 m.

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

Popis

katalógové č.

cena / ks

Scotch Crystal 12x33

mm600123

1,39

Scotch Crystal s dispenzorom

mm619750

0,86

Scotch Crystal 19x33

mm600193

1,89
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Lepiace pásky kancelárske

Lepiaca páska Scotch obojstranná s dispenzorom
Lepiaca páska obojstranne pokrytá vrstvou lepidla, ľahko odvíjateľná a odrezateľná, odolná voči vlhkosti. Vhodná na spájanie papierov, 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
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Lepiace pásky kancelárske
Lepiaca páska Scotch obojstranná 12x23

Lepiaca páska Scotch obojstranná 19x33

Obojstranná priehľadná lepiaca páska Scotch vhodná na spájanie
dokumentov. Trvalé lepidlo z oboch strán pásky. Dodávaná v krabičke. Rozmery pásky 12 mm x 22,8 m.

Obojstranná lepiaca páska s ochranným odlepiteľným pásikom na
jednej strane. Vhodná na spájanie dokumentov. Dodávaná v krabičke. Rozmery pásky 19 mm x 33 m.

Popis

katalógové č.

cena / ks

Scotch obojstranná 12x23

mm665122

3,25

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

Lepiaca páska

Priehľadná kancelárska lepiaca páska. Šírka pásky 12 mm, dĺžka
10 m.

Priehľadné kancelárske lepiace pásky. Šírka pásky 12, 15, 19 alebo
24 mm a dĺžka 33 m.

Popis

Popis

Lepiaca páska 12x10
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katalógové č.

lp1210

katalógové č.

cena / ks

Lepiaca páska 12x33

lp1233

0,16

Lepiaca páska 15x33

lp1533

0,20

cena / ks

Lepiaca páska 19x33

lp1933

0,23

0,06

Lepiaca páska 24x33

lp2433

0,31

Baliaca páska TESA 50x66

Baliaca páska 50x66 farebná

Kvalitná baliaca páska s vysokou lepivosťou 50x60 m.

Farebná lepiaca páska na balenie, lepenie kartónov, príp. na vyznačovanie menej frekventovaných miest. Rozmer 50 mm x 66 m.

Popis

Popis

katalógové č.

cena / ks

1 Baliaca páska TESA 50x66 transparentná

lp506661

1,13

2 Baliaca páska TESA 50x66 hnedá

lp506669

1,13

katalógové č.

lp506610
lp506612
lp506613
lp506614
lp506615

Baliaca páska 50x66 biela
Baliaca páska 50x66 červená
Baliaca páska 50x66 modrá
Baliaca páska 50x66 zelená
Baliaca páska 50x66 žltá

cena / ks

1,05
1,05
1,05
1,05
1,05

Baliaca páska Pack 38x66

Baliaca páska Pack 48x60

Baliaca páska Pack 38x66 transparentná resp. hnedá
Transparentná alebo hnedá baliaca páska vhodná pre ručné odvíjače pásky. Rozmery 38 mm × 66 m. Balenie 6ks a 48ks.

Baliaca páska Pack 48x66 transparentná resp. hnedá
Transparentná alebo hnedá baliaca páska vhodná pre ručné odvíjače pásky. Rozmery 48 mm × 60 m. Balenie 6ks a 36ks.

1

2

Popis

1
katalógové č.

cena / ks

2

Popis

katalógové č.

cena / ks

1 Pack 38x66 transparentná

lp386601

0,78

1 Pack 48x60 transparentná

lp506601

0,81

2 Pack 38x66 hnedá

lp386609

0,78

2 Pack 48x60 hnedá

lp506609

0,81

Baliaca páska Manuli 50x66

Baliaca páska Ulith 50x66

Baliaca páska Manuli 50x66 transparentná resp. hnedá
Transparentná alebo hnedá baliaca páska s vyššou lepivosťou (lepidlo Hot melt 813). Rozmery 50 mm × 66 m. Balenie 6ks a 36ks.

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.

1

Popis

2

1
katalógové č.

cena / ks

Korekcia, lepenie a balenie

Dispenzory a baliace pásky

2
Popis

katalógové č.

cena / ks

1 Manuli 50x66 transparentná

lp506651

1,13

1 Ulith 50x66 transparentná

lp506621

0,92

2 Manuli 50x66 hnedá

lp506659

1,13

2 Ulith 50x66 hnedá

lp506629

0,92
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Dispenzory a odvíjače
Dispenzor C60 čierny

Dispenzor E 898S

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.

Stolový zásobník na všetky kancelárske pásky do šírky 19 mm.

Popis

katalógové č.

cena / ks

Popis

Dispenzor C60 čierny

mm110578

5,24

katalógové č.

do7886

cena / ks

1,99

Dispenzor pásky- strieborný

Dispenzor pásky- čierny

Zásobník na stôl so záťažou v príťažlivom modernom dizajne produktovej 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.

