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kopírovací papíry, fotopapíry, barevné kopírovací papíry, kartony, plotrové papíry, pauzovací papíry, tabelační papíry, ozdobné papíry, 
obálky, poznámkové bloky, zápisníky, kroužkové záznamníky, špalíčky, samolepicí bločky, kotoučky, etikety, tiskopisy

řezačky, laminátory, kroužková vazba, termovazba, prezentační systémy, Tarifold stojany a rámečky, Durable rámečky, kapsy 
a stojany, rámy a kliprámy, tabule, příslušenství pro tabule, fl ipcharty, příslušenství pro prezentaci, identifi kátory

datová média, paměťová média, paměťové karty, externí disky, boxy, obaly na CD, USB nabíječky a kabely, přepěťová ochrana, 
držáky mobilu do auta, kamera do auta, klávesnice, myši a podložky, ergonomické pomůcky, podstavce a stojany, podložky 
chodidel, tašky a batohy pro notebooky, sluchátka, reproduktory, čisticí prostředky

designové řady, pořadače pákové, pořadače kroužkové, boxy a mapy plastové, katalogové knihy, aktovky plastové, obálky 
plastové, záložky a rejstříky, závěsné desky, archivační krabice, stojany na časopisy, spisové desky, mapy papírové, rychlovazače 
papírové, rychlovazače plastové, euroobaly a obaly, desky, složky, podložky s klipem, dokladovky, vizitkáře

drátěný program, zásuvky, stojany, odpadkové koše, úložné boxy, schránky na klíče, lékárnička, pokladny, konferenční desky, aktovky, 
diáře, stolní podložky, nástěnné mapy

lampičky, svítilny, žárovky, baterie, prodlužovací přívody, kuchyňské spotřebiče, vysavače, ventilátory, přímotopy, pohlcovače vlhkosti, 
nádobí a příbory, fólie, sáčky, občerstvení, kávy, čaje, nápoje, balicí potřeby, nářadí, lepicí a označovací pásky, zdravotnický materiál

inkoustové a tonerové kazety, plotrové role Hewlett Packard, tonery do kopírek, barvicí pásky pro jehličkové tiskárny a psací stroje, 
3D fi lamenty  

děrovačky, sešívačky, spojovače, sponky, klipy, připínáčky, špendlíky, nůžky, ořezávátka, pryže, pravítka, zvlhčovače, otevírače 
dopisů, korektory, lepicí strojky, lepidla, lepicí pásky, razítka a razítkové barvy

výškově stavitelné stoly, kancelářské stoly, skříně, kontejnery, kovové skříně, bezpečnostní trezory, informační tabulky 
na stěnu a dveře, piktogramy na dveře, věšáky, hodiny nástěnné, podložky chodidel, podložky pod židle, křesla kancelářská, 
židle kancelářské, židle jednací, židle pracovní

skartovačky, tiskárny inkoustové, tiskárny laserové, štítkovače, štítky a pásky do štítkovačů, telefon, kalkulátory

tužky, pryže, pastelky, automatické tužky, tuhy, kuličková pera, kuličková pera ve stojánku, dotyková pera, mazací pera, gelová pera, 
rollery, luxusní psací potřeby, soupravy psacích potřeb, náplně, popisovače, zvýrazňovače, školní potřeby

zásobníky mýdla, mýdla, pasty, krémy, zásobníky ručníků, papírové ručníky, zásobníky toaletních papírů, toaletní papíry, průmyslové 
utěrky, ubrousky, profesionální úklidové prostředky, mopy, kbelíky, smetáky, hadříky, houbičky, utěrky, osvěžovače, čisticí prostředky 
na sanitu, nádobí, interiér, háčky Command, odpadkové koše, sáčky a pytle, auto potřeby, pracovní oděvy a pomůcky          
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Vážení zákazníci,
držíte v rukou nový katalog, který jsme jako vždy sestavili 
na základě Vašich přání a potřeb tak, aby naše nabídka 
co nejlépe vyhovovala veškerým potřebám Vaší kancelá-
ře. Naším cílem vždy bylo a je vytvořit optimální poměr 
mezi kvalitou a cenou nabízených výrobků. V katalogu 
najdete jak špičkové produkty renomovaných značek, 
tak také alternativní zboží za velmi výhodné ceny. 

Nabízíme kompletní vybavení kanceláří, rovněž potřeby 
pro sociální zázemí, občerstvení, tonery, ochranné pra-
covní pomůcky i doplňky pro váš autopark.

V nabídce máme reklamní předměty s potiskem, notesy 
s vlastní obálkou či dárkové předměty.  

Jestliže nenaleznete Vámi požadované zboží v našem 
katalogu a patříte k našim stálým zákazníkům, poptáva-
né zboží vám velmi rádi zajistíme.

Pravidelně vydáváme letáky se zbožím za akční ceny 
a dárky za nákup.

Náš tým obchodních zástupců je schopen Vám nabíd-
nout řešení speciálních požadavků. 
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5 prodejních míst v České republice
Nabízený sortiment si můžete vybrat v katalogu, e-shopu, ale také si jej můžete osobně prohlédnout a zakoupit 

v našich prodejních a výdejních místech s 30letou tradicí v Plzni, Hradci Králové, Pardubicích, Žďáru nad Sáza-

vou a Českém Těšíně. U nás najdete rozšířenou nabídku zboží dle regionálních specifi k, samoobslužný nákup, 

školený personál. Aktuální otevírací dobu v jednotlivých prodejnách naleznete na stránkách našeho e-shopu.   

Plzeň

Hradec 
Králové

Žďár nad 
Sázavou

PardubicePraha

upit 

áza-

up, 

 



Partner CZECH s. r. o.
Lipová 1986
737 01 Český Těšín
IČ: 25904183
Tel.: 558 745 201
E-mail: partner@p4o.cz

kompletní kontaktní údaje
najdete na zadní straně katalogu 5

Jednoduché objednávání 
na internetu
24 hodin z internetového obchodu na adrese 
www.p4o.cz
•  kompletní přehled akčních nabídek 
•  rozšířená nabídka produktů a neustálá 
 aktualizace sortimentu 
•  možnost nastavení oblíbených položek 
•  možnost nastavení individuálních cenových  
 podmínek 
•  systém schvalování objednávek 
•  články, zajímavosti a novinky z oblasti   
 kancelářských potřeb 
•  manuály a videa u vybraných produktů

Český 
Těšín

24 hod
www
•  kom
•  roz

akt
•  mo
•  mož

pod

Doprava zdarma, 
dodání do 24 hodin
Za dopravu objednaného zboží do Vaší kanceláře 
v hodnotě vyšší než 1 500 Kč bez DPH neplatíte! 
(u objednávek nižší hodnoty účtujeme paušální 
dopravné v částce 119 Kč bez DPH) 
Objednané zboží Vám doručíme následující pracov-
ní den (týká se objednávek doručených v pracovní 
dny do 14:00 hodin, jinak do dvou pracovních dnů 
po přijetí objednávky, nevztahuje se na zboží ozna-
čené symbolem No24)     
  

Reklamace 
a záruka vrácení peněz
Řešení všech reklamací probíhá neodkladně 
a bez zbytečné administrativy. Se vším Vám 
ochotně pomohou pracovníci zákaznického cen-
tra nebo Váš obchodní zástupce.
Pokud z jakéhokoliv důvodu budete chtít objed-
nané zboží vrátit a učiníte tak do 14 dnů od jeho 
zakoupení, vrátíme Vám Vaše peníze! 

(Zboží nesmí být poškozené nebo použité a musí být v neporušeném 
původním obalu. Možnost vrácení se netýká zboží na objednávku 
označeného v katalogu symbolem No24 a potravin)   

Ceny uvedené v katalogu jsou bez DPH.
Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád najdete na www.p4o.cz

e-mailem
elektronickou poštou na adrese 

objednavky@p4o.cz

telefonicky
v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hod. 

na zákaznických centrech   

osobně
v našich pěti prodejních místech 

a u obchodních zástupců

ě

. 
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 Ceny od 22 990 Kč
 Český výrobce
 Doživotní záruka na rám
 2 roky záruka na baterii
 Nabízíme městská, skládací, 
trekingová, horská elektrokola

 Kompletní nabídku našich elektrokol naleznete na  
www.lovelec.cz

Pro celou rodinu
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Tampónový tisk

Výšivka

Sítotisk

Ražba

Transfer

Gravírování laseremem

Naše služby
Reklamní předměty s Vaším potiskem
Také každoročně řešíte otázku dárků pro své obchodní partnery? Nemáte nápad, nevíte, na koho se obrátit s výrobou potisku? 
Svěřte vše nám! Na profesionální úrovni Vám nabídneme a zhotovíme celou řadu nápaditých dárků. Rádi Vám na požádání 
dodáme kompletní katalog zajímavých reklamních předmětů a pomůžeme Vám s výběrem. Samozřejmostí je 
zhotovení kvalitního potisku Vaším logem.  

8

Letákové akce 
a rozšířená nabídka
Pravidelně vydáváme letáky s nabídkou nových 
produktů, zboží s akčními cenami a dárky za ná-
kup. Snažíme se o neustálou inovaci sortimentu 
a sledování trendu na trhu.

Sezónně připravujeme nabídku školních potřeb, 
kalendářů a diářů, dárkových předmětů.  

Náhradní plnění
Nabízíme svým zákazníkům možnost splnit zá-
konnou povinnost zaměstnavatelů s více než 
25 zaměstnanci, dle zákona 435/2004Sb. o za-
městnanosti, formou tzv. náhradního plnění a to 
odběrem zboží. 

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

ZIMNÍ NABÍDKA
1. 1. - 31. 3. 2020

První žraloci byli ve fosilních záznamech nalezeni ve vrstvách 
z doby před 450 – 420 miliony let. Žraloci jsou především pre-
dátoři, obývající většinu rozlohy moří a oceánů na Zemi. Vzbuzují 
pozornost a respekt. Jsou to vodní dravci, proto největší podíl jejich 
stravy je tvořen rybami.

Víte, že

Veškeré uvedené hodnoty objednávek 
jsou bez DPH. Na objednávku uveďte prosím 
objednací kód vybraného dárku. Pokud jej 
neuvedete, obdržíte dárek dle našeho výběru.

Vyhrazujeme si právo poskytnout dárek 
pouze odběrateli, který má vůči naší společnosti 
uhrazeny veškeré závazky.

VYBERTE SI SVŮJ DÁREK 
PODLE SVÉ OBJEDNÁVKY!

www.partner4office.cz

NYNÍ SE NÁKUPY 
VYPLATÍ!!!

OBJEDNÁVKA nad 2000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

OBJEDNÁVKA nad 4000 Kč bez DPH - výběr z dárků:

Čaj Pickwick ovocný - 421 343  /  Vonná závěska do interiéru - 421 586
Čokoláda Milka 100 g - 421 469

Víno 0,7 l - 421 118  /  USB LED světlo k notebooku - 421 587
Pěna do koupele Radox 500 ml -  421 399 

OBJEDNÁVKA nad 7000 Kč bez DPH - výběr z dárků: OBJEDNÁVKA nad 10000 Kč bez DPH - výběr z dárků:
Perwoll gel 1,8 l (30PD) Sport - 421 403

Glade svíčka 129 g  - 421 400
Dort Marlenka 800 g  - 421 499

Osobní fitness váha SENCOR  - 421 426

STAŇTE SE PREDÁTOREM V MOŘI SOUČASNÝCH 
PROUDŮ, VZBUĎTE POZORNOST A RESPEKT PŘI 
PROSAZOVÁNÍ SVÝCH PROJEKTŮ. NÁSLEDUJÍCÍ 
SORTIMENT VÁM POMŮŽE NABRAT SMĚR VÍTĚZŮ.
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koho se obrátit s výrobou potisku? 
dárků. Rádi Vám na požá

s výběrem



Ochrana životního prostředí
Nechceme zatěžovat naše životní prostředí více než je nezbytně nutné.

V našem produktovém portfoliu najdete celou řadu produktů 
s označením „ekologický výrobek“.

Výběrem tohoto zboží i Vy přispějete k ochraně životního prostředí. Tyto 
výrobky byly vyrobeny z ekologických materiálů nebo za použití tech-
nologie šetrné k životnímu prostředí, nebo jsou recyklovatelné. V rámci 
zodpovědného přístupu k ochraně planety Vám nabízíme také zpětný 
odběr použitých baterií či spotřebního materiálu (tonery, cartridge), 
u nás dříve zakoupeného a jeho ekologickou likvidaci.

Podpora českých výrobků
Klademe důraz rovněž na původ jednotlivých výrobků, a ty české 
jsme v katalogu označili symbolem české vlajky. Můžete tak snad-
něji svým nákupem podpořit české výrobce.

Použité symboly 
NovinkaNovinka

Novinky pro tento 
katalog 2020/2021

Na vybrané výrobky 
poskytujeme delší než 

standardní dvouletou záruku

Takto označené výrobky 
Vám bohužel nemůžeme 

dodat do 24 hodin

Ekologicky šetrné 
výrobky

Vyrobeno v Česku

Odkazuje na jiné doplňkové položky 
patřící k vybraným, např. odkazy 
vedoucí k náplním umístěným 

u kuličkových per

Výrobky s častou změnou cen, 
proto doporučujeme ověřovat 

telefonicky nebo na www.p4o.cz 

si ověřte na webusi ověřte na webusi ověřte na webu

U některých výrobků 
uvádíme počet ks v balení 
pro jednodušší objednávání

5 ks 5 ks

pětný 
idge), 
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si ověřte telefonickysi ověřte telefonicky
cenucenu



Životní cyklus medúz charakterizuje přechod z jedné generace  

do druhé, z přisedlého stádia polypa do formy volně plovoucí medúzy. 

V průběhu evoluce si medúzy vytvořily neuvěřitelné schopnosti, 

podmanily si všechny části oceánů a pronikly do mytologie i umění.1



PAPÍR
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1

Na souši si VšechNy obydleNé koNtiNeNty 

podmaNil papír. Z geNerace Na geNeraci se 

posouVá kValita a moŽNost jeho VyuŽití. obraťte 

list a doVolte tomuto dVorNímu sluhoVi lidstVa 

Vykřičet do sVěta Vaše Neotřelé Nápady.
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PAPÍR
kopírovací papíry, fotopapíry, barevné kopírovací papíry, kartony, plotrové papíry, pauzovací papíry, tabelační papíry, ozdobné papíry, obálky, 
poznámkové bloky, zápisníky, kroužkové záznamníky, špalíčky, samolepicí bločky, kotoučky, etikety, tiskopisy1

Kopírovací papír Image Volume
80 g • 500 listů v balení • pro každodenní použití • pro vícenákladový tisk a kopírování • ideální 

pro potřeby interní komunikace • 5 balíků v krabici

Obj. kód formát  od 1 bal./Kč  od 5 bal./Kč  od 200 bal./Kč  
401 326 A4 84,00 83,00 79,00 
401 635 A3 174,00 173,00 164,00 

A4

A3

COPY INKJETLASER COPY INKJETLASER

COPY INKJETLASER

COPY INKJETLASER

COPY INKJETLASER

COPY INKJETLASER

NKKJET

VÍCE
NÁKLAD

VÍCE
NÁKLAD

VÍCE
NÁKLAD

VÍCE
NÁKLAD

VÍCE
NÁKLAD

VÍCE
NÁKLAD

A4

A3

Kopírovací papír Image Business
80 g • 500 listů v balení • nabízí příznivý poměr kvality a ceny • doporučován pro tisk prezentací 

• barevné tisky • vícenákladové tisky • duplexní tisky • PEFC certifi kace • 5 balíků v krabici 

Obj. kód formát  od 1 bal./Kč  od 5 bal./Kč  od 200 bal./Kč  
401 588 A4 92,00 91,00 87,00 
401 589 A3 190,00 189,00 180,00 

BAREVNÉ
TISKY

BAREVNÉ
TISKY

BAREVNÉ
TISKY

BAREVNÉ
TISKY

BAREVNÉ
TISKY

BAREVNÉ
TISKY

DUPLEX DUPLEX

DUPLEX

DUPLEX

DUPLEX

DUPLEX

INKKJET

Kopírovací papír Image Impact
80 g • formát A4 • 500 listů v balení • vysoce kvalitní papír pro všechny typy laserových a in-

koustových tiskáren, multifunkčních kopírek a digitálních tiskáren • barevné tisky - vynikající 

kvalita barev • vícenákladové tisky • duplexní tisky • FSC® certifi kace • excelentní průchodnost 

stroji • papír je vyráběn ekologickou technologií Triotec • vysoká bělost • 5 balíků v krabici 

Obj. kód formát  od 1 bal./Kč  od 5 bal./Kč  od 200 bal./Kč  
401 678 A4 100,00 99,00 95,00 

NKJEET

Kopírovací papír Image Impact Plus
80 g • formát A4 • 500 listů v balení • papír prémiové kvality pro všechny typy laserových a in-

koustových tiskáren, multifunkčních kopírek a  digitálních tiskáren •  barevné tisky •  vícená-

kladové tisky • duplexní tisky • FSC® certifi kace • excelentní průchodnost stroji • velmi vysoká 

bělost • 5 balíků v krabici

Obj. kód formát  od 1 bal./Kč  od 5 bal./Kč  od 200 bal./Kč  
401 327 A4 109,00 108,00 104,00 

KKJET

A4

A3

Kopírovací papír Data copy 
80 g • 500 listů v balení • kvalitní papír s vysokou bělostí a hladkostí • vhodný pro tisk ba-

revných prezentací a reportů, stejně tak i pro každodenní komunikaci a velkoobjemový tisk 

• skvělé výsledky na všech laserových a inkoustových tiskárnách • FSC® certifi kace a známka 

EU Ecolabel • 5 balíků v krabici  

Obj. kód formát  od 1 bal./Kč  od 5 bal./Kč  od 200 bal./Kč  
119 505 A4 102,00 101,00 97,00 
119 520 A3 210,00 209,00 200,00 A4

