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Nábytok, doplnky

Kancelárske stoličky
Pracovná stolička
GINA 2/PRESTIGE 50
Operadlo 42x50 cm, sedadlo 45x40 cm,
nastaviteľná výška a sklon operadla, podrúčky sa objednávajú osobitne.

Pracovná stolička JAGUAR

Pracovná stolička PENTA

Operadlo je anatomicky tvarované
44x50cm, sedadlo 47x44cm, nastavitelná
výška a sklon operadla, podrúčky sa objednávajú osobitne

Klasická pracovná stolička, nastavitelná
výška a sklon operadla, podrúčky sa objednávajú osobitne.

čierna

čierna

čierna
červená

modro-čierna

modro-čierna
šedo-čierna

červeno-čierna

šedo-čierna
Farba

červená
Farba

katalógové číslo

cena / kus

Farba

katalógové číslo

cena / kus

64,-

červená

ir105002

64,-

šedo-čierna

ir105012

64,-

Podrúčky Alfa KOSOŠTVOREC

ir101001

41,-

čierna

ir103001

58,-

modro-čierna

ir101003

41,-

modro-čierna

ir103003

58,-

Farba

šedo-čierna

ir101012

41,-

červeno-čierna

ir103002

58,-

červená

ir101002

41,-

čierna

Farba

čierna

katalógové číslo

ir100000

cena / pár

16,60

Podrúčky plastové TROJUHOLNÍK
Farba

čierna

katalógové číslo

cena / kus

ir105001

čierna

Podrúčky plastové TROJUHOLNÍK

katalógové číslo

čierna

katalógové číslo

cena / pár

ir300000

22,-

Rokovacia stolička LEDA

16,60

operadlo 48x34 cm,sedadlo 48x43cm,
stohovateľná stolička, čierna kostra

cena / pár

čierna

cena / pár

ir100000

Podrúčky plastové SIGMA

Pracovná stolička
GINA ANATOMIC

Farba

čierna

Anatomické tvarovanie, operadlo 42x50
cm, sedadlo 45x40cm, nastavitelná výška
a sklon operadla, podrúčky sa objednávajú
osobitne.

čierna

katalógové číslo

ir200000

26,-

Pracovná stolička ERGO

modro-čierna

Operadlo je ergonomicky tvarované
43x41cm,sedadlo je ergonomicky tvarované 47x44cm, nastavitelná výška a sklon
operadla, podrúčky sa objednávajú osobitne.

modro-čierna

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.

šedo-čierna

modro-čierna

čierna

šedo-čierna
Farba

katalógové číslo

cena / kus

čierna

ir102001

47,-

modro-čierna

ir102003

47,-

šedo-čierna

ir102012

47,-

Podrúčky plastové TROJUHOLNÍK
Farba

čierna
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katalógové číslo

ir100000

cena / pár

16,60

červená

Farba

katalógové číslo

cena / kus

čierna

ir104001

55,-

Farba

modro-čierna

ir104003

55,-

čierna

ir108001

41,-

šedo-čierna

ir104012

55,-

červená

ir108002

41,-

katalógové číslo

cena / kus

Rokovacia stolička LEDA-CR

Kancelárske kreslo MANTA

Kancelárske kreslo GAMMA

Operadlo 48x34cm,sedadlo 48x43cm,
stohovateľná stolička, chrómová kostra.

Vysoké kožené kancelárske kreslo, čierna koža, chrómové čalúnené podrúčky,
chrómový kríž, polohovatelný hojdací mechanizmus. Možnosť aj bledá koža ostatné
zostáva ako pri čiernej kombinácii.

Vysoké kožené kancelárske kreslo,
chrómové čalúnené podrúčky, chrómový
kríž, polohovateľný hojdací mechanizmus.