Zásobník na stôl so záťažou v príťažlivom modernom dizajne produktovej 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

Popis

katalógové č.

cena / ks

Dispenzor pásky- strieborný

du771723

8,96

Dispenzor pásky- čierny

du771701

8,96

Odvíjač pásky kovový s brzdou

Odvíjač pásky plastový
Ručný odvíjač lepiacej pásky pre rýchlejšie a pohodlnejšie zalepovanie 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

Odvíjač pásky plastový
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Dispenzor E 898S

katalógové č.

lpo2273

cena / ks

4,20

Ručný odvíjač lepiacej pásky pre rýchlejšie a pohodlnejšie zalepovanie 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

Odvíjač pásky kovový s brzdou

katalógové č.

lpo7330

cena / ks

12,50

Vyznačovacia páska čierno-žltá 60x33

Vyznačovacia páska 50x33

Pevná a odolná pruhovaná lepiaca páska na vyznačovanie hrán,
schodov , stĺpov a pod. Rozmer 60 mm x 33 m.

Hladká plnofarebná vyznačovacia páska z PVC s lepiacou spodnou stranou. Vhodná na označovanie priemyselných podláh, resp.
podláh pre voľný čas. Šírka pásky 50 mm, dĺžka 33 m.

Popis

Popis

katalógové č.

Vyznačovacia páska čierno-žltá 60x33

lp603399

cena / ks

13,20

Papierová samolepiaca páska na uchytenie skíc alebo ako krycia
páska pri maľovaní alebo lakovaní. Je odolná voči pôsobeniu vlhkosti, veľmi jednoducho sa strháva a po odlepení nezanecháva stopy
po lepidle.

Lepiaca páska krepová 19x50
Rozmery 19 mm x 50 m. Balenie 12 ks a 48 ks.
Lepiaca páska krepová 25x50
Rozmery 25 mm x 50 m. Balenie 9 ks a 36 ks.
Lepiaca páska krepová 30x50
Rozmery 30 mm x 50 m. Balenie 8 ks a 32 ks.
Lepiaca páska krepová 38x50
Rozmery 38 mm x 50 m. Balenie 6 ks a 24 ks.
Lepiaca páska krepová 50x50
Rozmery 50 mm x 50 m. Balenie 6 ks a 24 ks.

katalógové č.

cena / ks

lp1950262

0,66

lp2550262

0,84

lp3050262

1,-

Popis

PVC ryhovaná páska 30x33
1
Rozmery 30 mm x 33 m. Balenie 10 ks a 60 ks.

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

Pevná obojstranne lepiaca páska na lepenie dekorácií, PVC alebo
kobercov.

3

1

Popis

2

katalógové č.

cena / ks

lp3850262

1,26

2. Lepiaca páska obojstranná 38x25

lp382588

1,86

lp5050262

1,65

3. Lepiaca páska obojstranná 50x25

lp502588

2,46

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.

2

11,50

2 Vyznač. páska 50mmx33m modrá

1. Lepiaca páska obojstranná 50x10

PVC ryhovaná páska

1

cena / ks

lp503305

Lepiaca páska obojstranná

Lepiaca páska krepová

Popis

katalógové č.

1 Vyznač. páska 50mmx33m žltá

Korekcia, lepenie a balenie

Špeciálne pásky

lp501088

1,-

Lepiaca páska obojstranná 50x25 TEX
spevnená tkaninou
Pevná obojstranne lepiaca páska spevnená tkaninou na lepenie dekorácií, PVC alebo kobercov. Rozmery 50 mm x 25 m.

3
katalógové č.

cena / 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,-

Popis

Lepiaca páska obojstranná 50x25 TEX

katalógové č.

lp502598

cena / ks

5,21
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Baliace papiere a krabice
Baliaci papier 25g Albíno, hárky 70x100
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

Baliaci papier 25g Albíno, hárky 70x100 biely

pa0125

cena / kg

2,09

Mastný baliaci papier, vhodný na potravinárske účely, balenie mäsových a pekárenských výrobkov. Plošná hmotnosť 40g/m2, rozmer
hárku 70x100 cm. Balenie 10kg, čo je cca 357 hárkov.

Popis

Baliaci papier 40g Pergamen, hárky 70x100 biely

katalógové č.

pa0140

cena / kg

2,09

Baliaci papier 90g hárky 90x126 biely

Baliaci papier 90g 1m/10kg

Biely baliaci papier s plošnou hmotnosťou 90 g/m2. Cena za 1 kg =
10 hárkov.

Pevný hnedý baliaci papier s plošnou hmotnosťou 90 g/m2, vhodný
na balenie alebo zakrývanie. Balenie 10 kg v rolke so šírkou 1m.