A3

Kopírovací papír Xerox Recycled+
80 g • 500 listů v balení • stoprocentně recyklovaný papír vysoké kvality • vhodný pro kance-

lářské i velkoobjemové aplikace • 5 balíků v krabici

Obj. kód formát  od 1 bal./Kč  od 5 bal./Kč  od 200 bal./Kč  
119 586 A4 95,00 94,00 90,00 
119 587 A3 199,00 198,00 189,00 0 198,00 189,00, ,

si ověřte na webusi ověřte na webu si ověřte na webusi ověřte na webu si ověřte na webusi ověřte na webu

si ověřte na webusi ověřte na webusi ověřte na webusi ověřte na webusi ověřte na webusi ověřte na webu
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2020/2021  Objednávejte na  www.p4o.cz 1

Kopírovací papír UniCopy
80 g • 500 listů v balení • pro každodenní použití • pro kopírování i tisk 

• 5 balíků v krabici

Obj. kód formát  od 1 bal./Kč  od 5 bal./Kč  od 200 bal./Kč  
118 500 A4 84,00 83,00 79,00 

si ověřte na webusi ověřte na webu

si ověřte na webusi ověřte na webu

si ověřte na webusi ověřte na webusi ověřte na webusi ověřte na webu

si ověřte na webusi ověřte na webu

Kopírovací papír Xerox Transit 
80 g • 500 listů v balení • pro každodenní použití • pro kopírování i tisk • bezproblémová prů-

chodnost stroji • 5 balíků v krabici (A5 - 10 balíků v krabici)

Obj. kód formát  od 1 bal./Kč  od 5 bal./Kč  od 200 bal./Kč  
119 063 A5 69,00 68,00 64,00 
112 068 A4 88,00 87,00 83,00 

A5

A4

Kopírovací papír Xerox Business
80 g • 500 listů v balení • vhodný pro oboustranný tisk • laser, copy, fax, inkjet • velkoobjemové 

kopírování • 5 balíků v krabici

Obj. kód formát  od 1 bal./Kč  od 5 bal./Kč  od 200 bal./Kč  
113 052 A4 92,00 91,00 87,00 

Kopírovací papír Xerox Premier
80 g • 500 listů v balení • doporučován pro tisk prezentací • vysoká kvalita a bělost • barevné 

tisky • vícenákladové tisky • 5 balíků v krabici

Obj. kód formát  od 1 bal./Kč  od 5 bal./Kč  od 200 bal./Kč 
114 064 A4 99,00 98,00 94,00 

Kopírovací papír Multicopy Original
80 g •  500 listů v  balení (A1 - 250 listů v  balení) •  doporučován pro tisk prezentací •  barevné tisky 

• vícenákladové tisky • duplexní tisky • 5 balíků v krabici (A5 - 10 balíků v krabici)

Obj. kód formát  od 1 bal./Kč  od 5 bal./Kč  od 200 bal./Kč  
118 019 A5 89,00 88,00 84,00 
110 214 A4 112,00 111,00 107,00 
110 008 A3 236,00 235,00 226,00 
119 318 A2 539,00 538,00 529,00 
119 319 A1 539,00 538,00 529,00 

A4
A5

A3

A2
A1

COPY INKJETLASER

COPY INKJETLASER COPY INKJETLASER

COPY INKJETLASER

COPY INKJETLASER

COPY INKJETLASER

VÍCE
NÁKLAD

VÍCE
NÁKLAD

VÍCE
NÁKLAD

VÍCE
NÁKLAD

VÍCE
NÁKLAD

VÍCE
NÁKLAD

BAREVNÉ
TISKY

DUPLEX

DUPLEX DUPLEX

DUPLEX

DUPLEX

DUPLEX

Kopírovací papír Multicopy Zero 
80 g • 500 listů v balení • exkluzivní papír s certifi kací CO2 (Carbon) neutral • doporučován pro tisk prezentací 

• barevné tisky • vícenákladové tisky • duplexní tisky • 5 balíků v krabici 

Obj. kód formát  od 1 bal./Kč  od 5 bal./Kč  od 200 bal./Kč  
119 640 A4 114,00 113,00 109,00 
119 641 A3 238,00 237,00 228,00 

A4

A3

COPY INKJETSER

VÍCE
NÁKLAD

LEX
D

BAREVNÉ
TISKY

BAREVNÉ
TISKY

BAREVNÉ
TISKY

BAREVNÉ
TISKY

BAREVNÉ
TISKY

Použitím papíru Multicopy Zero 
přispíváte ke snížení emisí CO2 a tím 

k ochraně životního 
prostředí.
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PAPÍR
kopírovací papíry, fotopapíry, barevné kopírovací papíry, kartony, plotrové papíry, pauzovací papíry, tabelační papíry, ozdobné papíry, obálky, 
poznámkové bloky, zápisníky, kroužkové záznamníky, špalíčky, samolepicí bločky, kotoučky, etikety, tiskopisy1

si ověřte na webusi ověřte na webu

Kopírovací papír Color Copy
speciální papír na barevný laserový tisk a barevné kopírování • pro nejnáročnější tisk • nejvyšší bělost • FSC certifi kát • baleno ve fólii

Obj. kód formát  gramáž (g/m2)  počet listů v bal.  Cena (Kč/bal.)
110 210 A4 100 500 265,00
119 598 A4 160 50 99,00
110 213 A4 160 250 215,00
119 599 A4 200 50 126,00
112 060 A4 200 250 277,00
119 600 A4 250 50 159,00
112 062 A4 250 125 175,00
110 207 A3 100 500 546,00
110 208 A3 160 250 452,00

A4
200
g/m2

A4
250
g/m2

A4

A3

160
g/m2

A4

A3

100
g/m2

DUPLEX

BAREVNÝ
LASER

BAREVNÝ
COPY

Kopírovací papír Xerox Colotech+
speciálně hlazený papír nejvyšší kvality pro barevný i černobílý digitální tisk • doporučován pro tisk 

prezentací • barevný tisk a kopírování • vícenákladové tisky • FSC certifi kát

Obj. kód formát  gramáž (g/m2)  počet listů v bal.  Cena (Kč/bal.)
113 054 A4 90 500 230,00
113 055 A4 100 500 265,00
113 056 A4 160 250 215,00
113 057 A4 200 250 277,00
119 473 A4 300 125 189,00

A4
90 
g/m2

A4
100 
g/m2

A4
160
g/m2

A4
200
g/m2

A4
300
g/m2DUPLEX BAREVNÝ

LASER
BAREVNÝ

COPY
COPY

Způsob bělení buničiny – ECF

Archivace - ISO 9706 standard

Ekologické certifi káty: FSC

Produkt splňuje kritéria normy EN 12281 pro xerografi cký papír

Proces výroby je certifi kován dle ISO 9001, 14001 a 18001

Fotopapír pro inkoustové tiskárny - Exclusive 
kvalitní jednostranný fotopapír s  vysoce lesklou povrchovou úpravou •  gramáž 

260 g/m2 • určený pro profesionální tisk na inkoustových tiskárnách

Obj. kód formát  počet listů  Cena (Kč/bal.)
119 581 10 x 15 20 74,00
119 580 A4 20 220,00
119 665 A4 100 460,00

A4

10 x 15 cm

260
g/m2

INKJET

20 listů

A4

195
g/m2

135
g/m2

200
g/m2

210
g/m2

140
g/m2

Fotopapír pro laserové tiskárny
kvalitní oboustranný fotopapír určený pro barevné laserové tiskárny • formát A4

Obj. kód gramáž (g/m2)  povrch  počet listů  Cena (Kč/bal.)
119 668 135 lesklý 100 195,00
119 666 140 hlazený matný 100 160,00
119 584 195 hlazený matný 25 62,00
119 585 200 lesklý 25 67,00
119 669 200 lesklý 100 215,00
119 667 210 hlazený matný 100 205,00

LASER

Fotopapír pro inkoustové tiskárny 
jednostranný fotopapír určený pro běžné použití • rychleschnoucí materiál vhodný pro většinu inkoustových tiskáren 

• vhodný pro tisk letáků, katalogových listů, přebalů, indexů a fotografi í 

Obj. kód formát  gramáž (g/m2)  povrch  počet listů  Cena (Kč/bal.)
119 578 10 x 15 180 matný 20 38,00
119 579 10 x 15 240 lesklý 20 47,00
119 574 A4 145 lesklý 20 79,00
119 664 A4 170 matný 100 297,00
119 577 A4 180 matný 25 99,00
119 662 A4 180 lesklý 100 399,00
119 575 A4 185 lesklý 20 92,00
119 663 A4 210 lesklý 50 299,00
119 576 A4 240 lesklý 20 128,00

INKJET

20 ks

25 ks

240
g/m2

210
g/m2

A4

10 x 15 cm

145
g/m2

170
g/m2

185
g/m2

180
g/m2

si ověřte na webusi ověřte na webu
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Neroztrhnutelný kopírovací papír Never Tear
extrémně odolný materiál • vyrobeno z matného polyesteru • určený pro barevný i černobílý digitální tisk • ideální pro výrobu často používaných či odolných dokumentů a předmětů, pro venkovní aplikace 

a signmaking • použití pro outdoor/indoor, jídelní lístky, jmenovky, vizitky, mapy, atd. • odolný vůči kapalinám, mastnotám a roztržení • 100 listů v balení

Obj. kód formát  gramáž (g/m2)  barva  Cena (Kč/bal.)
119 320 A4 125 bílá 880,00
119 321 A4 195 bílá 1160,00
119 658 A4 172 pastel. modrá 1170,00
119 659 A4 172 pastel. zelená 1170,00
119 660 A4 172 pastel. žlutá 1170,00
119 661 A4 172 pastel. růžová 1170,00
119 322 A3 125 bílá 1750,00
119 323 A3 195 bílá 2320,00

notám a roztržení • 100 listů v balení

BAREVNÝ
LASER

A4

A3

LASERVÍCE
NÁKLAD

DUPLEX

Neroztrhnutelný 
papír

PES
100 ks

Odolný plastový materiál pro digitální tisk! 
Bez laminace!

A4

871
g/m2

INKJET

Magnetický papír pro inkoustové tiskárny
formát A4 • gramáž 871 g/m2 • rozlišení 1440 dpi • 2 listy v balení • papír má magnetický 

podklad a je možné ho připevnit jako magnetku • vhodné pouze pro potisk v  inkoustových 

tiskárnách

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
169 151 107,00

2 listy

POZOR
PROBÍHÁ 
SANACE

Bazalka pravá
Ocimum basilicum

PARKOVACÍ
KARTA

sektor B

Pro zákazníky tiskárny 90 min zdarma, 

Room 135

Room 118

locker 5 P
R

E
-W

A
S

H
E

D
 D

E
N

IM

125
g/m2

172
g/m2

195
g/m2
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PAPÍR
kopírovací papíry, fotopapíry, barevné kopírovací papíry, kartony, plotrové papíry, pauzovací papíry, tabelační papíry, ozdobné papíry, obálky, 
poznámkové bloky, zápisníky, kroužkové záznamníky, špalíčky, samolepicí bločky, kotoučky, etikety, tiskopisy1

Barevný kopírovací papír 
Image Coloraction A4 80g
80 g • formát A4 • vhodný pro tisk i kopírování ve všech typech techniky

Obj. kód barva  odstín  číslo odstínu  skupina barev  počet listů v bal.  Cena (Kč/bal.)
119 068 Stockholm Tmavě modrá DB49 intenzivní 500 249,00
119 069 Stockholm Tmavě modrá DB49 intenzivní 100 74,00
119 070 Dublin Tmavě zelená DG47 intenzivní 500 249,00
119 071 Dublin Tmavě zelená DG47 intenzivní 100 74,00
119 072 Lisbon Sytá modrá AB48 intenzivní 500 249,00
119 073 Lisbon Sytá modrá AB48 intenzivní 100 74,00
119 076 Venezia Sytá oranžová AG10 intenzivní 500 249,00
119 077 Venezia Sytá oranžová AG10 intenzivní 100 74,00
119 078 Sevilla Sytá žlutá IG50 intenzivní 500 249,00
119 079 Sevilla Sytá žlutá IG50 intenzivní 100 74,00
119 080 Amsterdam Cihlově oranžová OR43 intenzivní 500 249,00
119 081 Amsterdam Cihlově oranžová OR43 intenzivní 100 74,00
119 082 Chile Jahodově červená CO44 intenzivní 500 249,00
119 083 Chile Jahodově červená CO44 intenzivní 100 74,00
119 084 Malta Středně modrá SP13 střední 500 222,00
119 085 Malta Středně modrá SP13 střední 100 69,00
119 086 Java Středně zelená MA42 střední 500 249,00
119 087 Java Středně zelená MA42 střední 100 74,00
119 088 Canary Středně žlutá CY39 střední 500 222,00
119 089 Canary Středně žlutá CY39 střední 100 69,00
119 090 Iceland Středně šedá GR21 střední 500 222,00
119 091 Iceland Středně šedá GR21 střední 100 69,00
119 092 Iceberg Ledově modrá OBL70 pastelová 500 225,00
119 093 Iceberg Ledově modrá OBL70 pastelová 100 71,00
119 094 Savana Meruňková SA24 pastelová 500 225,00
119 095 Savana Meruňková SA24 pastelová 100 71,00
119 096 Coral  Starorůžová PI25 pastelová 500 225,00
119 097 Coral  Starorůžová PI25 pastelová 100 71,00
119 098 Florida Citrónově žlutá ZG34 pastelová 500 225,00
119 099 Florida Citrónově žlutá ZG34 pastelová 100 71,00
119 100 Tropic Pastelově růžová OPI74 pastelová 500 225,00
119 101 Tropic Pastelově růžová OPI74 pastelová 100 71,00
119 102 Tundra Pastelově fi alová LA12 pastelová 500 225,00
119 103 Tundra Pastelově fi alová LA12 pastelová 100 71,00
119 104 Forest Pastelově zelená MG28 pastelová 500 225,00
119 105 Forest Pastelově zelená MG28 pastelová 100 71,00
119 106 Desert Pastelově žlutá YE23 pastelová 500 225,00
119 107 Desert Pastelově žlutá YE23 pastelová 100 71,00
119 108 Lagoon Pastelově světle modrá BL29 pastelová 500 225,00
119 109 Lagoon Pastelově světle modrá BL29 pastelová 100 71,00
119 110 Jungle Pastelově světle zelená GN27 pastelová 500 225,00
119 111 Jungle Pastelově světle zelená GN27 pastelová 100 71,00
119 114 Ibiza Refl exní žlutá NeoGb refl exní 500 356,00
119 115 Ibiza Refl exní žlutá NeoGb refl exní 100 97,00
119 116 Rio Refl exní zelená NeoGn refl exní 500 356,00
119 117 Rio Refl exní zelená NeoGn refl exní 100 97,00
119 118 Acapulco Refl exní oranžová NeoOr refl exní 500 356,00
119 119 Acapulco Refl exní oranžová NeoOr refl exní 100 97,00
119 120 Malibu Refl exní růžová NeoPi refl exní 500 356,00
119 121 Malibu Refl exní růžová NeoPi refl exní 100 97,00
119 324 - Hnědá - intenzivní 100 89,00
119 325 - Černá - intenzivní 100 89,00

A4
80
g/m2

INKJET

LASER

100 ks

500 ks

COPY

Barevný kopírovací papír Image Coloraction A3 80g
80 g •  formát A3 • vhodný pro tisk i kopírování ve všech typech 

techniky • 500 listů v balení

Obj. kód barva  odstín  číslo odstínu  skupina barev  Cena (Kč/bal.)
119 143 Dublin Tmavě zelená DG47 intenzivní 495,00
119 144 Lisbon Sytá modrá AB48 intenzivní 495,00
119 145 Sevilla Sytá žlutá IG50 intenzivní 495,00
119 146 Chile Jahodově červená CO44 intenzivní 495,00
119 147 Venezia Sytá oranžová AG10 intenzivní 495,00
119 148 Canary Středně žlutá CY39 střední 450,00
119 149 Java Středně zelená MA42 střední 495,00
119 150 Malta Středně modrá SP13 střední 450,00
119 153 Savana Meruňková SA24 pastelová 450,00
119 155 Iceberg Ledově modrá OBL70 pastelová 450,00
119 157 Tropic Pastelově růžová OPI74 pastelová 450,00
119 158 Desert Pastelově žlutá YE23 pastelová 450,00
119 159 Ibiza Refl exní žlutá NeoGb refl exní 710,00
119 160 Malibu Refl exní růžová NeoPi refl exní 710,00
119 161 Rio Refl exní zelená NeoGn refl exní 710,00
119 162 Acapulco Refl exní oranžová NeoOr refl exní 710,00

COPYLASER

INKJET

A3

80
g/m2

500 ks

si ověřte na webusi ověřte na webu si ověřte na webusi ověřte na webu
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Barevný kopírovací papír Image Coloraction mix A4 
80 g • formát A4 • vhodný pro tisk i kopírování ve všech typech techniky

Obj. kód barva  odstín  počet odstínů  skupina barev  počet listů v bal.  Cena (Kč/bal.)
119 123 Forest, Lagoon, Desert, Tropic, Savana zelená, modrá, žlutá, růžová, meruňková 5 odstínů x 20 listů pastelová 100 69,00
119 122 Sevilla, Malta, Dublin, Chile, Venezia žlutá, modrá, zelená, červená, oranžová 5 odstínů x 20 listů intenzivní 100 75,00
119 124 Ibiza, Malibu, Rio, Acapulco, Lisbon žlutá, růžová, zelená, oranžová, modrá 5 odstínů x 20 listů refl exní 100 97,00
 Tundra, Lagoon, Forest, Florida, Tropic, fi alová, 2xmodrá, 2xzelená, růžová,   
 Lisbon, Java, Sevilla, Venezia, Chile 2xžlutá, oranžová, červená

   
   

    
   Inte

nzivní

   
   

     
Pastelové

   
   

     
 Reflexní

   
   

    M
ix intenzity

A4
80
g/m2

100 ks 250 ks

COPY INKJETLASER

Barevný kopírovací papír Image Coloraction 160g
160 g • vhodný pro tisk i kopírování ve všech typech techniky • 250 listů v balení