čierna

modro-čierna

šedo-čierna

červená
Farba

katalógové číslo

cena / kus

čierna

ir107001

28,-

modro-čierna

ir107003

28,-

šedo-čierna

ir107012

28,-

Farba

červená

ir107002

28,-

čierna

katalógové číslo

cena / kus

ir111001

222,-

Farba

čierna

katalógové číslo

cena / kus

ir113001

261,-

Rokovacia stolička LEDA PP

Kancelárske kreslo SAIL

Pracovná stolička HERA

Operadlo 48x34cm,sedadlo 48x43cm, stohovateľná stolička, chrómová kostra, operadlo a sedadlo farebný plast podľa aktuálnej ponuky.

Kožené kancelárske kreslo, plastové podrúčky a kríž, hojdací mechanizmus s možnosťou fixácie v základnej polohe.

Kancelárska stolička, čalúnené sedadlo,
operadlo je anatomicky tvarované.

Farba

katalógové číslo

info

ir109000

Nábytok, doplnky

Kancelárske stoličky

cena / kus

21,-

Kancelárske kreslo GEORG
Kožené kancelárske kreslo, drevené podrúčky a kríž, hojdací mechanizmus s možnosťou fixácie v základnej polohe, drevo
natur, čerešňa.

Farba

čierna

katalógové číslo

ir110001

Farba

čierna

katalógové číslo

ir112001

cena / kus

115,-

Farba

čierna

katalógové číslo

ir115001

cena / kus

83,-

cena / kus

241,-
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Nábytok, doplnky

Stolové lampy
Stolová lampa ELORA

Stolová lampa Tendo

Elegantný dizajn do každého prostredia, halogénové žiarovky 12 V
35/50 W, rovné rameno,nastaviteľné svietidlo,vypínač s tromi polohami je umiestnený na podstavci, rozmery: 20 × 16cm.

Lampa s 11W úspornou žiarivkou v inovovanom dizajne a výhodnej
cene. Nastaviteľné zaoblené rameno a hlavica, ochranné sklo. Vypínač 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

Popis

katalógové č.

Stolová lampa ELORA, drevo/kov

al529081

cena / ks

84,-

katalógové č.

Stolová lampa Tendo

cena / ks

65,-

Stolová lampa Architect

Stolová lampa „Bank“

Stolová lampa so 60W žiarovkou v jednoduchom klasickom dizajne. 2 nastaviteľné ramená, hlavica a pevná základňa, svorka pre
uchytenie na stôl. Vypínač s dvomi polohami je umiestnený na hlavici. Dĺžka ramena 80 cm. Hmotnosť 2,3 kg. Súčasťou adaptér a
žiarovka. Farba čierna.

Stolová lampa „Bank“, kovovo sivá/tmavé drevo, kompaktná svetelná trubica 11W (súčasť balenia).

Popis

Popis

katalógové č.

Stolová lampa Architect

al137225

cena / ks

22,90

katalógové č.

Stolová lampa „Bank“

Stolová lampa „Halox“
Stolová lampa „Halox“, strieborná, čierna. Halogénová žiarovka
30/50 W

1
Popis

188

al007707

katalógové č.

cena / ks

1 Stolová lampa „Halox“, strieborná

al577611

46,-

2 Stolová lampa „Halox“, čierna

al577599

46,-

2

al458456

cena / ks

84,-

Stojanová lampa „Halo6“

Stojanová lampa „Elys“

Halogénová žiarovka 300 W (R7S), nastaviteľná intenzita, svieti nahor, takto vzniká príjemné osvetlenie, žiarovka je chránená (sklom),
hmotnosť: 7,3kg.

300 W žiarovka (R7S), elegantný vzhľad, svieti nahor, takto vzniká príjemné osvetlenie, nastaviteľná intenzita, žiarovka je chránená
(sklom), rovný stojan kovovej a drevenej farby, so skleným vrchom,
hmotnosť: 10 kg, výška: 180 cm.