Popis

Popis

Baliaci papier 90g, hárky 90x126 biely
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katalógové č.

Baliaci papier 40g Pergamen, hárky 70x100
biely

katalógové č.

pa0190

cena / kg

2,17

Baliaci papier 90g 1m/10kg

katalógové č.

pa1090

cena / rol

9,30

Krabica 300x300x300 3VL

Krabica 600x350x300 5VL

Kartónové krabice z hnedej trojvrstvovej lepenky na poštové
zásielky chrániace tovar pri preprave proti mechanickému poškodeniu. Dodávané v rozloženom stave. Skladom rôzne rozmery, pri
väčšom odbere ( min.200 ks ) je možné vyrobiť krabice s rozmermi
podľa Vašich požiadaviek.

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

Korekcia, lepenie a balenie

Špagáty
Špagát jutový
Špagát z prírodného materiálu 100% juty pre použitie v kancelárii
i domácnostiach.

1

2
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

3

Špagát polypropylénový
Klasický farebný špagát zo 100% polypropylénu pre použitie v obchodoch, kancelárii i domácnostiach. Farba podľa aktuálnej ponuky.

1
2
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

3

Špagát Trikolóra 100 g

Špagát Prolen 40g potravinársky

Trojfarebný špagát zo 100% bavlny určený predovšetkým na pečatenie dokumentov. Hmotnosť 100 g.

Pevný špagát zo 100% bieleného ľanu vhodný na potravinárske
účely.

Popis

Popis

Trikolóra 100 g

katalógové č.

s3100

cena / ks

2,40

Prolen 40g potravinársky

katalógové č.

s4040

cena / ks

1,-
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Balenie
Vrecká na sprievodné dokumenty

Vrecká na sprievodné dokumenty Herlitz

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

Priehľadné samolepiace vrecká s červenou potlačou vhodné na priloženie sprievodných dokumentov k balíkom. Balenie 100 ks.

1

2

3
Popis

veľkosť

katalógové číslo

Vrecká na spriev. C6

180x135 mm

obsc6

cena / tis

39,-

veľkosť

katalógové číslo

Vrecká na spriev. DL

237x143 mm

obsdl

49,-

1 Vrecká na spriev. C6

180x135 mm

obshc6

8,-

Vrecká na spriev. C5

235x174 mm

obsc5

57,-

2 Vrecká na spriev. DL 792705

237x143 mm

obshdl

8,50

Vrecká na spriev. C4

325x230 mm

obsc4

137,-

3 Vrecká na spriev. C5 792804

235x174 mm

obshc5

9,50

Popis

Fólia maliarska

Tubus

Mikroténová prekrývacia fólia hrúbky 8 mic na zakrytie nábytku a
pod. pri stavebných úpravách alebo maľovaní.

Papierové tubusy s plastovými koncovkami.

Popis
Popis
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katalógové č.

katalógové č.

cena / bal

cena / ks

cena / ks

Tubus 450x50 mm

hl798454

0,80

Fólia maliarska 4 x 5 m

fm405

0,66

Tubus 630x80 mm

hl798637

1,46

Fólia maliarska 4 x 12,5 m

fm412

1,42

Tubus 750x100 mm

hl798769

1,93

Protinárazová bublinková fólia

Fólia streč. potravinárska 10mic/30cm/180m

Protinárazová bublinková fólia 60 um na ochranu zasielaného
tovaru pri preprave. Návin 100 m.

Elastická „stretch“ fólia na balenie potravín. Šírka 30 cm, návin cca
180 m. Balenie 6 ks.

Popis

katalógové č.

Bublinková fólia 100m 60 mic., šírka 100 cm

buf100100

cena / ks

22,-

Bublinková fólia 100m 60 mic., šírka 50 cm

buf050100

11,50

Popis

Fólia streč. potravinárska 10mic/30cm/180m

katalógové č.

pfrp1030

cena / ks

1,95

Fólia streč. 17mic/50cm/1,7kg

Fólia streč. 20mic/50cm/1,8kg

Elastická „stretch“ fólia na dobré zaistenie nákladu pri skladovaní a
preprave, chrániaca tovar proti mechanickému poškodeniu, vlhkosti, prachu a pod. Dostupná aj v iných návinoch podľa Vašej požiadavky. Balenie 6 ks.