Obj. kód barva  odstín  číslo odstínu  skupina barev  formát  Cena (Kč/bal.)
119 126 Dublin Tmavě zelená DG47 intenzivní A4 289,00
119 127 Lisbon Sytá modrá AB48 intenzivní A4 289,00
119 128 Sevilla Sytá žlutá IG50 intenzivní A4 289,00
119 129 Chile Jahodově červená CO44 intenzivní A4 289,00
119 130 Venezia Sytá oranžová AG10 intenzivní A4 289,00
119 131 Java Středně zelená MA42 střední A4 289,00
119 132 Savana Meruňková SA24 pastelová A4 285,00
119 133 Iceberg Ledově modrá OBL70 pastelová A4 285,00
119 134 Tropic Pastelově růžová OPI74 pastelová A4 285,00
119 135 Desert Pastelově žlutá YE23 pastelová A4 285,00
119 136 Forest Pastelově zelená MG28 pastelová A4 285,00
119 137 Tundra Pastelově fi alová LA12 pastelová A4 285,00
119 139 Jungle Pastelově světle zelená GN27 pastelová A4 285,00
119 141 Desert Pastelově žlutá YE23 pastelová A3 570,00

A4

A3

160
g/m2

COPYLASER

250 ks

Kreslicí karton
220 g • 200 archů v balení

Obj. kód formát  Cena (Kč/bal.)
118 009 A4 179,00
118 010 A3 359,00

200 ks

A4

A3

220
g/m2

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/bal.)
111 949 A4 černá 91,00
111 946 A4 červená 91,00
111 952 A4 tm. modrá 81,00
111 951 A4 tm. zelená 91,00
111 948 A4 hnědá 91,00
111 945 A4 oranžová 81,00
111 944 A4 žlutá 81,00
111 947 A4 sv. zelená 91,00
112 573 A4 růžová 81,00
112 574 A4 sv. modrá 81,00
113 293 A4 fi alová 81,00
119 681 A4 krémová 81,00
119 563 A4 mix 117,00
112 575 A3 černá 182,00
111 939 A3 červená 182,00
111 301 A3 fi alová 162,00
111 302 A3 tm. modrá 162,00
111 303 A3 tm. zelená 182,00
111 943 A3 hnědá 182,00
111 938 A3 oranžová 162,00
111 937 A3 žlutá 162,00
111 942 A3 sv. zelená 182,00
111 940 A3 růžová 162,00
111 941 A3 sv. modrá 162,00
119 680 A3 krémová 162,00
119 564 A3 mix 235,00

Kreslicí karton barevný
180 g • jednotlivé barvy 50 archů v balení • mix 60 archů v balení (12 barev x 5 archů)g j y

50 ks A4

A3

180
g/m2

60 ks

INKJET

si ověřte na webusi ověřte na webu

si ověřte na webusi ověřte na webu

119 125    10 odstínů x 25 listů mix intenzity  250  139,00 
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PAPÍR
kopírovací papíry, fotopapíry, barevné kopírovací papíry, kartony, plotrové papíry, pauzovací papíry, tabelační papíry, ozdobné papíry, obálky, 
poznámkové bloky, zápisníky, kroužkové záznamníky, špalíčky, samolepicí bločky, kotoučky, etikety, tiskopisy1

dutinka: 76 mm

šíře 
papíru

návin 150 m

Kopírovací papír v roli
gramáž 80 g • návin 150 m • průměr dutinky 76 mm • rozměr role 

297 a 420 mm - minimální objednací množství 2 role 

Obj. kód rozměr role (mm/m)  Cena (Kč/role)
119 358 297 x 150 250,00
119 359 420 x 150 353,00
119 360 594 x 150 498,00
119 361 620 x 150 524,00
119 362 841 x 150 707,00
119 363 914 x 150 758,00

šíře
papíru

Plotrový papír Image v roli
gramáž 80 g •  pro barevné a  černobílé tisky •  vhodný pro všech-

ny typy inkoustových tiskáren a  plotrů •  průměr dutinky 50 mm 

•  návin 46 m •  rozměr role 297 mm - minimální objednací 

množství 2 role

Obj. kód rozměr role (mm/m)  Cena (Kč/role)
119 476 297 x 46 149,00
119 477 420 x 46 199,00
119 478 594 x 46 269,00
119 479 610 x 46 269,00

návin 46 m

šíře 
papíru

dutinka: 50 mm

šířešíř

Pauzovací papír
gramáž 90 g • 100 ks v balení

Obj. kód formát  Cena (Kč/bal.)
112 108 A4 280,00
112 107 A3 560,00

100 ks

Plotrový papír v roli
pro barevné a černobílé tisky • vhodný pro všechny typy inkoustových tiskáren a plotrů • průměr dutinky 

50 mm • návin 50 m • rozměr role 297 mm - minimální objednací množství 2 role 

Obj. kód rozměr role (mm/m)  dutinka (mm)  gramáž (g/m2)  Cena (Kč/role)
112 007 297 x 50 50 80 94,00
112 008 420 x 50 50 80 133,00
112 009 594 x 50 50 80 179,00
112 010 610 x 50 50 80 184,00
112 011 620 x 50 50 80 331,00
112 012 841 x 50 50 80 263,00
112 013 914 x 50 50 80 274,00
119 526 297 x 50 50 90 102,00
112 015 420 x 50 50 90 144,00
112 016 594 x 50 50 90 200,00
110 001 610 x 50 50 90 205,00
112 019 841 x 50 50 90 279,00
110 007 914 x 50 50 90 307,00

šíře 
papíru

dutinka: 50 mm

návin 50 m

Tabelační papír
boční oddělitelná perforace • vhodný pro všechny typy jehličkových tiskáren • na požádání do-

dáme i jiné provedení, než je uvedeno v tabulce • možnost objednání předtištěného fi remního 

tabelačního papíru nebo s barevnými kopiemi

Obj. kód šíře  originál+počet kopií  počet listů v balení  dodaní  Cena (Kč/bal.)
110 288 210 1 + 0 3600 No24 980,00
110 289 210 1 + 1 2000 No24 1390,00
110 290 210 1 + 2 1400 No24 1590,00
110 292 240 1 + 0 2000 24 h 480,00
110 293 240 1 + 1 1000 24 h 630,00
110 294 240 1 + 2 750 24 h 690,00
110 295 240 1 + 3 500 24 h 730,00

210 mm

1+0

240 mm

1+0

240 mm

1+1

240 mm

1+2

240 mm

1+3

210 mm

1+1

210 mm

1+2

Papír kancelářský - dvojlisty papíru
klasický papír pro ruční psaní • v balení 200 dvojlistů A4 

Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
110 205 linkovaný 147,00
110 204 čtverečkovaný 147,00

200 ks

A4

A3

200 ks

Uhlový papír
formát A4 • 25 listů v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
112 090 černá 41,00
112 091 modrá 48,00

25 ks

A4

A3

90
g/m2

si ověřte na webusi ověřte na webu
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Ozdobný papír

230 g • 220 g (iceland, millenium, nature) • formát A4 • 20 archů 

v balení • papír s ozdobnou strukturou • vhodné pro inkjet • papíry 

s  metalickou strukturou iceland a  millenium jsou určeny do  la-

serových tiskáren •  pro vizitky, pozvánky, blahopřání, jmenovky, 

novoroční přání, menu, certifi káty, poděkování apod.

Obj. kód provedení  barva  obr.  Cena (Kč/bal.)
119 351 iceland bílá 1 105,00
119 352 iceland ivory 1 105,00
119 353 iceland zlatá 1 105,00
119 675 iceland broskev  1 105,00
117 024 kůra bílá 2 95,00
117 025 kůra ivory 2 95,00
117 028 mřížka bílá 3 95,00
117 029 mřížka ivory 3 95,00
119 678 millenium žlutá 4 105,00
119 676 millenium bílá 4 105,00
119 677 millenium ivory 4 105,00
119 679 millenium měděná 4 105,00
117 016 plátno bílá 5 95,00
117 017 plátno ivory 5 95,00
119 024 rustikal bílá 6 95,00
119 025 rustikal ivory 6 95,00
117 026 len bílá 7 95,00
117 027 len ivory 7 95,00
119 648 nature sv. béžová 8 95,00
119 649 nature tm. béžová 8 95,00
119 022 kůže bílá 9 95,00
119 023 kůže ivory 9 95,00

7

1

3

4 6

8

2

5

9

20 ks

A4
230
g/m2

A4
220
g/m2LASERINKJET

Ozdobné obálky 
obálka s  metalickým hladkým povrchem •  samolepicí rovná klopa •  vhodná do  laserových 

i inkoustových tiskáren •  gramáž 120 g • balení 10 ks 

Obj. kód formát  rozměry (mm)  barva  Cena (Kč/bal.)
402 409 B7 88 x 125 zlatá 29,00
402 408 B7 88 x 125 stříbrná 29,00
402 410 C6 114 x 162 červená 33,00
402 411 C6 114 x 162 zlatá 33,00
119 567 C6 114 x 162 metalická bílá 40,00
119 568 C6 114 x 162 metalická ivory 40,00
402 413 DL 110 x 220 červená 44,00
402 414 DL 110 x 220 zlatá 44,00
402 412 DL 110 x 220 stříbrná 44,00
119 569 DL 110 x 220 metalická bílá 43,00
119 570 DL 110 x 220 metalická ivory 43,00
402 406 čtverec 145 x 145 červená 43,00
402 407 čtverec 145 x 145 zlatá 43,00
119 565 čtverec 158 x 158 metalická bílá 44,00
119 566 čtverec 158 x 158 metalická ivory 44,00

114 x 162 mmC6

čtverec

110 x 220 mm
DL

88 x 125 mm
B7

10 ksLASERINKJET

120
g/m2
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Obálky C6 samolepicí
114 x 162 mm • samolepicí

Obj. kód balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
112 170 50 24,00
112 169 1000 288,00

114 x 162 mmC6
125 x 176mmB6

A4

Obálky DL samolepicí
110 x 220 mm • samolepicí 

Obj. kód balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
112 177 50 29,00
112 176 1000 364,00

110 x 220 mm
DL

A4

Obálky DL s okénkem samolepicí
110 x 220 mm • samolepicí 

Obj. kód balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
112 175 50 31,00
112 173 1000 419,00

110 x 220 mm
DL

A4

Obálky obchodní
 

Obj. kód formát  rozměry (mm)  specifi kace  balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
113 045 C4 229 x 324 samolepicí 25 45,00
113 044 C4 229 x 324 samolepicí 250 343,00
113 046 C4 229 x 324 s krycí páskou 250 354,00
113 050 B4 250 x 353 samolepicí 25 51,00
113 049 B4 250 x 353 samolepicí 250 397,00
113 051 B4 250 x 353 s krycí páskou 250 418,00

Obálky obchodní s křížovým dnem
250 x 353 mm • formát B4 • 250 ks v balení

Obj. kód specifi kace  Cena (Kč/Ks)
115 055 neroztrhnutelná s krycí páskou 10,50
115 056 s krycí páskou 5,50 229 x 324 mm

C4

250 x 353 mm
B4

A4

Obálky C5 samolepicí
162 x 229 mm • samolepicí 

Obj. kód balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
112 166 50 39,00
112 165 1000 499,00

162 x 229 mm
C5

A4

Obálky samolepicí s vnitřním potiskem 
obálky samolepicí s páskou • vnitřní potisk • 80 g • box 200 ks

Obj. kód formát  rozměry (mm)  Cena (Kč/bal.)
119 527 C6 162 x 114 335,00
119 528 DL 229 x 114 385,00
119 529 DL s okénkem 229 x 114 456,00

114 x 162 mmC6

110 x 220 mm
DL

200  ks
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Obálky bublinkové bílé
samolepicí • odtrhovací proužek • vzduchová ochranná vrstva • vhodné pro zasílání křehkých 

předmětů • 10 ks v balení

Obj. kód typ  vnější rozměry (mm)  vnitřní rozměry (mm)  Cena (Kč/bal.)
114 019 A 120 x 175 + 50 95 x 165 27,00
114 020 B 140 x 225 + 50 115 x 215 30,00
114 021 C 170 x 225 + 50 145 x 215 34,00
114 022 D 200 x 275 + 50 175 x 265 43,00
114 023 E 240 x 275 + 50 215 x 265 46,00
114 024 F 240 x 350 + 50 215 x 340 57,00
114 025 G 250 x 350 + 50 225 x 340 59,00
114 026 H 290 x 370 + 50 265 x 360 75,00
114 027 I 320 x 455 + 50 295 x 445 99,00
114 028 K 370 x 480 + 50 345 x 470 119,00
114 029 CD 200 x 175 + 50 175 x 165 34,00

Váha na dopisy 
str.343

Obálky s dodejkou
obálky s odtrhávací dodejkou • přímopropisovací • vlhčící • recyklované • 1000 ks v balení 

Obj. kód rozměry (mm)  druh  formát  Cena (Kč/bal.)
118 039 176 x 125 bez pruhu B6 819,00
118 040 176 x 125 červený pruh B6 819,00
118 041 176 x 125 modrý pruh B6 819,00

114 x 162 mmC6
125 x 176mmB6

A4

✂

✂

✂

Obálky s doručenkou pro správní řád
obálky s vytrhávací doručenkou a odtrhovacím poučením (zákon 500/2004 Správní řád) • pří-

mopropisovací • 1000 ks v balení 

Obj. kód rozměry (mm)  druh  formát  Cena (Kč/bal.)
115 032 176 x 125 bez pruhu B6 1129,00
115 033 176 x 125 červený pruh B6 1129,00
115 034 176 x 125 modrý pruh B6 1129,00
115 029 217 x 162 bez pruhu C5 2035,00
115 030 217 x 162 červený pruh C5 2035,00
115 031 217 x 162 modrý pruh C5 2035,00

114 x 162 mmC6
125 x 176mmB6

A4

162 x 229 mm
C5

A4

162 x 217mm

DOPORUČENĚ DO VLASTNÍCH RUKOU,
ZMOCNĚNCI, ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI

Prohlášení příjemce zásilky
 

Jméno a příjmení příjemce  

Vztah příjemce k adresátovi (není-li adresátem)
Potvrzuji převzetí této zásilky dne 

Podpis 

Odesílatel:

Adresát:

Adresát:

Odesílatel:                     Označení písemnosti (č. j.):

Místo pro výplatné

DORUČENKA

NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY
ULOŽIT JEN 10 DNÍ

NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY
ULOŽIT JEN 10 DNÍ

Prohlášení doručujícího orgánu:

Adresát byl vyzván k vyzvednutí zásilky
a bylo zanecháno poučení.

Zásilka byla připravena k vyzvednutí

dne:

Zásilka byla vložena do schránky

dne:

Razítko

Jméno a příjmení pracovníka pošty

Podpis pracovníka pošty 

DO VVLASTNÍCH R
ÁKOONNÉMU ZÁST
IT DO SCHRÁNKY

rohláášení doručujícího

Addresát byl vyzván k v
a bbylo zanecháno pouč

DOPORUČENĚ DO VLASTNÍCH RUKOU
JEN ADRESÁTOVI

Prohlášení příjemce zásilky
 

Jméno a příjmení příjemce  

Potvrzuji převzetí této zásilky dne 

Podpis 

Odesílatel:

Adresát:

Adresát:

Odesílatel:                     Označení písemnosti (č. j.):

Místo pro výplatné

DORUČENKA

NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY
ULOŽIT JEN 10 DNÍ

NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY
ULOŽIT JEN 10 DNÍ

Prohlášení doručujícího orgánu:

Adresát byl vyzván k vyzvednutí zásilky
a bylo zanecháno poučení.

Zásilka byla připravena k vyzvednutí

dne:

Zásilka byla vložena do schránky

dne:

Razítko

Jméno a příjmení pracovníka pošty

Podpis pracovníka pošty 

DORUČENKA NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY

tíena k vyzvednutZáásilka byla připrave

dnne:

Prohlášení příjemce zásilky
 

Jméno a příjmení příjemce  

Vztah příjemce k adresátovi (není-li adresátem)
Potvrzuji převzetí této zásilky dne 

Podpis 

Odesílatel:

Adresát:

Adresát:

Odesílatel:                     Označení písemnosti (č. j.):

Místo pro výplatné

DORUČENKA

NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY
ULOŽIT JEN 10 DNÍ

NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY
ULOŽIT JEN 10 DNÍ

Prohlášení doručujícího orgánu:

Adresát byl vyzván k vyzvednutí zásilky
a bylo zanecháno poučení.

Zásilka byla připravena k vyzvednutí

dne:

Zásilka byla vložena do schránky

dne:

Razítko

Jméno a příjmení pracovníka pošty

Podpis pracovníka pošty 

DOPORUČENĚ

ty

hlášení příjemce z

no a příjmení příjemce

h příjemce k adresáto
rzuji převzetí této zási

pis

sát:

Adresát:

ílatel:   

ORUČENKA

Označení a adresa správního orgánu,
který písemnost odesílá:

Označení písemnosti (č. j.):
Poučení

 Tato zásilka obsahuje písemnost, jejíž doručování se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Ve vlastním zájmu proto věnujte 

pozornost tomuto  poučení.

 Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním 

dnem této lhůty.

 Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě 

vyzvednout, může podle § 41 správního řádu požádat odesílající správní orgán o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost 

doručena. Požádat o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena, je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, 

která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

 Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému 

doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Označení písemnosti (č. j.):
Poučení

oručování se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Ve vlastním zájmu proto věnujte 

10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním

omnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě

žádat odesílající správní orgán o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost 

ebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena, je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, 

o jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

ítnuto nebo znemožněno předání poučení nebonebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému 

Důvod vrácení zásilky:
Panem/paní (jméno a příjmení, příp. další identifikační údaje):

   dne:
 bylo odmítnuto převzetí zásilky 
 nebyla poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení zásilky (způsob):

O právních důsledcích odmítnutí převzetí zásilky nebo neposkytnutí součinnosti
  bylo předáno poučení
  bylo znemožněno předání poučení

 adresát je na uvedené adrese neznámý
 zásilka byla připravena k vyzvednutí dne  a nebyla vyzvednuta.
 Bylo požádáno o vložení zásilky do schránky. Zásilku nebylo možné vložit do schránky ani na jiné vhodné místo.
 jiný důvod:

Zásilka byla vrácena odesílateli dne: Zásilka byla vložena do schránky dne:

Prohlášení v případě vrácení zásilky 

razítko jméno, příjmení a podpis

Obálky kartonové
vyrobeno z  pevného kartonu 350 g/m2 •  chrání obsah 

proti poškození • 10 ks v balení

Obj. kód formát  rozměry (mm)  Cena (Kč/bal.)
110 128 na CD 160 x 161 69,00
110 127 A5 202 x 262 86,00
110 126 A4 278 x 368 122,00
115 015 A3 415 x 545 275,00

Obálky nalepovací
nalepovací obálky na balíky

Obj. kód formát  rozměry (mm)  barva  balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
119 644 C6 170 x 125 červená 100 155,00
114 030 C6 170 x 125 čirá 100 155,00
119 645 C5 230 x 170 červená 100 227,00
114 031 C5 230 x 170 čirá 100 227,00
119 646 C5 230 x 170 čirá 1000 1180,00
114 033 C4 320 x 230 čirá 50 159,00
119 647 DL 225 x 125 červená 100 173,00
114 032 DL 225 x 125 čirá 100 173,00

110 x 220 mm
DL

A4

229 x 324 mm
C4

250 x 353 mm
B4

A4

162 x 229 mm
C5

A4

114 x 162 mmC6
125 x 176mmB6

A4
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Sešit
40 listů • bezdřevý

Obj. kód formát  druh  Cena (Kč/Ks)
400 054 A5 čistý 8,50
400 055 A5 linkovaný 8,50
400 056 A5 čtverečkovaný 8,50
400 048 A4 čistý 17,00
400 049 A4 linkovaný 17,00
400 050 A4 čtverečkovaný 17,00

A5

A4

40 listů

Blok poznámkový šitý
50 listů • šitá vazba po kratší straně • hřbetní 

pásek v barvě obálky • recyklovaný papír

Obj. kód formát  druh  Cena (Kč/Ks)
119 247 A5 linkovaný 8,50
119 248 A5 čistý 8,50
119 249 A5 čtverečkovaný 8,50
119 244 A4 linkovaný 16,00
119 245 A4 čistý 16,00
119 246 A4 čtverečkovaný 16,00

recyklovaný
papír

50 listů

A5

A4

Blok poznámkový lepený
50 listů • lepená vazba se zavěšenou obálkou 

• bílý bezdřevý papír vyšší gramáže

Obj. kód formát  druh  Cena (Kč/Ks)
119 015 A6 linkovaný 7,50
119 016 A5 čistý 14,00
119 017 A5 linkovaný 14,00
119 018 A5 čtverečkovaný 14,00
119 019 A4 čistý 26,00
119 020 A4 linkovaný 26,00
119 021 A4 čtverečkovaný 26,00

A5
A6

A4

50  listů

Blok spirálový Zelenáč
50 listů •  listy mají novou moderní linko-tečkovanou lineaturu 

•  boční spirálová vazba Twin Wire •  papír 80g/m2 •  kašírované 

pevné desky v zeleném retro designu • bezdřevý bělený papír

Obj. kód formát  Cena (Kč/Ks)
119 612 A6 41,00
119 611 A5 58,00
119 610 A4 99,00

A5
A6

A4

50 listů

Blok spirálový Retro
50 listů • boční spirálová vazba Twin Wire • papír 70 g/m2 • kašíro-

vané pevné desky v Retro designu • bezdřevý bělený papír

Obj. kód formát  typ  Cena (Kč/Ks)
401 348 A6 linkovaný 35,00
401 347 A6 čistý 35,00
401 349 A6 čtverečkovaný 35,00
401 351 A5 linkovaný 52,00
401 350 A5 čistý 52,00
401 352 A5 čtverečkovaný 52,00
401 354 A4 linkovaný 71,00
401 353 A4 čistý 71,00
401 355 A4 čtverečkovaný 71,00

A5
A6

A450 listů

Zápisník s tužkou Retro
 formát B6 •  70 listů •  boční spirálová vazba Twin Wire 

• papír 70 g/m2 • kašírované pevné desky v Retro designu 

• bezdřevý bělený papír • obyčejná tužka s gumou ve vazbě

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
401 653 linkovaný 67,00
401 654 čtverečkovaný 67,00

70 listů

B6
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50 listů

Blok spirálový Black&White
designově zajímavý poznámkový blok • 50 listů • plastová spi-

rálová vazba • linkovaný • bezdřevý bělený papír

Obj. kód formát  provedení  Cena (Kč/Ks)
119 304 A6 horní spirála 25,00
119 305 A6 boční spirála 25,00
119 306 A5 horní spirála 38,00
119 307 A5 boční spirála 38,00
119 308 A4 horní spirála 52,00
119 309 A4 boční spirála 52,00pp ,p ,

50 listů

A5
A6

A4

A5

A4

Blok LUXOR Executive
46 listů •  provedení linka •  papírové desky •  kvalitní kovová kroužková vazba 

• perforovaný papír u hřbetu • extra bílý papír 70g/m2 

Obj. kód formát  Cena (Kč/Ks)
119 456 A5 19,00
119 455 A4 35,00

46 listů

Blok spirálový
40 listů • horní spirálová vazba Twin Wire • bezdřevý bělený papír

Obj. kód formát  druh  Cena (Kč/Ks)
118 059 A6 linkovaný 19,00
118 057 A5 linkovaný 25,00
118 058 A5 čtverečkovaný 25,00
118 054 A4 linkovaný 40,00
118 055 A4 čtverečkovaný 40,00

A5
A6

A4

40 listů

A5

A4

Blok spirálový Esselte
70 listů • spirálová vazba • linkovaný • perforace pro snadné odtržení listů • děrování pro zaklá-

dání do pořadačů

Obj. kód formát  Cena (Kč/Ks)
119 459 A5 29,00
119 458 A4 39,00

70 listů

Blok College in Color
50 listů • boční spirála • bezdřevý papír • děrování pro zakládání do pořadačů 

Obj. kód formát  druh  Cena (Kč/Ks)
119 242 A5 linkovaný 17,00
119 243 A5 čtverečkovaný 17,00
119 240 A4 linkovaný 29,00
119 241 A4 čtverečkovaný 29,00

A5

A4

50 listůů
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Blok poznámkový Journal 
90 listů • 30 listů linka, 30 listů čtvereček, 30 listů čistý • rozlišení barevným pruhem • papír 

70g/m2 • černý polypropylenový obal • kroužková vazba • děrování pro pořadače • perforace 

pro snadné odtržení

Obj. kód formát  Cena (Kč/Ks)
119 629 A5 113,00
119 628 A4 165,00

90 listů

A5

A4

ů

A5

Blok poznámkový Emotions
formát A4 • 80 listů • linkovaný papír 90 g • obal z laminovaného kartonu • kroužková vazba • okraje stran v barvě vazby • děrování pro pořadače • perforace pro snadné odtržení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
119 630 červená 119,00
119 631 modrá 119,00
119 632 zelená 119,00
119 633 růžová 119,00
119 634 tyrkysová 119,00

Barevná 
rozlišení

Spirála se zámkem
pro pohodlné otevření 
a otočení bloku až o 360°

Mikroperforace pro 
snadné odtržení listu

Děrování pro archivaci

Záhlaví pro
organizaci
poznámek

A4

80 listů

r

Blok spirálový Speciál
50 listů • bezdřevý bělený papír • boční spirálová vazba twin wire • perforace pro snadné odtr-

žení listů • děrování pro zakládání do pořadačů, kroužkových záznamníků apod.

Obj. kód formát  druh  Cena (Kč/Ks)
110 037 A5 čistý 44,00
110 039 A5 linkovaný 44,00
110 038 A5 čtverečkovaný 44,00
402 315 A5 tečkovaný 44,00
110 034 A4 čistý 66,00
110 036 A4 linkovaný 66,00
110 035 A4 čtverečkovaný 66,00
402 314 A4 tečkovaný 66,00

A5

A4

50 listů

A5

A4

Blok spirálový College
boční spirálová vazba •  bílý bezdřevý papír •  perforace pro snadné odtržení •  děrování pro 

zakládání do pořadačů

Obj. kód formát  druh  počet listů  Cena (Kč/Ks)
113 038 A5 linkovaný 80 34,00
113 039 A5 čtverečkovaný 80 34,00
113 036 A4 linkovaný 80 48,00
113 037 A4 čtverečkovaný 80 48,00
114 006 A4 linkovaný s barev. registrem 100 78,00
114 007 A4 čtverečkovaný s barev. registrem 100 78,00

80 listů

100 listů
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Blok College Black&White
formát A4 • 70 listů • provedení linka • boční spirálová vazba • tvrdé desky • speciální matná lami-

no fólie s velmi odolnou povrchovou úpravou • bílý bezdřevý papír • perforace pro snadné odtržení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 472 černá 137,00
401 471 bílá 137,00

a (Kč/Ks)
37,00
37,007,00

70 listů PEVNÉ

DESKY

Další výrobky 
řady Black&White 

na straně 64

Blok spirálový NEO COLORI
70 listů • polypropylenové desky • bílý bezdřevý linkovaný papír s potiskem • perforace pro 

snadné odtržení • dvojitá boční spirála

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
401 623 A6 modrá 46,00
401 682 A6 růžová 46,00
401 626 A5 modrá 75,00
401 627 A5 zelená 75,00
401 628 A5 oranžová 75,00
401 683 A5 růžová 75,00

70 listů

,00,

A6

A5

Další výrobky řady 
NEO COLORI 
na straně 62

Zápisník Oxford Urban
50 listů •  linkovaný papír • 90 g • optická bělost • boční spirálová vazba •  polypropylenové 

desky • plastová záložka

Obj. kód formát   Cena (Kč/Ks)
125 116 A5 109,00
119 252 A4 155,00252 A4 155,00,

A5

A4

50 listů

Zápisník Oxford Woman 
90 listů • linkovaný papír 90 g • optická bělost • boční spirálová vazba • desky z měkkého kar-

tonu ve stylových pastelových barvách s perleťovým lemem

Obj. kód formát  Cena (Kč/Ks)
401 962 A5 132,00
119 613 A4 198,00

90 listů

A5

A4

A5

Blok Leitz WOW
formát A5 • 80 listů • provedení linka • polypropylenové desky • vyjímatelné pravítko/záložka 

• vnitřní kapsa pro vložení volných papírů • odolná kovová kroužková vazba • mikroperforace 

s vykrojením  pro snazší odtržení listu

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
119 614 černá 139,00
401 396 modrá  139,00
119 615 zelená 139,00
119 616 žlutá 139,00
401 399 růžová 139,00
401 400 tyrkysová 139,00
401 401 fi alová 139,00
119 617 bílá 139,00

80 listů

Další výrobky
řady WOW 

na straně 52

Další výrobky
řady PASTELINI 

na straně 66

Blok spirálový PASTELINI
60 listů • plastové desky • bílý bezdřevý linkovaný papír • perforace 

pro snadné odtržení • dvojitá boční spirála

Obj. kód formát   barva  Cena (Kč/Ks)
119 623 A5 modrá 56,00
119 624 A5 zelená 56,00
119 625 A5 žlutá 56,00
119 626 A5 růžová 56,00
119 627 A5 fi alová 56,00
119 618 A4 modrá 89,00
119 619 A4 zelená 89,00
119 620 A4 žlutá 89,00
119 621 A4 růžová 89,00
119 622 A4 fi alová 89,00

70 listů

A5

A4

A4
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Všeobecná kniha - kronika 
formát A4 • 196 listů • bezdřevý papír • 100 g/m2 bez tisku • tuhá kvalitní poloplátěná šitá 

vazba • sleporažba ''Strom života'' na obalu • bez nadpisu • lacetka v barvě obalu • provedení 

ve vínové a pískově žluté barvě

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
119 639 250,00

196 listů96 listů

Blok Flex Pastell A5
formát A5 • 40 listů • provedení čtvereček • papír 80 g/m2 • trans-

parentní plastové desky • zavírání na gumičku • zaoblené rohy

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
119 403 lila 75,00
119 404 rose 75,00

A5

40 listů

40 listů

Blok Graphic Pastels A5
formát A5 • 40 listů • provedení čtvereček • papír 80 g/m2 • plas-

tové desky • zavírání na gumičku • zaoblené rohy

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
119 532 Poly 75,00
119 533 Blue 75,00

Blok Flex Pastell A4
formát A4 • 2 x 40 listů - 40 listů linka, 40 listů čtvereček • papír 

80 g/m2 • transparentní plastové desky • zavírání na gumičku 

• zaoblené rohy • perforace • děrování

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
119 401 mint 155,00
119 402 rose 155,00

2x40 listů

2x40 listů

Blok Graphic Pastels A4
formát A4 •  2 x 40 listů - 40 listů linka, 40 listů čtvereček 

• papír 80 g/m2 • plastové desky • zavírání na gumičku • za-

oblené rohy • perforace • děrování

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
119 530 Poly 162,00
119 531 Blue 162,00

Zápisník Concorde Neapol
80 listů • linkovaný papír 80 g • šíře linky 9 mm • desky s koženkovou úpravou a ražbou • knižní 

vazba • záložka a gumička • gumový úchop na kuličkové pero 

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
119 654 A6 černá 52,00
119 655 A6 červená 52,00
119 656 A6 modrá 52,00
119 657 A6 zelená 52,00
119 650 A5 černá 79,00
119 651 A5 červená 79,00
119 652 A5 modrá 79,00
119 653 A5 zelená 79,00

80 listů

A6

A5

A4

A4

A4

A5



27

2020/2021  Objednávejte na  www.p4o.cz 1

Notes Nero
96 listů • provedení linka • jemný hladký materiál • jednostranná pěnová výplň desek • poutko na propisku • gumička • šití v barvě gumičky • šedá 

saténová záložka • kapsa na zadní předsádce

Obj. kód formát   barva  Cena (Kč/Ks)
119 506 A6 černá-červená 129,00
119 507 A6 černá-modrá 129,00
119 508 A6 černá-zelená 129,00
119 509 A6 černá-žlutá 129,00
119 510 A5 černá-červená 153,00
119 511 A5 černá-modrá 153,00
119 512 A5 černá-zelená 153,00
119 513 A5 černá-žlutá 153,00

96 listů

Notes Design lamino
96 listů • provedení linka • lamino s parciálním lakem • jednostranná pěnová výplň desek • saténová záložka

Obj. kód formát   provedení  Cena (Kč/Ks)
119 602 A6 Paříž 82,00
119 603 A6 Levandule 82,00
119 604 A6 Záře 82,00
119 605 A6 Méďa 82,00
119 606 A5 Paříž 94,00
119 607 A5 Levandule 94,00
119 608 A5 Záře 94,00
119 609 A5 Méďa 94,00

96  listů

A6

A5

A6

A5

NOTES ve vlastním DESIGNU

matná laminace A5 A6
50 ks 179,00 156,00
100 ks 139,00 116,00
200 ks 119,00 96,00
300 ks 109,00 89,00

VLASTNÍ GRAFIKA DESEK 

 
jednostranná pěnová výplň desek 7,00 3,50
gumička přes notes 16,00 16,00
poutko na tužku 18,00 18,00
kulacení rohů 22,00 22,00

oboustranný tisk A5 A6

komponenty 

50 ks 49,00 43,00
100 ks 44,00 37,00
200 ks 41,00 35,00
300 ks 40,00 34,00

VLEPENÝ REKLAMNÍ LIST 

 jako vaše reklama
192 stran, šitá vazba

Větší množství a jiné varianty na dotaz.  
Pro informace o postupu realizace, prosím, kontaktujte svého obchodního zástupce.  
Další možnosti: 
materiály potahů, typy laminace, barevnost komponentů, výměna stužky, potisk předsádek, apod.    

gumička přes notes poutko na tužku kulacení rohů

čistý

gumička přes notes

linkovaný tečkovaný

DALŠÍ MOŽNOSTI 

BARVY
gumiček 
a poutek

A5 A6
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Kroužkový záznamník
karisblok • kroužková mechanika • materiál PVC • dodává se s linkovanou náplní 100 listů • všestranné použití

Obj. kód formát  provedení  Cena (Kč/Ks)
115 028 A6 klasik 51,00
115 022 A5 klasik 70,00
119 682 A5 Bubble 113,00
119 683 A5 Camo 113,00
119 684 A5 Colorbrush 113,00
115 016 A4 klasik 110,00
119 685 A4 Bubble 150,00
119 686 A4 Camo 150,00
119 687 A4 Colorbrush 150,00

100 listů

ČTYŘI KROUŽKY

100 listů • všestranné použití

Kroužkový záznamník s rejstříkem
karisblok • kroužková mechanika • elegantní materiál xepter • dodává se s lin-

kovanou náplní 100 listů • všestranné použití • abecední rejstřík A - Z

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
115 026 A5 černá 129,00
115 025 A5 modrá 129,00
115 024 A5 vínová 129,00

A
B
C
D

A5

ČTYŘI KROUŽKY

100 listů

Vložky do záznamníků
100 listů • provedení linka • bezdřevý papír

Obj. kód formát  Cena (Kč/Ks)
112 059 A6 10,00
110 169 A5 18,00
110 168 A4 37,00

A5
A6

A4

100 listů

DVA KROUŽKY

A6

Záznamní kniha
bělený bezdřevý papír • šitá vazba • laminovaný povrch desek • design desek se může lišit

Obj. kód formát  počet listů  provedení  Cena (Kč/Ks)
112 049 A6 96 linkovaná 26,00
112 051 A6 96 linkovaná s rejstříkem 30,00
112 050 A6 96 čtverečkovaná 26,00
110 136 A5 96 linkovaná 38,00
110 138 A5 96 linkovaná s rejstříkem 39,00
110 137 A5 96 čtverečkovaná 38,00
110 139 A5 144 linkovaná 53,00
110 131 A4 96 linkovaná 44,00
110 132 A4 96 linkovaná s rejstříkem 59,00
110 133 A4 96 čtverečkovaná 44,00
110 134 A4 144 linkovaná 82,00
110 135 A4 192 linkovaná 99,00

96 listů 144 listů 192 listů

A5
A6

A4

Mix motivůMix motivůMi ti ů

23 PO ÚT ST PÁ SO NE MO TU WE TH FR SA SU

VLASTA EVAADAM i

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PROSINEC

Denní záznamy
univerzální denní diář • 192 listů • desky potištěné a laminované • různé motivy 

Obj. kód formát  Cena (Kč/Ks)
119 251 A6 47,00
119 250 A5 70,00

A6

A5

192 listů

Mix motivůMix motivůMi ti ů

19

20

A
B
C
D

A5

A4
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Krabička PVC s papírovými lístky
rozměry lístků 90 x 90 mm • výška krabičky 6 cm • volné lístky z běleného papíru • baleno 

ve fólii

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
119 257 mat. bílá 47,00
119 258 mat. sv. modrá 47,00
119 259 mat. tm. modrá 47,00

Plastová krabička

6 cm 90  mm 90 mm

Krabička s papírovými lístky
rozměry lístků 83 x 83 mm • výška 7,5 cm • volné lístky

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
118 035 krabička s bílou náplní 65,00
118 036 krabička s barevnou náplní 68,00
118 037 náplň - bílá 42,00
118 038 náplň - barevná 51,00

7,5 cm

Plastová krabička

83 mm

83  mm

Špalíček v krabičce Color Blocking
rozměry lístků 90 x 90 mm • výška špalíčku 90 mm • nelepený • plastová krabička • papír 

80 g/m2 • 700 lístků

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
119 398 modrá 104,00
119 399 růžová  104,00
119 400 zelená  104,00

9 cm 90 mm 90 mm

Plastová krabička

Kostka nelepená velká
rozměry lístků 85 x 85 mm • výška kostky 4 cm • volné lístky

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
118 032 bílá 21,00
118 033 barevná 24,00 Nelepené

4 cm 85 mm 85 mm

Kostka lepená velká
rozměry lístků 85 x 85 mm • výška kostky 4 cm • lepená

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
118 030 bílá 21,00
118 031 barevná 24,00

4 cm 85 mm 85 mm

Lepené

Špalíček x.book
rozměry lístků 90 x 90 mm • výška špalíčku 9 cm • lepený 

• 700 barevných lístků

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
114 009 78,00

9 cm

90 mm

90 mm

Špalíček barevný x.book
rozměry lístků 80 x 80 mm • výška špalíčku 3 cm • lepený 

• 230 barevných lístků

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
116 083 27,00

3 cm

80 mm

80 mm
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Nová barevná kolekce NEW YORK.