Popis

Popis

Stojanová lampa „Halo6“, čierna

katalógové č.

al534632

cena / ks

47,-

Stojanová lampa „Elys“, drevo/kov

katalógové č.

al092808

Nábytok, doplnky

Stojanové lampy

cena / ks

124,-
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Nábytok, doplnky

Žiarovky
Žiarivka 9W a 11W

Žiarovka halogén 230 V

Svetelný tok je zrovnateľný s klasickou žiarovkou 60 a 75 W, životnosť: 6000 h

Lineárna halogénová žiarovka, príkon 200, 250 a 300 W (životnosť
2000 hod.)

Popis
Popis

katalógové č.

cena / ks

Žiarovka halogén 230 V/200 W R7S

ba5720

2,45

Žiarivka 9W 144mm G23 230V

ba9402

3,35

Žiarovka halogén 230 V/250 W R7S

ba5725

2,95

Žiarivka 11W 234mm G23 230V

ba9403

3,42

Žiarovka halogén 230V/300W R7S

ba5730

3,85

Halogénová žiarovka

Žiarivka úsporná M4U

Jednopäticová halogénová žiarovka 35 W a 50 W.

Žiarivka úsporná M4U 15 W/E27
Životnosť 5000 h, svetelný tok 769 lm (zrovnateľný s klasickou žiarovkou 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 žiarovkou 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 žiarovkou 85 W), pätica E27, 20 W/230 V/50 Hz.

Popis
Popis
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katalógové č.

cena / ks

katalógové č.

katalógové č.

cena / ks

cena / ks

Žiarivka úsporná M4U 15 W/E27

ba8302

4,65

Halogénová žiarovka 35W GY6.35 12V

ba5235

0,90

Žiarivka úsporná M4U 18 W/E27

ba8303

4,70

Halogénová žiarovka 50W GY6.35 12V

ba5250

1,35

Žiarivka úsporná M4U 20 W/E27

ba8304

4,79

Žiarivka úsporná 2U

Žiarovka halogén 230 V

Žiarivka úsporná 2U 11 W/E14
Životnosť 5000 h, svetelný tok 576 lm (zrovnateľný s klasickou žiarovkou 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 žiarovkou 40 W), pätica E14, 9 W/230 V/50 Hz.

Dichroická halogénová žiarovka (230 V~, životnosť 2000 hod.) 35
a 50W, pätica GU10.

Popis

Popis

katalógové č.

cena / ks

katalógové č.

cena / ks

Žiarivka úsporná 2U 11 W/E14

ba8206

2,25

Žiarovka halogén 230 V/35 W, GU10

ba5435

2,80

Žiarivka úsporná 2U 9 W/E14

ba8205

2,19

Žiarovka halogén 230 V/50 W, GU10

ba5450

3,20

Kartotéka na závesné obaly
Jednoradová pojazdná kartotéka na závesné obaly. Kapacita 80 závesných obalov. Dodávaná v rozloženom stave bez závesných obalov. Farba sivá. Rozmery š × v × h: 656 × 592 × 368 mm.

Popis

katalógové č.

cena / ks

Kartotéka na závesné obaly

sm583461

69,-

Nábytok, doplnky

Kartotéky pojazdné a skrinkové

Kartotéka RDG 13 E
Centrálne uzamykanie všetkých zásuviek, plný 100% výsuv zásuviek, presné teleskopické vedenie s guličkovými ložiskami pre ľahký 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 zásuvky: 40 kg ,Výška:102,5 cm , Šírka: 40 cm, Farba :biela

Popis

Kartotéka RDG 13 E

katalógové č.

hb13

cena / ks

179,-

Kartotéka RDG 14 E
Centrálne uzamykanie všetkých zásuviek, plný 100% výsuv zásuviek, presné teleskopické vedenie s guličkovými ložiskami pre ľahký 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 zásuvky:40kg, Výška:132cm, Šírka: 40 cm

Popis

Kartotéka RDG 14E

katalógové č.

hb14

cena / ks

195,-

191

Nábytok, doplnky

Stojany na zakladače
Stojan Multiﬁle 80/ 3 poschodia
Otáčací systém pre zakladače (šanóny), účtovné doklady, archivačný 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 zakladačov: 72 ks

Popis

Stojan Multifile 80/ 3 poschodia

katalógové č.

tr480403

cena / ks

398,-

Stojan Multiﬁle 80/ 4 poschodia
Otáčací systém pre zakladače (šanóny), účtovné doklady, archivačný 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 životnosť, Stavebnicový systém, možnosť dokupovať jednotlivé poschodia, každé poschodie sa otáča samostatne. Priemer systému: 80 cm,
výška: 154 cm, max. počet zakladačov: 96 ks.