Elastická „stretch“ fólia na dobré zaistenie nákladu pri skladovaní
a preprave, chrániaca tovar proti mechanickému poškodeniu, vlhkosti, 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

Popis

Fólia streč. 17mic/50cm/1,7kg

katalógové č.

pfr1717

cena / ks

3,50

Fólia streč. 20mic/50cm/1,8kg

katalógové č.

pfr2018

cena / ks

3,80

Fólia streč. 23mic/50cm/2,1kg

Fólia streč. 20mic/50cm/3,0kg

Elastická „stretch“ fólia na dobré zaistenie nákladu pri skladovaní
a preprave, chrániaca tovar proti mechanickému poškodeniu, vlhkosti, prachu a pod. Hmotnosť dutinky cca 630g, návin cca 190
m, prieťažnosť 220%. Dostupná aj v iných návinoch podľa Vašej
požiadavky. Balenie 6 ks.

Elastická „stretch“ fólia na dobré zaistenie nákladu pri skladovaní
a preprave, chrániaca tovar proti mechanickému poškodeniu, vlhkosti, 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

Popis

Fólia streč. 23mic/50cm/2,1kg

katalógové č.

pfr2321

cena / ks

4,20

Fólia streč. 20mic/50cm/3,0kg

katalógové č.

pfr2030

Korekcia, lepenie a balenie

Balenie

cena / ks

6,10
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Balenie
Fólia streč. 23mic/50cm/1,8kg čierna

Fólia streč. 23mic/10cm/150m granát

Elastická „stretch“ fólia na dobré zaistenie nákladu pri skladovaní a
preprave, chrániaca tovar proti mechanickému poškodeniu, vlhkosti, prachu a pod. Dostupná aj v iných návinoch podľa Vašej požiadavky. Balenie 6 ks.

Fólia pre dobré zaistenie nákladu pri skladovaní a preprave, chrániaca 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/50cm/1,8kg čierna

pfr2318bk

4,30

Popis

katalógové č.

pfr2301

Fólia streč. 23mic/10cm/150m granát

1,53

Fólia streč. strojná 23mic/150%

Ručný odvíjač na fóliu plastový

Fólia pre dobré zaistenie nákladu pri skladovaní a preprave, chrániaca 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.

Odvíjač fólie je zložený z dvoch proti sebe otáčajúcich kužeľových
dielov z odolného plastu. Umožňuje pohodlné a bezpečné odvíjanie. Odvíjač obsahuje dva prvky - pre pravú a ľavú ruku na obidva
konce dutinky fólie.

Popis

Popis

Fólia streč. strojná 23mic/150%

katalógové č.

pfs23150

cena / kg

info

katalógové č.

pfro01

Ručný odvíjač na fóliu plastový

cena / ks

4,80

Ručný odvíjač na fóliu kovový

Vlnitá lepenka

Pevný kovový odvíjač ručnej strečovej fólie na časté pohodlné a
bezpečné použitie.

Vlnitý papier s viacerými možnosťami využitia. Je vhodný na balenie
či zakrývanie tovaru, zakrývanie podláh pri sťahovaní a maľovaní.

2

1
Popis
Popis

Ručný odvíjač na fóliu kovový
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cena / ks

katalógové č.

pfro02

cena / ks

33,-

katalógové č.

cena / ks

1 Vlnitá lepenka 105cm/150m

vl105150

36,-

2 Vlnitá lepenka 100cm/10m

vl100010

2,60

Viazacia páska 9x0,45/4000 PP

Viazacia páska 9x500 NW PES

PP viazacia páska na preväzovanie a balenie kartónov, príp. ľahšieho tovaru na palete. Šírka pásky 9 mm, hrúbka 0,45 mm, farba
čierna, dutinka 190x200, návin 4000 m. Vhodná na viazanie zváraným spojom.

PES pletená viazacia páska 35NW/NARROSTRAP. Šírka 9 mm, návin 500 m.

Popis

katalógové č.

cena / kot

Popis

katalógové č.

cena / ks

Viazacia páska 9x0,45/4000 PP

vp109045

info

Viazacia páska 9x500 NW PES

vp209500

info

Viazacia páska 12x0,55/3000 PP

Viazacia páska 19x600 NW PES

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.

PES pletená viazacia páska. Šírka 19 mm, návin 600 m.

Popis

katalógové č.

cena / kot

Popis

katalógové č.

cena / ks

Viazacia páska 12x0,55/3000 PP

vp112055

info

Viazacia páska 19x600 NW PES

vp219600

info

Viazacie spony pre PP pásku 12/4000

Viazacie spony pre PES pásku 12/1000

Viazacie spony z oceľového plechu na PP pásku šírky 12 mm.

Viazacie spony z oceľového drôtu pre PES pásku. Balenie 1000 ks.

Popis

Viazacie spony pre PP pásku 12/4000

katalógové č.

vp9124

cena /bal

info

Popis

Viazacie spony pre PES pásku 12/1000

katalógové č.

vp8121

Korekcia, lepenie a balenie

Balenie

cena /bal

info

Informujte sa na možnosť dodania viazacích strojov, prípadne iných typov viazacích pások a spôn.
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