NOVINKA

Make it Stick with

S I L N Ě  L E P I C Í

2x *

®
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Samolepicí bloky Bora Bora
barevná kolekce Bora Bora • silně lepicí bločky • barevné provedení červená, neonová zelená, 

středozemní modrá • 90 lístků v bločku

Obj. kód rozměr (mm)  balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
119 461 47,6 x 47,6 12 bločků 358,00
119 311 76 x 76 6 bločků 320,00

47,6 mm

76 mm

47,6mm

76 mm

12 x 90 
lístků

6 x 90 
lístků

SUPER
L E P Í C Í

Samolepicí bloky Bangkok
barevná kolekce Bangkok • silně lepicí bločky • barevné provedení neonová oranžová, fuchsio-

vá, středozemní modrá • 90 lístků v bločku

Obj. kód rozměr (mm)  balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
119 460 47,6 x 47,6 12 bločků 358,00
119 310 76 x 76 6 bločků 320,00

76 mm

47,6 mm

76mm

47,6 mm

6 x90 
lístků

12 x90 
lístků

SUPER
L E P Í C Í

76 mm

47,6 mm

76 mm

47,6  mm

6 x 90 
lístků

12 x 90
lístků

Samolepicí bloky Marrákeš
barevná kolekce Marrákeš • silně lepicí bločky • barevné provedení  zelená, červená, oranžová 

• u rozměru 76 x 76 mm navíc modrá a fi alová • 90 lístků v bločku

Obj. kód rozměr (mm)  balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
119 463 47,6 x 47,6 12 bločků 358,00
119 464 76 x 76 6 bločků 320,00

SUPER
L E P Í C Í

Samolepicí bloky Rio de Janeiro
barevná kolekce Rio de Janeiro • silně lepicí bločky • barevné provedení neonová žlutá, fuch-

siová, neonová zelená • u rozměru 76 x 76 mm navíc středozemní modrá a neonová oranžová 

• 90 lístků v bločku

Obj. kód rozměr (mm)  balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
119 462 47,6 x 47,6 12 bločků 358,00
401 656 76 x 76 6 bločků 320,00

76 mm

47,6 mm

76 mm

47,6  mm

6 x 90 
lístků

12 x 90
lístků

SUPER
L E P Í C Í

Samolepicí bloky New York                         
barevná kolekce New York •  silně lepicí bločky 

• barevné provedení 3x žlutá, 2x šedá, 1x světle 

modrá • 6 bločků po 90 lístcích

Obj. kód rozměr (mm)  Cena (Kč/bal.)
119 588 76 x 76 320,00

SUPER
L E P Í C Í

SUPER
L E P Í C Í

SUPER
L E P Í C Í

76 mm

76 mm

76 mm

76 mm

6 x 90
lístků

6 x 90
lístků

                     

Samolepicí bloky Miami
barevná kolekce Miami • silně lepicí bločky • barevné 

provedení 2x středozemní modrá, 2x neonová zele-

ná, neonová růžová, červená • 6 bločků po 90 lístcích

Obj. kód rozměr (mm)  Cena (Kč/bal.)
401 998 76 x 76 320,00

Samolepicí bloky Kapské Město
barevná kolekce Kapské Město • silně lepicí 

bločky • barevné provedení 2x růžová, zele-

ná, žlutá, oranžová • 5 bločků po 90 lístcích

Obj. kód rozměr (mm)  Cena (Kč/bal.)
114 035 76 x 76 263,00
114 036 76 x 127 346,00

76 mm

76 mm

76 mm

127mm

5 x 90 
lístků

sto

ER
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Samolepicí bloky 653 energické barvy
kompozice energických barev v rozmezí žluté až fuchsiové • v bločku 100 lístků

Obj. kód rozměr (mm)  balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
119 201 38 x 51 12 bločků 289,00
119 205 76 x 76 6 bločků 299,00
119 594 76 x 127 6 bločků 399,00

76 mm 76 mm 38 mm

76 mm

51 mm

127 mm

100
lístků

 mm

Samolepicí bloky 653 snivé barvy
kompozice snivých lehce modrých a jemně zelených barev • v bločku 100 lístků

Obj. kód rozměr (mm)  balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
119 202 38 x 51 12 bločků 289,00
119 206 76 x 76 6 bločků 299,00

76 mm 76 mm 38 mm 51 mm

100
lístků

Samolepicí blok 660 S
rozměry 102 x 152 mm • silně lepicí žlutý bloček • linkovaný • 75 lístků

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
114 037 91,00

102 mm

152 mm

SUPER
L E P Í C Í

75
lístků

Samolepicí recyklované bloky Rainbow
100 lístků v  bločku •  100 % recyklovaná papírová vlákna •  nebělený a  nebarvený 

ekologický obal • minimální použití obalového materiálu • balení obsahuje 6 bločků

Obj. kód rozměry (mm)  barva  Cena (Kč/bal.)
118 023 51 x 38 žlutá 137,00
118 024 76 x 76 žlutá 263,00
118 025 76 x 127 žlutá 341,00
118 026 51 x 38 pastelový mix 152,00
118 027 76 x 76 pastelový mix 308,00

očků

38 mm 51 mm

76 mm 76 mm

127 mm 76 mm

6 x 100
lístků

Samolepicí bloky linkované
silně lepicí barevné linkované bločky • drží vertikálně téměř na všech površích

Obj. kód rozměr (mm)  barevné provedení  balení  Cena (Kč/bal.)
119 030 101 x 101 zelená, růžová, tyrkysová 3 x 70 lístků 215,00
119 465 127 x 203 neonově zelená, fuchsie 2 x 45 lístků 159,00
119 522 101 x 101 modrá, zelená, růžová 3 x 90 lístků 215,00
119 523 101 x 152 modrá, zelená, růžová 3 x 90 lístků 342,00

101 mm

127 mm

101 mm

203 mm

3 x 70 
lístků

2 x 45 
lístků

SUPER
L E P Í C Í

101mm

101mm

101 mm

152 mm

3 x  90 
lístků

3 x 90 
lístků
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Samolepicí bloky 654 N
rozměry 76 x 76 mm • zářivé neonové barvy • 100 lístků

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
119 590 zelená  52,00
119 591 oranžová 52,00
119 592 žlutá 52,00
119 593 růžová 52,00

76 mm

76 mm

100
lístků

0 lístků

Samolepicí blok 2028 P/2028 B/2028 G
rozměry 76 x 76 mm • barevné samolepicí lístky v kombinaci s bílou • 450 lístků

Obj. kód barevné provedení  Cena (Kč/Ks)
113 028 odstíny růžové 211,00
113 026 odstíny modré 211,00
113 027 odstíny zelené 211,00

450
lístků

76 mm

76 mm

Samolepicí blok 2028 NP/2028 NB
rozměry 76 x 76 mm • barevné samolepicí lístky v kombinaci se žlutou • zářivě neonové barvy 

• 450 lístků

Obj. kód barevné provedení  Cena (Kč/Ks)
113 015 odstíny růžové 211,00
113 016 odstíny zelené a modré 211,00

76 mm

76 mm

450
lístků

Samolepicí značkovací bloky
zářivé neonové barvy • papírové • snímatelné • popisovatelné • vhodné pro značení textu

Obj. kód typ  rozměry (mm)  balení  Cena (Kč/bal.)
119 397 670/10 12,7 x 44,4 10 x 50 lístků 165,00
110 028 670/5 15 x 50 5 x 100 lístků 114,00
110 029 671/3 25 x 76 3 x 100 lístků 111,00

15 mm 50 mm25 mm 12,7 mm76 mm 44,4 mm

Samolepicí blok 2030-U
rozměry 76 x 76 mm • mix barev • 450 lístků

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
119 472 211,00

76 mm

76 mm

450
lístků

Samolepicí blok mini
rozměry 51 x 51 mm • 400 lístků 

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
112 021 citronová 109,00
112 022 růžová 109,00

51 mm 51 mm
400

lístků
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Samolepicí blok 653 Y
rozměry 38 x 51 mm • tradiční žlutá barva • 3 x 100 lístků • 3 bloky 

v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
110 020 60,00

38 mm 51 mm3 x 100
lístků

Samolepicí blok 654
rozměry 76 x 76 mm • tradiční žlutá barva • 100 lístků

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
110 026 47,00

76 mm 76 mm100
lístků

Samolepicí blok 655
rozměry 76 x 127 mm • tradiční žlutá barva • 100 lístků 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
110 027 56,00

127 mm 76 mm100
lístků

Samolepicí blok 654 S
rozměry 76 x 76 mm • extra silně lepicí • vhodný i na nestandardní povrchy: textil, kov, umělá 

kůže, kůže atp. • žlutá barva • 90 lístků v bločku

Obj. kód balení  Cena (Kč/bal.)
113 017 1 bloček 52,00
119 317 6 bločků 284,00

76 mm 76 mm

SUPER
L E P Í C Í

90
lístků

Samolepicí blok 2028-S
rozměry 76 x 76 mm • silně lepicí • ultra žlutá barva • 350 lístků v kostce

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
119 471 202,00

76 mm 76 mm

350
lístků

SUPER
L E P Í C Í

Samolepicí blok „Z“
rozměry 76 x 76 mm • tradiční žlutá barva • 100 lístků • typ „Z“ • po vysunutí lístku ze zásobní-

ku je připraven další lístek • vhodný pro zásobníky na „Z“ bločky

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
110 033 47,00

76 mm 76 mm

100
lístků

mmm

Samolepicí blok 660
rozměry 102 x 152 mm • tradiční žlutá barva • linkovaný • 100 lístků

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
119 597 106,00

102 mm 152 mm

100
lístků

2 mmmm
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Samolepicí bloky R-330 NR
rozměry 76 x 76 mm • typ „Z“ • neonové barvy 2 x žlutá, zelená, oranžová, růžová, purpu-

rová • po vyjmutí lístku ze zásobníku se ihned nabízí další • vhodné pro zásobníky na „Z“ 

bločky • 6 bločků po 100 lístcích 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
113 034 328,00

76 mm 76 mm

6 x 100
lístků

Samolepicí bloky R-330 6SS
rozměry 76 x 76 mm • silně lepicí • typ „Z“ • vhodné pro zásobníky na „Z“ bločky • 6 bločků po 90 lístcích

Obj. kód barevné provedení  typ  Cena (Kč/bal.)
119 313 oranžová, růžová, modrá Bangkok 328,00
119 314 červená, zelená, modrá Bora Bora 328,00
401 999 žlutá, fuchsiová, zelená Rio 328,00
119 521 modrá, zelená, červená Miami 328,00
119 589 žlutá, sv. modrá, šedá New York 328,00

76 mm 76 mm

SUPER
L E P Í C Í

6x90
lístků

Zásobník Millenium XL na „Z“ bločky
zásobník na „Z“ bločky 101 x 101 mm (R440) •  balení obsahuje silně lepicí 

linkovaný bloček ve žluté barvě • 90 lístků

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
119 467 289,00

101 mm 101 mm

90
lístků

Samolepicí bloky R440
rozměry 101 x 101 mm • typ „Z“ • silně lepicí • linkované 

• vhodné pro zásobník Millenium XL • 450 lístků v bločku

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
119 468 žlutá 404,00

101 mm 101 mm

450
lístků

SUPER
L E P Í C Í

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
119 466 černá 299,00
119 596 fi alová 249,00

Zásobník na „Z“ bločky
zásobník na „Z“ bločky 76 x 76 mm (R330) •  balení obsahuje 

silně lepicí bloček ve žluté barvě • 90 lístků

76 mm 76 mm

90
lístků

0
tků

Zásobník Medvěd na „Z'' bločky
zásobník na „Z“ bločky 76 x 76 mm (R330) ve tvaru medvěda • balení obsahuje 

silně lepicí bloček „Z“ v modré barvě • 90 lístků  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
119 595 314,00

76 mm 76 mm

90
lístků
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76 mm

76 mm

100
lístků

Samolepicí bloček 360°
rozměry 76 x 76 mm • lepidlo po obvodu bločku • 100 lístků

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 690 oranžová 16,00
401 691 zelená 16,00
401 692 modrá 16,00
401 693 růžová 16,00

Samolepicí bloček žlutý
tradiční žlutá barva • 100 lístků

Obj. kód rozměry (mm)  balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
119 534 38 x 51  3 16,00
119 535 76 x 76  1 9,00
402 415 76 x 51 1 8,00
402 416 76 x 101 1 13,00
402 417 76 x 127 1 14,00

100
lístků

76 mm

76 mm

76 mm

51 mm

38 mm

76 mm

76 mm

51 mm

101 mm

127 mm

Samolepicí bloček „Z“ žlutý
rozměry 76 x 76 mm • tradiční žlutá barva • 100 lístků • typ „Z“

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 418 13,00

76 mm 76 mm

100
lístků

0
kůků

Samolepicí bloček neon/pastel mini
rozměry 38 x 51 mm • mix barev • 100 lístků • 12 bločků v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
119 643 neon mix 93,00
119 642 pastel mix 60,00

38 mm 51 mm

100
lístků

60,00,

www.stickn.cz
Stick‘n by Hopax

...když chcete 
připomenout!
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Samolepicí bloček neon/pastel
rozměry 76 x 76 mm • 400 lístků

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 101 neon žlutá 65,00
401 102 neon mix 67,00
401 103 pastel žlutá 45,00
401 104 pastel mix 48,00,00, 0

76 mm 76 mm

400
lístkůů

Samolepicí bloček neon mix  
rozměry 76 x 76 mm • 400 lístků • mix neonových barev

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 661 žlutá mix 92,00
401 659 zelená mix 92,00
401 660 modrá mix 92,00
401 658 růžová mix 92,000

76 mm 76 mm

400 
lístků

Samolepicí bloček tvarovaný
rozměry 70 x 70 mm • 5 neonových barev • s otvorem pro psací potřebu • 400 lístků

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
119 339 128,00

70 mm 70 mm

400
lístků

Samolepicí bloček neon
rozměry 76 x 76 mm • zářivé neonové barvy • 100 lístků

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 097 žlutá 14,00
401 098 oranžová 14,00
401 099 zelená 14,00
401 100 růžová 14,00

76 mm 76 mm

100
lístků

y

14,00,
14,00,

Samolepicí bloček neon mix mini 
rozměry 51 x 51 mm • 250 lístků • mix neonových barev

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 241 žlutá mix 31,00
401 244 zelená mix 31,00
401 242 modrá mix 31,00
401 243 růžová mix 31,00

51 mm 51 mm

250
lístků

Samolepicí bloček Extra Sticky
silně lepicí • zářivé neonové barvy • 90 lístků

Obj. kód rozměry (mm)  barva  Cena (Kč/Ks)
402 232 76 x 76 zelená 22,00
402 231 76 x 76 žlutá 22,00
402 233 76 x 76 růžová 22,00
402 235 76 x 127 zelená 32,00
402 234 76 x 127 žlutá 32,00
402 236 76 x 127 růžová 32,00

76 mm

76 mm

76 mm

127 mm

SUPER
L E P Í C Í

90
lístků
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Kotoučky pokladní Termo bezdutinkové
vyrobeny z termocitlivého papíru • vhodné do platebních terminálů a přístrojů pro Elektronickou evidenci tržeb • extra dlouhý návin • méně častá 

výměna kotoučků - úspora času • méně odpadu - neobsahuje papírovou nebo plastovou dutinku 

Obj. kód šířka (mm)  průměr (mm)  návin (m)  počet (ks/bal.)  Cena (Kč/Ks)
115 063 57 30 13 88 8,00
115 064 57 35 18 64 10,00
115 065 57 40 24 48 11,000 24 48 11,00,

Samolepicí blok Tartan
tradiční žlutá barva 

Obj. kód rozměry (mm)  počet lístků  balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
119 524 38 x 51  100 12 69,00
110 032 76 x 76 100 1 11,00
112 025 76 x 76 400 1 49,00
110 031 76 x 127 100 1 20,00

76 mm 76 mm

38 mm 51 mm

127mm 76 mm

Samolepicí blok Tartan neon
zářivé neonové barvy

Obj. kód rozměry (mm)  barevné provedení  počet lístků  balení (ks)  obr.  Cena (Kč/bal.)
112 024 38 x 51 růžová, žlutá, zelená 100 12 1 104,00
112 023 76 x 76 růžová, žlutá, zelená 100 6 2 123,00
112 026 76 x 76 růžová, žlutá, zelená, oranžová 400 1 3 89,00

76 mm 38 mm76 mm 51mm

76 mm 76 mm

3
2

1

Kotoučky pokladní Termo
vyrobeny z termocitlivého papíru • dodáváme i jiné rozměry, než zde uvedené • možnost vlast-

ního potisku • 10 ks v balení (položka 150204 - 5 ks v balení)

Obj. kód šířka (mm)  průměr (mm)  dutinka (mm)  Cena (Kč/Ks)
111 954 57 40 12 9,00
111 970 57 50 12 12,00
115 041 57 60 12 16,00
115 047 57 60 17 15,00
115 045 76 60 17 21,00
150 259 80 60 17 22,00
150 204 80 80 17 38,00

10 ks

dutinka

průměr

šířka

Kotoučky pokladní papírové
pro jehličkové tiskárny • 10 ks v balení

Obj. kód šířka (mm)  průměr (mm)  dutinka (mm)  Cena (Kč/Ks)
118 013 57 60 17 6,30
118 014 76 60 17 8,30
119 562 76 80 12 15,00

návin

průměr

šířka
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SOFTWARE LABEL 
ProDESIGNER©

je určen k individuálnímu 

uživatelskému návrhu 

designu etiket 

a jejich následnému 

kvalitnímu potisku 

na pracovišti. 