Popis

Stojan Multifile 80/ 4 poschodia

katalógové č.

tr480404

cena / ks

495,-

Stojan Multiﬁle 80/ 5 poschodí
Otáčací systém pre zakladače (šanóny), účtovné doklady, archivačný 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 životnosť, Stavebnicový systém, možnosť dokupovať jednotlivé poschodia, každé poschodie sa otáča samostatne. Priemer systému: 80 cm,
výška: 190 cm, max. počet zakladačov: 120 ks.

Popis

Stojan Multifile 80/ 5 poschodí
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katalógové č.

tr480405

cena / ks

598,-

Podložka pod stoličku 122x91 KOB

Podložka pod stoličku 122x91 TV

Priehľadná trvanlivá elastická podložka pod stoličku chráni koberec 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.

Priehľadná trvanlivá elastická podložka pod stoličku chráni tvrdé
podlahy (napr. laminátovú či drevenú) pred zničením pohybom stoličky. Zaoblené rohy, jednoduchá údržba. Rozmery podložky 122 x
91 cm, hrúbka 2,5 mm.

Popis

Popis

Podložka pod stoličku 122x91 KOB

katalógové č.

cena / ks

do5812

37,-

Priehľadná trvanlivá elastická podložka pod stoličku chráni koberec 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 T-typ 152x117 KOB

katalógové č.

do5814

katalógové č.

do5822

cena / ks

37,-

Podložka pod stoličku T-typ 152x117 TV

Podložka pod stoličku T-typ 152x117 KOB

Popis

Podložka pod stoličku 122x91 TV

Nábytok, doplnky

Podložky pod stoličky

cena / ks

59,-

Priehľadná trvanlivá elastická podložka pod stoličku chráni tvrdé
podlahy (napr. laminátovú či drevenú) pred zničením pohybom stoličky. 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.

Popis

Podložka pod stoličku T-typ 152x117 TV

katalógové č.

do5824

cena / ks

59,-
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Nábytok, doplnky

Vešiaky
Podlahový vešiak Wavy

Podlahový vešiak Stily

Podlahový vešiak Festival

WAVY vešiak, kovovosivej farby, 6ks kovových vešiakov, výška 175cm, priemer
30cm, s držiakom na dáždniky.

Stojanový vešiak „Stily“, tyč kovovosivej
farby s drevenými guličkami, výška 177cm,
hmotnosť 8 kg.

Stojanový vešiek „Festival“, tyč kovovosivej
farby s drevenými guličkami, výška 187cm,
priemer 45 cm, hmotnosť 7,5 kg.

Popis

Podlahový vešiak Wavy

al13654

109,-

Popis

Podlahový vešiak Stily

katalógové č. cena / ks

al20098

89,-

Popis

Podlahový vešiak Festival

katalógové č. cena / ks

al57248

55,-

Podlahový vešiak Cleo

Podlahový vešiak Bistrot

Podlahový vešiak Timby

Stojanový vešiak, 5 ks vešiakov na kabáty,
6 ks malých vešiakov, výška 175 cm, priemer 30 cm, Hmotnosť: 2,4 kg.

Kovový vešiak 5 ramenný, výška 185 cm ,
priemer 48 cm, hmotnosť 3,1kg.

Stojanový vešiak, 8 ks ramien, výška
175 cm, priemer 47 cm, hmotnosť 7,9 kg.

Popis

Popis

Popis

Podlahový vešiak Cleo
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katalógové č. cena / ks

katalógové č. cena / ks

al57254

61,-

Podlahový vešiak Bistrot

katalógové č. cena / ks

al00101

50,-

Podlahový vešiak Timby

katalógové č. cena / ks

al20987

76,-

Vešiakový stojan Alba

Nástenný vešiak Alba

Kovovo-plastová konštrukcia,na vrchu s rastrovou policou na doplnky, 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

Nástenný vešiak, kovovosivé telo, montovacia súprava je sučasťou
balenia.

Popis
Popis

katalógové č.

al00103

Vešiakový stojan Alba

katalógové č.

cena / ks

cena / ks

Nástenný vešiak Alba 3, 38x15x27cm

al6342

30,-

75,-

Nástenný vešiak Alba 5, 62x15x27cm

al7868

46,-

Vešiak na dvere Alba

Vešiak Basic

Kovový vešiak na dvere s drevenými ukončeniami, nezavadzia pri
zatváraní dverí.

Ramienko drevené, vhodné na kabáty, sukne,nohavice, Balenie
25ks.

1

2

Popis

katalógové č.

cena / ks

1 Vešiak na dvere Alba 1, 20x20x36cm

al7950

19,20

Popis

2 Vešiak na dvere Alba 2, 12x5,5cm

al7914

15,50

Vešiak Basic

katalógové č.

al8780

Vešiak CIN

Vešiak CIN MET

Ramienko kovové s dreveným ukončením. Balenie 6ks

Ramienko kovové s čiernym ukončením. Balenie 6ks.

Popis

Vešiak CIN

Nábytok, doplnky

Vešiaky

katalógové č.

al1072

cena / bal.

30,-

Popis

Vešiak CIN MET

katalógové č.

al1092

cena / bal.

38,-

cena / bal.

23,60
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Nábytok, doplnky

Stupienky, stojany na dáždniky

196

Stupienok Twinco

Odkladač dáždnikov plast

Bezpečný spôsob ako sa dostať na nedostupné miesta. Dvojstupňový plastový pomocník s výškou 41 cm.

Odkladač na dáždniky s jednoduchým zložením a stabilnej konštrukcie. V spodnej časti perforácia na vetranie. Kapacita 10 dáždnikov.
Rozmery 38 × 22 × 60 cm. Hmotnosť 1,2 kg. Priehľadné plastové
telo s čiernym lemovaním.

Popis

Popis

Stupienok Twinco

katalógové č.

do60001

cena / ks

29,90

Stojan na dáždniky

katalógové č.

al9183

cena / ks

29,80

Nástenné hodiny Classic

Nástenné hodiny Hormur

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.

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.

Popis

Popis

Nástenné hodiny Classic

katalógové č.

al6366

cena / ks

11,90

Nástenné hodiny Hormur

katalógové č.

al8124

cena / ks

16,80

Nástenné hodiny Woody

Nástenné hodiny Hormet

Elegancia dreva a skla. Veľké čierne číslice na bielom pozadí, červená sekundová ručička. Presný pohyb Quartz. Napájané 1 batériou AA, ktorá nie je súčasťou dodávky. Priemer 31 cm. Hmotnosť
0,66 kg. Farba svetlé drevo. Záruka 3 roky.

Nástenné hodiny „HORMET“, kremenné, čierny číselník, s hydrometrom a teplomerom, 30 cm, nápájanie 1ks batérie AA (nie je súčasťou).

Popis

Popis

Nástenné hodiny Woody

katalógové č.

al5215

cena / ks

27,-

Nástenné hodiny Hormet

katalógové č.

al6784

Nábytok, doplnky

Nástenné hodiny

cena / ks

38,-

Nástenné hodiny Hortime
Nástenné hodiny riadené rádiovým signálom na automatické nastavenie času,nie je potrebné meniť letný a zimný čas. Napájané 1 batériou AA, ktorá nie je súčasťou dodávky. Priemer 30 cm. Hmotnosť
0,54 kg. Farba metalická sivá. Záruka 3 roky.

Popis

Nástenné hodiny Hortime

katalógové č.

al6762

cena / ks

36,-

197