Ke stažení na 
www.partner4offi  ce.cz

Etikety samolepicí Termotransfer
etikety v kotouči • barva bílá • průměr dutinky 40 mm • pro potisk přes barvicí pásku

Obj. kód rozměry (mm)  počet etiket v kotouči  Cena (Kč/kot.)
119 548 32 x 16 5000 197,00
112 039 32 x 25 3000 160,00
119 549 38 x 19 3000 150,00
119 550 38 x 25 3000 190,00
119 551 50 x 25 3000 250,00
112 040 50 x 30 3000 275,00

Etikety samolepicí cenové 
pro etiketovací kleště • barva bílá 

Obj. kód rozměry (mm)  typ  počet etiket v kotouči  obr.  Cena (Kč/kot.)
111 101 16 x 23 MOTEX 870 1 12,00
112 045 22 x 12 Contact (METO) 1500 2 15,00
112 046 22 x 12 COLA-PLY 1250 3 12,00
112 047 25 x 16 Contact (METO) 1100 4 15,00
112 048 25 x 16 Contact obdélník 1125 5 15,00
112 185 26 x 12 Contact 1500 6 15,00
112 186 26 x 18 START-PRIX 1000 7 15,00
111 109 37 x 19 Contact  1000 8 46,00

1 2 3 4

5 6 7 8

Etiketovací kleště a váleček Apli
etiketovací kleště pro pohodlnou a rychlou aplikaci etiket • váleček pro 1-řádkové kleště (119427) cena za balení 2 ks

Obj. kód provedení  počet míst  rozměr etikety  Cena (Kč/Ks)
119 425 kleště 1řádkové 8 znaků 22 x 12 COLA-PLY 590,00
119 426 kleště 2řádkové 10 + 10 znaků 25 x 16 Contact 1128,00
119 427 váleček pro 1řádkové kl. - - 77,00
119 428 váleček pro 2řádkové kl. - - 37,00

x 16 Contact 1128,00,
- 77,00,
- 37,00,

3

5

4

Etiketovací kleště a váleček
 Obj. kód provedení  počet míst  rozměr etikety  Cena (Kč/Ks)

119 011 kleště jednořádkové 8 míst na řádku 22 x 12 COLA-PLY 990,00
119 012 kleště jednořádkové 8 míst na řádku 26 x 12 CONTACT 990,00
119 013 kleště dvouřádkové 10 míst na řádku 25 x 16 CONTACT 1900,00
119 014 černý váleček  - - 90,00

6 CONTACT 1900,00,
- 90,00,

3

5

4

6
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Print etikety
archy formátu A4
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Etikety samolepicí Print
archy formátu A4 • pro tisk v kopírkách, laserových a inkoustových tiskárnách • minimální prašnost 

Obj. kód rozměry (mm)  počet archů v balení  Cena (Kč/bal.)
110 065 25,4 x 10 30 167,00
119 450 25,4 x 10 100 389,00
110 066 38 x 21,2 30 167,00
110 067 48,5 x 25,4 30 167,00
110 068 52,5 x 21,2 100 389,00
112 032 52,5 x 29,7 30 167,00
110 069 64 x 21 30 167,00
111 506 66 x 70 100 389,00
113 014 70 x 36 30 167,00
110 070 70 x 36 100 389,00
119 449 70 x 42,3 100 389,00
119 452 97 x 11 100 389,00
119 453 98 x 25,4 100 389,00
110 072 98 x 38,1 100 389,00
119 451 105 x 57 100 389,00
110 061 105 x 148 100 389,00
110 062 191 x 39 30 167,00
110 063 192 x 61 30 167,00
110 064 210 x 297 30 167,00
113 013 210 x 297 100 389,00

COPY INKJETLASER

A4

30
listů

100
listů

30
listů

100
listů

Etikety samolepicí 
bílé etikety na archu A4 • 100 archů v balení • pro tisk v kopírkách, laserových a inkoustových tiskárnách

Obj. kód rozměry (mm)  Cena (Kč/bal.)
119 229 38 x 21,2 239,00
114 058 48,3 x 16,9 239,00
119 230 48,5 x 25,4 239,00
119 231 52,5 x 21,2 239,00
119 232 52,5 x 29,7 239,00
114 059 63 x 39,5 239,00
119 670 66 x 33,8 239,00
114 060 68 x 36 239,00
114 061 68 x 47 239,00
119 234 70 x 36 239,00
119 547 70 x 42,3 239,00
114 062 88,9 x 33,8 239,00
114 063 105 x 42,3 239,00
114 066 105 x 74 239,00
119 235 105 x 148 239,00
119 236 191 x 39 239,00
119 237 192 x 61 239,00
119 238 210 x 148,5 239,00
119 239 210 x 297 239,00

COPYLASER

A4

INKJET

100
listů

Etikety samolepicí snímatelné
archy formátu A4 •  pro tisk v  kopírkách, laserových a  inkoustových tiskárnách •  neperma-

nentní lepidlo • snadné odstranění etikety • barva bílá • 100 archů v balení

Obj. kód rozměry (mm)  Cena (Kč/bal.)
119 544 38 x 21,2 486,00
119 545 48,5 x 25,4 486,00
119 346 52,5 x 21,2 486,00
119 546 70 x 16,9 486,00
119 347 70 x 36 486,00
119 348 105 x 42,3 486,00
119 349 105 x 74 486,00
119 350 210 x 297 486,00

COPY INKJETLASER

A4

100
listů

Etikety samolepicí lesklé
archy formátu A4 • pro tisk v laserových tiskárnách a kopírkách • lesklý bílý papír • permanentní 

lepidlo • 100 archů v balení

Obj. kód rozměry (mm)  Cena (Kč/bal.)
119 432 48,5 x 25,4  494,00
119 433 66 x 33,8 494,00
119 434 105 x 74 494,00
119 435 105 x 148 494,00
119 436 210 x 148,5 494,00
119 437 210 x 297 494,00

COPYLASER

COPYLASER

A4

100
listů

Fólie samolepicí polyesterové matné
rozměr 210 x 297 mm • polyesterové provedení • pro potisk v laserových tiskárnách a kopír-

kách • nevhodné pro inkoustové tiskárny • 20 archů v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
118 060 čirá 557,00
118 061 bílá 593,00
118 062 stříbrná 775,00

593,00,
á 775,00,

A4

20
listů

PES
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kopírovací papíry, fotopapíry, barevné kopírovací papíry, kartony, plotrové papíry, pauzovací papíry, tabelační papíry, ozdobné papíry, obálky, 
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Etikety samolepicí barevné 
archy formátu A4 • 100 archů v balení • pro tisk v kopírkách, laserových a inkoustových tiskárnách

Obj. kód rozměry (mm)  barva  Cena (Kč/bal.)
119 442 48,5 x 25,4  červená 505,00
119 444 48,5 x 25,4  modrá 505,00
119 443 48,5 x 25,4  zelená 505,00
119 441 48,5 x 25,4  žlutá 505,00
119 438 48,5 x 25,4  mix 505,00
118 001 70 x 36 červená 505,00
118 002 70 x 36 modrá 505,00
118 003 70 x 36 zelená 505,00
118 004 70 x 36 žlutá 505,00
119 439 70 x 36 mix 505,00
119 671 105 x 74 červená 505,00
119 672 105 x 74 modrá 505,00
119 673 105 x 74 zelená 505,00
119 674 105 x 74 žlutá 505,00
118 005 210 x 297 červená 505,00
118 006 210 x 297 modrá 505,00
118 007 210 x 297 zelená 505,00
118 008 210 x 297 žlutá 505,00
119 440 210 x 297 mix 505,00

COPY INKJETLASER

100
listů

A4

0

COPY INKJETLASER

100
listů

Etikety samolepicí tabelační
pro tisk v jehličkových tiskárnách • vodicí perforace

Obj. kód druh  rozměry (mm)  počet archů v balení  Cena (Kč/bal.)
110 080 jednořadé 89 x 23,4 500 737,00
110 081 dvouřadé 89 x 23,4 500 1465,00
110 082 jednořadé 89 x 36,1 500 737,00
110 083 dvouřadé 89 x 36,1 500 1465,00
110 084 jednořadé 89 x 48,8 500 737,00
119 267 dvouřadé 89 x 48,8 500 1465,00
110 078 jednořadé 100 x 36,1 500 737,00
110 079 dvouřadé 100 x 36,1 500 1465,00
119 262 jednořadé 89 x 23,4 25 73,00
119 263 dvouřadé 89 x 23,4 25 140,00
119 264 jednořadé 89 x 36,1 25 73,00
119 265 dvouřadé 89 x 36,1 25 140,00
119 266 jednořadé 89 x 48,8 25 73,00
119 268 dvouřadé 89 x 48,8 25 140,00
119 260 jednořadé 100 x 36,1 25 73,00
119 261 dvouřadé 100 x 36,1 25 140,00

JEHLIČKOVÁ
TISKÁRNATISKÁRNA

Etikety samolepicí fl uorescentní
rozměr 210 x 297 mm • pro tisk v laserových tiskárnách a kopírkách • fl uorescentní barvy • permanentní lepidlo • 100 archů v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
119 447 červená 590,00
119 448 zelená 590,00
119 446 oranžová 590,00
119 445 žlutá 590,00

COPYLASER

100
listů

A4
rva  Cena (K(
rvená 59
ená 5

anžová 5
utá 

Y

flfl uore
aserových tiskárnách a kopírkách • fl uorescen

(Kč/bal.)( )( )
90,00,

590,00,
590,00,
590,00,
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Etikety samolepicí malé balení
malé balení barevných samolepicích etiket • vhodné pro značení • prů-

měr 8 mm - v balení 3 archy, 288 ks etiket • průměr 13 mm - v balení 5 

archů, 175 ks etiket • průměr 19 mm - v balení 5 archů, 100 ks etiket 

Obj. kód rozměr  barva  Cena (Kč/bal.)
119 542 8 červená 19,00
119 541 8 modrá 19,00
119 543 8 zelená 19,00
119 540 8 žlutá 19,00
119 635 8 fl uor. červená 19,00
119 636 8 fl uor. zelená 19,00
119 637 8 fl uor. oranžová 19,00
119 638 8 fl uor. žlutá 19,00
119 003 13 červená 19,00
119 004 13 modrá 19,00
119 005 13 zelená 19,00
119 006 13 žlutá 19,00
119 007 19 červená 19,00
119 008 19 modrá 19,00
119 009 19 zelená 19,00
119 010 19 žlutá 19,00

ø13 mm
175 ks

ø19 mm
100 ks

ø 8 mm
288 ks

Samolepicí etikety pro domácnost a kancelář
bílé etikety na archu 92 x 124 mm • 10 archů v balení • spodní strana obalu je opatřena samolepicím uzávěrem pro opakované použití

Obj. kód rozměry (mm)  počet etiket v balení  Cena (Kč/bal.)
119 552 kolečko 20 mm 200 17,00
119 553 27 x 20 150 17,00
119 554 35 x 27 90 17,00
119 555 42 x 12 160 17,00
119 556 42 x 20 100 17,00
119 557 42 x 35 60 17,00
119 558 55 x 27 60 17,00
119 559 55 x 42 40 17,00
119 560 87 x 35 30 17,00
119 561 87 x 55 20 17,00

opatřena samo p

0

Signální etiketa
rozměr 114 x 114 mm • samolepicí signální etikety s předtištěnými piktogramy

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
119 326 dámy     36,00
119 327 páni    36,00
119 328 bezbariérový vstup 36,00
119 331 zákaz vstupu  36,00
119 332 zákaz kouření        36,00
119 333 zákaz mobil.telefonů 36,00
119 334 wifi  36,00
119 336 zákaz kouření, 4x malé 36,00
119 337 lékárnička 36,00
119 474 únikový východ 36,00
119 475 zákaz vstupu se psy 36,00
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kopírovací papíry, fotopapíry, barevné kopírovací papíry, kartony, plotrové papíry, pauzovací papíry, tabelační papíry, ozdobné papíry, obálky, 
poznámkové bloky, zápisníky, kroužkové záznamníky, špalíčky, samolepicí bločky, kotoučky, etikety, tiskopisy1

Příjmový pokladní doklad jednoduchý
formát A6 • 100 listů • přímopropisovací

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
113 008 1302 38,00

Příjmový pokladní doklad
formát A6 • 50 listů

Obj. kód druh  označení  Cena (Kč/Ks)
112 138 přímopropisovací PT020 16,00
112 139 ekologický ET020 11,00

EKOLOGICKÝ TISKOPIS

P ÍJMOVÝ POKLADNÍ
DOKLAD

ET 020

EKOLOGICKÝ TISKOPISEEKOLOLOOOGGICG CKCKÝÝ TTIIISSKSKOOOPOPIPISISS

DOKDOKLADLAD

ET 020

Příjmový pokladní doklad 1+2
formát A6 • 3 x 25 listů • číslovaný • přímopropisovací

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
113 001 1082 39,00

Stvrzenka
formát A6 • 50 listů • přímopropisovací

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
119 027 PT070 16,00

Příjmový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví
formát A6 • 50 listů 

Obj. kód druh  označení  Cena (Kč/Ks)
112 140 přímopropisovací PT030 16,00
112 141 ekologický ET030 11,00

EKOLOGICKÝ TISKOPIS

P ÍJMOVÝ
POKLADNÍ DOKLAD
I PRO PODVOJNÉ Ú ETNICTVÍ

ET 030

EKOLOG ÝICKÝ TISKOPISEEKKOOLOLOOOGGIG CKCKÝÝÝ TTIIISSKOPISSKOOOPOPIPISS

ET 030

P ÍMOPROPISUJÍCÍ TISKOPIS

PT 030

P ÍJMOVÝ
POKLADNÍ DOKLAD
I PRO PODVOJNÉ Ú ETNICTVÍ

Obálku použijte jako podložku

Univerzální příjmový - výdajový pokladní doklad
formát A6 • 50 listů • přímopropisovací

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
112 146 PT060 16,00

Příjmový pokladní doklad se stvrzenkou
formát A6 • 2 x 50 listů • přímopropisovací

Obj. kód druh  označení  Cena (Kč/Ks)
110 197 číslovaný 1081 39,00
110 202 nečíslovaný 1091 38,00
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Výdajové pokladní doklady
formát A6 • 50 listů

Obj. kód druh  označení  Cena (Kč/Ks)
112 142 přímopropisovací PT040 16,00
112 143 ekologický ET040 11,00

Výdajový pokladní doklad jednoduchý
formát A6 • 100 listů • přímopropisovací

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
113 009 1303 38,00

Šatnový blok 1-200 čísel
200 listů v bloku • mix 8 barev • ekologický papír

Obj. kód označení   Cena (Kč/Ks)
110 988 ET295 27,00
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Šatnový blok
200 listů v bloku • mix 6 barev bloků

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
113 007 1280 30,00

Výdajový pokladní doklad
formát A6 • 100 listů • přímopropisovací

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
110 198 1083 38,00

Výdajový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví
formát A6 • 50 listů 

Obj. kód druh  označení  Cena (Kč/Ks)
112 144 přímopropisovací PT050 16,00
112 145 ekologický ET050 11,00

P ÍMOPROPISUJÍCÍ TISKOPIS

PT 050

VÝDAJOVÝ
POKLADNÍ DOKLAD
I PRO PODVOJNÉ Ú ETNICTVÍ

Obálku použijte jako podložku

PP ÍMOPROPISUJÍCÍ TISKKOPÍMMOOOPPRRROOP ÍCÍ TISKPPISSUUJJÍCÍCÍCCÍÍ TTISSSKKKKOKOOPOOP

PT 050

POKLADNÍ DOKLA
I PROI PRO PODVOJPODVOJNÉ ÚNÉ Ú ETNICTETN

Obálku použijte jako podložku

Pokladní kniha
formát A4 

Obj. kód druh  označení  počet listů  Cena (Kč/Ks)
110 189 přímopropisovací 1014 51 74,00
119 026 nepropisovací 1011 48 54,00

Bločkové vstupenky 
1-200 čísel
rozměr 132 x 45 mm • perforace • 4 druhy barev 

papíru • číslované • ekologický papír

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
119 302 ET305 27,00
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Paragon
formát 80 x 150 mm • 50 listů • přímopropisovací

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
119 028 PT005 14,00

Paragon - daňový doklad
formát 80 x 150 mm • 50 listů 

Obj. kód druh  označení  Cena (Kč/Ks)
112 158 přímopropisovací PT010 14,00
115 201 ekologický ET010 10,00
119 029 přímopropisovací číslovaný PT012 21,00

EKOLOGICKÝ TISKOPIS

PARAGON
DA OVÝ DOKLAD

ET 010

Paragon obchodní úzký
rozměr 75 x 150 mm • 2 x 50 listů • číslovaný • přímopropisovací

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
110 201 1089 34,00

Paragon A6
formát A6 • 2 x 50 listů • číslovaný • přímopropisovací

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
110 199 1086 39,00

Faktura za hotové
formát A5 • 50 listů • přímopropisovací

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
112 121 PT198 28,00

PT 198

P ÍMOPROPISUJÍCÍ TISKOPIS

FAKTURA ZA HOTOVÉ
DA OVÝ DOKLAD

Obálku použijte jako podložku

Faktura - daňový doklad
50 listů • přímopropisovací

Obj. kód formát  označení  Cena (Kč/Ks)
112 129 A5 PT199 28,00

PT 199

P ÍMOPROPISUJÍCÍ TISKOPIS

FAKTURA
DA OVÝ DOKLAD

Obálku použijte jako podložku

Faktura - daňový doklad
100 listů • přímopropisovací

Obj. kód formát  označení  Cena (Kč/Ks)
113 010 A5 1072 74,00
110 195 20 x 21 cm 1074 89,00
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Dodací list
formát A5 • 100 listů • přímopropisovací

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
110 196 1077 74,00

Dodací list - daňový doklad
50 listů • přímopropisovací

Obj. kód formát  označení  Cena (Kč/Ks)
112 150 A6 PT130 17,00
112 152 A5 PT140 28,00

PT 140

P ÍMOPROPISUJÍCÍ TISKOPIS

DODACÍ LIST
DA OVÝ DOKLAD

Obálku použijte jako podložku

PT 140

PPPPP ÍMOPROPÍMOPROPISUJÍCÍISUJÍCÍ TISKOPTISKOPISISÍÍÍMÍMMOOOPOPPRPRROROROOPPPISISISSUUUJUJUJÍÍÍÍCÍCCÍCÍÍ TTTISTIISSKSKKOKOKOOOOPOPPIISSSS

P ÍMOPROPISUJÍCÍ TISKOPIS

PT 130

DODACÍ LIST
DA OVÝ DOKLAD

Obálku použijte jako podložku

Provozní deník plynové kotelny
formát A4 • 28 listů • nepropisovací • nečíslovaný 

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
111 441 1241 46,00

Kniha evidence pošty
formát A4 • 100 listů • pevná vazba • šitá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
112 183 70,0070,00,

Příjemka - převodka - výdejka
formát A5 • 100 listů • přímopropisovací

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
110 200 1087 74,00

Reklamační list
formát A5 • 50 listů

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
119 601 PT190 28,00

Stavební deník
formát A4 • 16 základních stran + 3 x 20 listů (1 originál + 2 kopie) 

• přímopropisovací

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
112 118 PT255 116,00

P ÍMOPROPISUJÍCÍ TISKOPIS

Firma, organizace

STAVEBNÍ
DENÍK

Název stavby: .........................................................................................................................................................................................................

PT 255

Stavební deník
formát A4 • 53 listů • přímopropisovací

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
110 192 1268 105,00
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kopírovací papíry, fotopapíry, barevné kopírovací papíry, kartony, plotrové papíry, pauzovací papíry, tabelační papíry, ozdobné papíry, obálky, 
poznámkové bloky, zápisníky, kroužkové záznamníky, špalíčky, samolepicí bločky, kotoučky, etikety, tiskopisy1

Kniha příchodů a odchodů
formát A4 • 40 stran • ekologický papír

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
112 123 ET372 30,00

EKOLOGICKÝ TISKOPIS

KNIHA P ÍCHOD
A ODCHOD

Firma, organizace

Kniha p íchod  a odchod  íslo: ........................., datum založení: .................................., datum ukon ení: ................................., obsahuje 40 stran.

ET 372

Dovolenka
formát A6 • 50 listů • ekologický papír

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
112 160 ET075 11,00

EKOLOGICKÝ TISKOPIS

ET 075

DOVOLENKA

Propustka
formát A7 • 50 listů • ekologický papír

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
112 124 ET077 7,50

EKOLOGICKÝ TISKOPIS

PROPUSTKA

ET 077

Kniha příchodů a odchodů
formát A4 • 32 listů

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
113 006 1269 49,00

Výplatní sáček
formát 120 x 180 mm • oboustranný • ekologický papír

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
119 525 ET505 1,60

Docházkový lístek
píchačka • formát 1/3 A4 • 10 listů • oboustranný • ekologický papír

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
112 161 ET475 14,00

ET 475

EKOLOGICKÝ TISKOPIS

DOCHÁZKOVÝ
LÍSTEK

(PÍCHA KA  M SÍ NÍ)

Docházkový lístek - píchačka
typ 144 úzký • rozměr 9 x 19 cm • 100 listů v balení

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
110 263 1144 1,90

Kniha úrazů
formát A4 • 12 listů • nepropisovací • nečíslovaná

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
111 239 1229 21,00
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CMR nákladní list
formát A4 • číslovaný • přímopropisovací • baleno po 100 ks ve fólii

Obj. kód označení  typ  Cena (Kč/Ks)
110 191 1197 mezinárodní - 5 listů 6,70
110 047 1196 vnitrostátní - 3 listy 3,70

Kniha jízd fi remního vozidla
formát 1/3 A4 • 32 listů

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
113 004 1171 30,00

Záznam o provozu vozidla nákladní 
dopravy (stazka)
formát A4 • 50 listů • ekologický papír

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
112 128 ET210 44,00

ET 210

EKOLOGICKÝ TISKOPIS

ZÁZNAM
O PROVOZU VOZIDLA
NÁKLADNÍ DOPRAVY

Kniha jízd
52 stran • ekologický papír

Obj. kód formát  označení  Cena (Kč/Ks)
112 154 A6 ET310 13,00
112 155 A5 ET320 18,00

EKOLOGICKÝ TISKOPIS

KNIHA JÍZD

ET 310

K

310

EKOLOGICKÝ TISKOPIS

KNIHA JÍZD

ET 320ET 320

Cestovní příkaz s vyúčtováním
50 listů • ekologický papír 

Obj. kód formát  označení  Cena (Kč/Ks)
112 126 A4 ET235 44,00

ET 235

EKOLOGICKÝ TISKOPIS

CESTOVNÍ P ÍKAZ
S VYÚ TOVÁNÍM
PRACOVNÍ CESTY

Cestovní příkaz
formát A5 • 100 listů

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
113 000 1051 41,00

Záznam o době řízení vozidla (stazka)
formát A4 • 100 listů • číslovaný

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
110 190 1166 77,00

Alonž - kopie záznamu o provozu nákl. vozidla
formát 29,7 x 14 cm • 100 listů

Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
113 003 1167 62,00



2 mořská želva žije na zemi déle než 220 milionů let. je typicky 

dlouhověká, prokazatelně se někteří jedinci dožili více než 180 let.  

umí cíleně přibrzdit vývoj zárodků ve vejcích tak, aby potomci přišli 

na svět v době, kdy je dostatek potravy a vhodné klimatické podmínky.
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Řada WOW - UKAŽTE SVŮJ STYL
2

Mobilní pořadač Leitz 180° Active WOW
formát A4 • unikátní páková mechanika Leitz 180° - umožňuje zakládat dokumenty na obě stra-

ny • inovativní mobilní pořadač s dvoubarevným efektem • lehký materiál a ergonomický design 

pro organizaci dokumentů v kanceláři i na cestách

Obj. kód barva  šíře hřbetu  Cena (Kč/Ks)
129 633 černá 65 mm 253,00
401 366 modrá 65 mm 253,00
129 634 zelená 65 mm 253,00
129 635 žlutá 65 mm 253,00
401 369 růžová 65 mm 253,00
401 370 tyrkysová 65 mm 253,00
401 371 fi alová 65 mm 253,00
129 636 bílá 65 mm 253,00
129 637 černá 82 mm 253,00
401 372 modrá 82 mm 253,00
129 638 zelená 82 mm 253,00
129 639 žlutá 82 mm 253,00
401 375 růžová 82 mm 253,00
401 376 tyrkysová 82 mm 253,00
401 377 fi alová 82 mm 253,00
129 640 bílá 82 mm 253,00

Desky na spisy Leitz WOW
formát A4 • bezpečné uchování dokumentů díky 3 chlopním a uzávěru na gu-

mičku • vyrobeno z dvouvrstvého polypropylenu • kapacita 150 listů

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 602 černá 89,00
401 384 modrá 89,00
129 603 zelená 89,00
129 604 žlutá 89,00
401 387 růžová 89,00
401 388 tyrkysová 89,00
401 389 fi alová 89,00
129 605 bílá 89,00

Kapsy na volné papíry,
CD a vizitky Uzavírání na gumičku 

pro bezpečný přenos

Zaoblený hřbet pro
pohodlné přenášení

Velice lehký 
a extrémně odolný 

materiál

Širší otevírání díky
patentovanému 180°

preciznímu mechanismu

Úchytka na pero - psací 
potřeby vždy po ruce

Mobilní kroužkový pořadač Leitz Active WOW
formát A4 •  inovativní čtyřkroužková mechanika 

(umožňuje pohodlnější používání pořadače) •  vyro-

ben z  Polyfoamu (dvouvrstvý polypropylen vyplněný 

pěnou) - extrémně odolný a  lehký •  kapsy na  volné 

papíry, CD, vizitky • kapacita 280 listů • záruka na me-

chaniku 3 roky

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 629 černá 262,00
401 378 modrá 262,00
129 630 zelená 262,00
129 631 žlutá 262,00
401 381 růžová 262,00
401 382 tyrkysová 262,00
401 383 fi alová 262,00
129 632 bílá 262,00

4 kroužky

A5 y nDesky80 listů

Blok Leitz WOW
formát A5 • 80 listů • provedení linka • polypropylenové 

desky •  vyjímatelné pravítko/záložka •  vnitřní kapsa pro 

vložení volných papírů •  odolná kovová kroužková vazba 

• mikroperforace s vykrojením  pro snazší odtržení listu

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
119 614 černá 139,00
401 396 modrá  139,00
119 615 zelená 139,00
119 616 žlutá 139,00
401 399 růžová 139,00
401 400 tyrkysová 139,00
401 401 fi alová 139,00
119 617 bílá 139,00
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LEITZ WOW
UKAŽTE SVŮJ STYL

Leitz Vám představuje zcela nový 

embossing v nových barvách WOW.

Barvy, které rozzáří Vaši osobnost.

www.leitz.com
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Řada WOW
2

Desky s kroužkovou mechanikou Leitz WOW
formát A4 •  dvoukroužková mechanika •  ideální pro 

zakládání perforovaných dokumentů nebo dokumen-

tů vložených v závěsných kapsách • hřbetní samolepicí 

štítek pro popis obsahu • kapacita 200 listů • vyrobeno 

z dvouvrstvého polypropylenu 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 749 černá 97,00
129 465 modrá 97,00
129 750 zelená 97,00
129 751 žlutá 97,00
129 468 růžová 97,00
129 464 tyrkysová 97,00
129 467 fi alová 97,00
129 752 bílá 97,00129 752 bílá 97,00,

Dvojdeska s klipem uzavíratelná Leitz WOW
formát A4 •  pevný klip udrží dokumenty 

na podložce • kapsa na volné papíry, CD aj. • vy-

robena z Polyfoamu (dvouvrstvý polypropylen 

vyplněný pěnou) - extrémně odolný a  lehký 

• kapacita 75 listů do spony a 10 listů do kapsy

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 609 černá 183,00
129 459 modrá 183,00
129 611 zelená 183,00
129 610 žlutá 183,00
129 462 růžová 183,00
129 458 tyrkysová 183,00
129 461 fi alová 183,00
129 612 bílá 183,00

20
kapes

40
kapes

Katalogová kniha Leitz WOW
formát A4 • integrované kapsy pro prezentaci dokumentů • hřbetní samolepicí 

štítek pro popis obsahu • vyrobeno z polypropylenu 

Obj. kód počet kapes  barva  Cena (Kč/Ks)
129 613 20 černá 89,00
129 614 20 modrá 89,00
129 615 20 zelená 89,00
129 616 20 žlutá 89,00
129 617 20 růžová 89,00
129 619 20 tyrkysová 89,00
129 620 20 fi alová 89,00
129 618 20 bílá 89,00
129 621 40 černá 139,00
129 622 40 modrá 139,00
129 623 40 zelená 139,00
129 624 40 žlutá 139,00
129 625 40 růžová 139,00
129 627 40 tyrkysová 139,00
129 628 40 fi alová 139,00
129 626 40 bílá 139,00

6 ks

Obaly na doklady PP typ L WOW 
formát A4 • materiál pevný polypropylen 200 mic. • otevřené z boku 

a shora • vykrojení pro snazší manipulaci s dokumenty • 6 ks v balení 

• mix barev 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
129 641 129,00

Aktovka s přihrádkami Leitz WOW
5 rozšiřitelných přihrádek se štítky pro popis obsahu • 1 pevná přihrádka 

pro uložení volných papírů • kapsa na vizitky • kapacita 250 listů
Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 592 černá 250,00
401 390 modrá 250,00
129 593 zelená 250,00
129 594 žlutá 250,00
401 393 růžová 250,00
401 394 tyrkysová 250,00
401 395 fi alová 250,00
129 595 bílá 250,00

2 kroužky
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Pořadač pákový Leitz 180° WOW
formát A4 • unikátní patentovaná mechanika Leitz 180° (usnadní manipulaci s dokumenty) • díky 

laminaci je povrch pořadače lesklý a vysoce kvalitní s dvoubarevným efektem • hřbetní otvor pro 

snadné uchopení • uzavírací kroužky proti náhodnému otevření • odstranitelný hřbetní štítek • zá-

ruka na mechaniku 5 let

Obj. kód barva  šíře hřbetu  Cena (Kč/Ks)
129 657 černá 52  mm 145,00
400 280 modrá 52  mm 145,00
129 658 zelená 52  mm 145,00
129 659 žlutá 52  mm 145,00
400 279 růžová 52  mm 145,00
401 331 tyrkysová 52  mm 145,00
401 332 fi alová 52  mm 145,00
400 278 bílá 52  mm 145,00
129 660 černá 80  mm 145,00
400 275 modrá 80  mm 145,00
129 661 zelená 80 mm 145,00
129 662 žlutá 80  mm 145,00
400 274 růžová 80  mm 145,00
401 333 tyrkysová 80  mm 145,00
401 334 fi alová 80  mm 145,00
400 273 bílá 80  mm 145,00

Pořadač pákový Leitz 180  WOWPořadač pákový Leitz 180° WOW

Pořadač kroužkový Leitz WOW
formát A4+ pro zakládání v závěsných kapsách • laminovaný papír • šíře hřbetu 40 mm • kapacita 230 listů • přítlačná spona • průměr kroužků 25 mm

Obj. kód barva  počet kroužků  Cena (Kč/Ks)
129 646 černá 2 98,00
129 078 modrá 2 98,00
129 647 zelená 2 98,00
129 648 žlutá 2 98,00
129 077 růžová 2 98,00
129 452 tyrkysová 2 98,00
129 453 fi alová 2 98,00
129 076 perleťová bílá 2 98,00
129 649 černá 4 107,00
129 083 modrá 4 107,00
129 650 zelená 4 107,00
129 651 žlutá 4 107,00
129 082 růžová 4 107,00
129 454 tyrkysová 4 107,00
129 455 fi alová 4 107,00
129 081 perleťová bílá 4 107,00

4 kroužky

2 kroužky

Desky tříchlopňové Leitz WOW
formát A4 • kapacita 250 listů • karton potažený laminem • bezpečné uchování dokumen-

tů díky 3 chlopním a uzavírání na gumičky • rozšiřitelné chlopně lze nastavit podle kapacity 

dokumentů

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 606 černá 55,00
129 092 modrá 55,00
129 607 zelená 55,00
129 608 žlutá 55,00
129 093 růžová 55,00
129 395 tyrkysová 55,00
129 396 fi alová 55,00
129 091 bílá 55,00

Stojan na časopisy CLICK-N-STORE
stojan na časopisy A4 • rámeček na popisovací štítek na přední a zadní straně • skládací 

• laminovaný povrch • skladování katalogů, časopisů, brožur, složek, desek atd. • vnitřní 

rozměry 95 x 310 x 245 mm (š x v x h, přední pohled)

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 249 černá 239,00
129 251 modrá 239,00
129 663 zelená 239,00
129 664 žlutá 239,00
129 254 růžová 239,00
129 478 tyrkysová 239,00
129 479 fi alová 239,00
129 250 bílá 239,00

pohled)
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Řada WOW
2

Sešívačka elektrická Leitz NeXXt WOW 5566
sešije až 10 listů • spojovače electric • snadno ovladatelná sešívačka jed-

nou rukou • hloubka vkládání 10 mm • vhodná pro časté používání • napá-

jení: baterie 4 x AAA (nejsou součástí balení) • záruka 3 roky

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 409 černá 799,00
401 602 modrá 799,00
179 410 zelená 799,00
179 411 žlutá 799,00
401 605 růžová 799,00
401 606 tyrkysová 799,00
401 607 fi alová 799,00
179 412 bílá 799,00

electric

4x

až 10 listůaž 10 listů

56655566

č. 10

Set mini sešívačky a děrovačky Leitz WOW
děruje a sešívá až 10 listů • spojovače č. 10 • ce-

lokovová mini sešívačka a  děrovačka ve  WOW 

barvách pro každodenní použití •  kompaktní 

rozměry, vhodné pro použití doma, v  kanceláři 

i na cestách • balení na blistru včetně startova-

cího balení drátků • záruka 10 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
179 413 černá 524,00
179 335 modrá 524,00
179 414 zelená 524,00
179 415 žlutá 524,00
179 338 růžová 524,00
179 350 tyrkysová 524,00
179 351 fi alová 524,00
179 339 bílá 524,00

až 10 listů až 10 listů

Děrovačka Leitz NeXXt WOW 5008
děruje až 30 listů •  patentovaný úchyt a  os-

třejší děrovací segmenty pro menší sílu při 

děrování •  příložník s  kontrastním potiskem 

formátů •  rámeček pro jasné určení formátu 

• pevná fi xace • rozteč děr 80 mm • pohodlné 

vyprazdňování odřezků, dno se pouze částeč-

ně odklopí • záruka 10 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
178 053 černá 325,00
178 056 modrá 325,00
179 416 zelená 325,00
179 417 žlutá 325,00
178 057 růžová 325,00
179 358 tyrkysová 325,00
179 359 fi alová 325,00
178 060 bílá 325,00

až 30 listů

lelectric Leitz
24/6, 26/6

Sešívačka Leitz NeXXt WOW 5502 
sešije až 30 listů • spojovače 24/6 a 26/6 Leitz • DIT technologie pro perfektní sešívání • integrovaný 

vyndávač drátků • uzavřené a otevřené sešívání - přenastavení pomocí lehkého otočení kovadlinky, 

možné i nástěnkové sešívání • záruka 10 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
170 206 černá 479,00
178 049 modrá 479,00
179 407 zelená 479,00
179 408 žlutá 479,00
178 047 růžová 479,00
179 378 tyrkysová 479,00
179 379 fi alová 479,00
178 050 bílá 479,00

až 30 listů

č. 10
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Nůžky titanové Leitz WOW
prémiové titanové nůžky z  nerezové oceli 

• komfortní ergonomická madla ve výrazném 

dvoubarevném provedení •  odolné titanové 

nože vydrží daleko déle ostré než běžné nože 

• celková délka 20,5 cm • záruka 10 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 312 modrá 247,00
179 418 zelená 247,00
179 419 žlutá 247,00
179 315 růžová 247,00
179 352 tyrkysová 247,00
179 353 fi alová 247,00
179 316 bílá 247,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
185 104 černá 158,00
129 098 modrá 158,00
185 076 zelená 158,00
185 077 žlutá 158,00
129 097 růžová 158,00
129 397 tyrkysová 158,00
129 398 fi alová  158,00
129 096 bílá 158,00

Zásuvka Leitz WOW Plus
formát A4 • kapacita odkládání 60 mm • nejpev-

nější zásuvka ve  své třídě •  kolmé i  předsazené 

stohování •  zešikmení odkládací plochy •  výřez 

pro snadný přístup • rozměry 242 x 63 x 340 mm

A

A: 24,2 cm
B: 6,3 cm
C: 34 cm

CA

BB

CC

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
185 105 černá 174,00
401 262 modrá 174,00
185 078 zelená 174,00
185 079 žlutá 174,00
401 265 růžová 174,00
401 730 tyrkysová 174,00
401 731 fi alová 174,00
401 266 bílá 174,00

Stojan na časopisy Leitz WOW
pevný a odolný stojan na časopisy A4 ve WOW barvách • s hřbetním úchytem pro snazší 

manipulaci • šířka hřbetu 7,5 cm

A: 7,5 cm
B: 31,2 cm
C: 25,8 cm

A

B

C

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
185 106 černá 183,00
401 267 modrá 183,00
185 080 zelená 183,00
185 081 žlutá 183,00
401 270 růžová 183,00
401 335 tyrkysová 183,00
401 336 fi alová  183,00
401 271 bílá 183,00

Koš odpadkový Leitz WOW
vzájemně stohovatelné • s rozšířenými okraji pro lepší manipulaci • hladká vnitřní stěna 

pro jednoduché čištění • výška 32,5 cm • objem 15 l

B

A

C

A: 21cm
B: 32,5 cm
C: 29 cm

až do  

mikronů sec*

3 min.

125 60

* A4, 80 mikronů

Laminátor Home Offi ce
laminátory v  zářivých barvách WOW vhodné pro malé kanceláře a  domácí použití 

• tloušťka laminovací fólie až 125 mic. • doba zahřátí 3 min. • rychlost laminace 80 mic. 

kapsy  je 60 s • připravenost k laminování oznamuje zelená kontrolka a zvukový signál 

• je doporučeno používat s Leitz UDT laminovací fólií • součástí dodávky je startovací  ba-

líček 10 laminovacích kapes

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
169 397 A4 modrá 1569,00
169 398 A4 zelená 1569,00
169 399 A4 růžová 1569,00
169 400 A4 šedá 1569,00
169 401 A3 šedá 2185,00
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Řada Style - originální barvy s povrchem v designu broušené oceli

2

Uzavírání na gumičku,
bezpečný přenos

dokumentůDržátko na tužku

Vnitřní kapsa 
pro uložení

volných papírů,
CD, vizitek

Širší rozevření páky
díky mechanice Leitz

180°

Pořadač pákový Leitz 180° Active Style
formát A4 • materiál lehký a odolný Polyfoam • unikátní páková mechanika Leitz 180° 

• zaoblený hřbet • vyměnitelný hřbetní štítek • hřbetní otvor • speciální uzavírání pořa-

dače pro snadný a bezpečný přenos • praktická kapsa na volné papíry, vizitky, CD nebo 

různé předměty • úchyt na propisku • záruka na mechaniku 5 let

Obj. kód barva  šíře hřbetu  Cena (Kč/Ks)
129 365 černá 52 mm 255,00
129 366 červená 52 mm 255,00
129 367 modrá 52 mm 255,00
129 368 zelená 52 mm 255,00
129 369 bílá 52 mm 255,00
129 360 černá 82 mm 255,00
129 361 červená 82 mm 255,00
129 362 modrá 82 mm 255,00
129 363 zelená 82 mm 255,00
129 364 bílá 82 mm 255,00

20
kapes

40
kapes

Katalogová kniha Leitz Style
formát A4 •  hřbetní samolepicí štítek pro popis obsahu •  integrované kapsy pro prezentaci 

dokumentů • pro formát  A4 MAXI • vyrobeno z polypropylenu

Obj. kód počet kapes  barva  Cena (Kč/Ks)
129 375 20 černá  99,00
129 376 20 červená 99,00
129 377 20 modrá 99,00
129 378 20 zelená 99,00
129 379 20 bílá 99,00
129 380 40 černá 149,00
129 381 40 červená 149,00
129 382 40 modrá 149,00
129 383 40 zelená 149,00
129 384 40 bílá 149,00

Zásuvka Leitz Style
velmi pevná zásuvka prémiové kvality •  zvýšené 

stěny pro nadprůměrnou kapacitu •  kolmé nebo 

předsazené stohování na sebe pro lepší organizaci 

• výřez pro snadný přístup k uloženým dokumen-

tům •  pro formát A4 •  kapacita odkládání 60 mm 

• rozměry 255 x 70 x 357 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
188 127 černá 158,00
188 128 červená 158,00
188 129 modrá 158,00
188 130 zelená 158,00
188 131 bílá 158,00

A: 25,5 cm
B: 7 cm
C: 35,7  cm

A

B

C

B



59

2020/2021  Objednávejte na  www.p4o.cz
2Řada OxfordŘada Style

Desky tříchlopňové Oxford Soft touch
desky na dokumenty • silný karton 320g/m2 • tři klopy • zajišťovací gumičky • šíře až 2 cm 

• zaoblené rohy • příjemný Soft Touch povrch • embosované logo

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
129 578 A4 modrá 84,00
129 581 A4 žlutá 84,00
129 579 A4 růžová 84,00
129 580 A4 tyrkysová 84,00
129 582 A3 černá 196,00
129 583 A3 modrá 196,00
129 584 A3 růžová 196,00
129 585 A3 tyrkysová 196,00

A4

A3

Pořadač pákový Oxford Soft touch
formát A4 • prémiová páková mechanika Elba •  šíře hřbetu 70 mm • zaoblený 

hřbet • hřbetní otvor • příjemný Soft Touch povrch • embosované logo

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 586 černá 169,00
129 587 modrá 169,00
129 588 růžová 169,00
129 589 tyrkysová 169,00yrkysová 169,00y ,

Leitz
24/6, 26/6

Sešívačka Leitz NeXXt Style 5502 
sešije až 30 listů • spojovače 24/6 a 26/6 Leitz • celokovová • DIT 

technologie pro perfektní sešívání • otevřené a uzavřené sešívá-

ní • 10 let záruka při používání drátků Leitz

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 345 černá 499,00
179 346 červená 499,00
179 347 modrá 499,00
179 348 zelená 499,00
179 349 bílá 499,00

až 30 listů

Děrovačka Leitz NeXXt Style 5006
děruje až 30 listů • celokovová • patentovaný úchyt a ostřejší děrovací 

segmenty pro menší sílu při děrování • příložník s kontrastním potis-

kem jednotlivých formátů, rámeček pro jasné určení formátu, pevná 

fi xace • rozteč děr 80 mm • pohodlné vyprazdňování odřezků, dno se 

pouze částečně odklopí • 10 let záruka

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 340 černá 329,00
179 341 červená 329,00
179 342 modrá 329,00
179 343 zelená 329,00
179 344 bílá 329,00

až 30 listů

Soft touch povrch
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kolekce v zářivých, svěžích barvách

Aktovka s držadlem Esselte VIVIDA
praktická aktovka s držadlem a přihrádkami • vyrobeno z průhledného polypropylenu 

• 12 rozšiřitelných přihrádek • extra pevná přihrádka pro objemnější dokumenty • kapa-

cita 350 listů • kapsa na vizitky

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 194 černá 334,00
401 196 modrá 334,00

4 kroužky 2 kroužkyužkyky 22 kroužky

2
Desky na spisy Esselte VIVIDA
formát A4 • vyrobeno z průhledného polypropylenu • uzavírání na gumičku • kapacita 150 listů

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 228 černá 72,00
401 229 červená 72,00
401 230 modrá 72,00
401 231 zelená 72,00
401 232 žlutá 72,00
401 233 bílá 72,00

Aktovka na spisy Esselte VIVIDA
vyrobeno z průhledného polypropylenu • 6 rozšiřitelných přihrádek 

• uzavírání na gumičku pro bezpečný přenos • kapsa na vizitky • ka-

pacita 300 listů • samolepicí hřbetní štítek

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 222 černá 189,00
401 223 červená 189,00
401 224 modrá 189,00
401 225 zelená 189,00
401 226 žlutá 189,00
401 227 bílá 189,00 Rychlovazač Esselte VIVIDA

formát A4 • vyrobeno z kvalitního polypropylenu • přední průhledná strana • zasunovací 

štítek • kapacita 160 listů • 25 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 210 černá 6,00
401 211 červená 6,00
401 212 modrá 6,00
401 213 zelená 6,00
401 214 žlutá 6,00
401 215 bílá 6,00

Pořadač kroužkový plastový Esselte VIVIDA
formát A4 • šíře hřbetu 42 mm • průměr kroužků 25 mm • kapacita 190 listů • celoplastový 

• hřbetní kapsa se štítkem na popisky

Obj. kód barva  počet kroužků  Cena (Kč/Ks)
120 132 černá 2 69,00
120 134 červená 2 69,00
120 135 modrá 2 69,00
120 137 zelená 2 69,00
120 138 žlutá 2 69,00
120 131 bílá 2 69,00
120 140 černá 4 79,00
120 142 červená 4 79,00
120 144 modrá 4 79,00
120 146 zelená 4 79,00
120 148 žlutá 4 79,00
120 139 bílá 4 79,00
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B

A

C

A: 26 cm
B: 32 cm
C: 28,5 cm

A

B

C

A: 7,2 cm
B: 25,5 cm
C: 26 cm

Stojan na časopisy Esselte VIVIDA
plastový stojan na  dokumenty formátu A4 •  snížený hřbet pro jasnou identifi kaci obsahu 

z přední strany • integrovaný úchyt pro snadné vytažení z police • šířka hřbetu 7,2 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 120 černá 74,00
401 121 červená 74,00
401 122 modrá 74,00
401 123 zelená 74,00
401 124 žlutá 74,00
401 125 bílá 74,00

Zásuvka Esselte VIVIDA
plastový stolní odkladač • pro dokumenty do formátu A4 • kolmé nebo předsazené stohování 

ve 3 pozicích pro lepší organizaci • zaoblený výřez pro snazší přístup k dokumentům • rozměry 

254 x 61 x 350 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 126 černá 69,00
401 127 červená 69,00
401 128 modrá 69,00
401 129 zelená 69,00
401 130 žlutá 69,00
401 131 bílá 69,00

A

B

A: 25,4 cm
B: 6,1 cm
C: 35 cm

C
A

B

C

Koš odpadkový Esselte VIVIDA
plastový • praktický okraj koše pro bezpečné zachycení sáčku do koše • integrovaný úchyt 

pro snadný přenos a vysypávání koše • výška 32 cm • objem 14 l

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 114 černá 127,00
401 115 červená 127,00
401 116 modrá 127,00
401 117 zelená 127,00
401 118 žlutá 127,00
401 119 bílá 127,00

70 mm

Stojan na časopisy Esselte VIVIDA Economy
skládací stojan na dokumenty formátu A4 • vyrobený z pevného kartonu pota-

ženého PVC folií • kapsa na hřbetu s vyměnitelným štítkem • hřbetní úchyt pro 

snazší manipulaci • 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 188 černá 109,00
401 189 červená 109,00
401 190 modrá 109,00
401 191 zelená 109,00
401 192 žlutá 109,00
401 193 bílá 109,00

Pořadač pákový celoplastový VIVIDA Maxi
formát A4 Maxi umožňuje pohodlné ukládání dokumentů v prospektových obalech • potažen 

odolnou a omyvatelnou polypropylenovou fólií z obou stran v atraktivním designu VIVIDA

Obj. kód barva  šíře hřbetu  Cena (Kč/Ks)
129 522 černá 80 mm 106,00
129 523 červená 80 mm 106,00
129 524 modrá 80 mm 106,00
129 525 zelená 80 mm 106,00
129 526 žlutá 80 mm 106,00
129 527 bílá 80 mm 106,00
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Řada NEO COLORI - Vaše barevná kancelář

4 kroužky

Pořadač pákový NEO COLORI
formát A4 • páková mechanika • šíře hřbetu 80 mm • laminovaný • hřbetní kroužek 

pro snadnou manipulaci • moderní design

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
400 681 modrá 85,00
400 682 zelená 85,00
400 683 oranžová 85,00
401 646 růžová 85,001 646 růžová 85,00

2

Pořadač čtyřkroužkový NEO COLORI
formát A4 • extra silný polypropylen • odolný kvalitní materiál • průměr kroužků 15 mm 

• čtyřkroužková mechanika • hřbet 2 cm • kapacita 70 listů • moderní design

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 230 modrá  65,00
129 231 zelená 65,00
129 232 oranžová 65,00
401 649 růžová 65,00

p4o c2

4 kroužky129 232 oranžová 65,00,
401 649 růžová 65,00,

Mapa tříklopá NEO COLORI
formát A4 • rozměry 320 x 249 x 5-30 mm • fl exibilní kapacita 5-30 mm dokumentů • tříklopá 

• silný polypropylen • zajišťovací gumičky • vhodné pro archivaci dokumentů • moderní design

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 233 modrá  49,00
129 234 zelená 49,00
129 235 oranžová 49,00
401 651 růžová 49,00

Obálka s drukem NEO COLORI
silný polypropylen 220 mic. • uzavírání na klopu s drukem 

• moderní design • 5 ks v balení

Obj. kód formát   barva  Cena (Kč/Ks)
401 908 DL modrá 14,00
401 909 DL zelená 14,00
401 910 DL oranžová 14,00
401 911 DL růžová 14,00
401 912 A5 modrá 16,00
401 913 A5 zelená 16,00
401 914 A5 oranžová 16,00
401 915 A5 růžová 16,00
129 239 A4 modrá 22,00
129 240 A4 zelená 22,00
129 241 A4 oranžová 22,00
401 652 A4 růžová 22,00

Dvojdeska s klipem uzavíratelná NEO COLORI
formát A4 • matné lamino • kovový klip na horní straně • extra pevná 

lepenka 2,4 mm • uzavíratelná • moderní design

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
400 687 modrá  82,00
400 688 zelená 82,00
400 689 oranžová 82,00
401 648 růžová 82,00

Podložka s klipem NEO COLORI
formát A4 • matné lamino • pevný kovový klip • extra pevná 

lepenka 2,5 mm • moderní design

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
400 684 modrá  57,00
400 685 zelená 57,00
400 686 oranžová 57,00
401 647 růžová 57,00

Box s gumou NEO COLORI
formát A4 •  rozměry 326 x 246 x 30 mm • zajišťovací gumička 

• extra silný 700 mic. polypropylen • moderní design

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 236 modrá  87,00
129 237 zelená 87,00
129 238 oranžová 87,00
401 650 růžová 87,00
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Řada BLACK&WHITE - Vaše stylová kancelář

Pořadač pákový Black&White
formát A4 • páková mechanika • šíře hřbetu 80 mm • vyrobeno ze silné lepenky 2,5 mm 

• speciální matná lamino fólie s velmi odolnou povrchovou úpravou • moderní design

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 460 černá 97,00
401 459 bílá 97,00

Pořadač kroužkový Black&White
formát A4 • extra silný polypropylen • průměr kroužků 15 mm • hřbet 2 cm 

• kapacita 70 listů • moderní design

Obj. kód barva  počet kroužků  Cena (Kč/Ks)
123 198 černá 2 61,00
123 197 bílá 2 61,00
401 466 černá 4 66,00
401 465 bílá 4 66,00

Podložka s klipem Black&White
formát A4 •  pevný kovový klip •  extra pevná lepenka 2,5 mm •  speciální 

matná lamino fólie s velmi odolnou povrchovou úpravou • moderní design

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 462 černá 60,00
401 461 bílá 60,00

Mapa tříklopá Black&White
formát A4 •  rozměry 330 x 240 x 30 mm •  tříklopá •  silný polypropylen 

• zajišťovací gumičky • vhodné pro archivaci dokumentů • moderní design

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 464 černá 51,00
401 463 bílá 51,00

Obálka s drukem Black&White
formát A4 • silný polypropylen 200 mic. • uzavírání na klopu 

s drukem • moderní design • 5 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 470 černá 30,00
401 469 bílá 30,00

Obj. kód barva  jjj
401 464 černá 
401 463 bílá

Blok College Black&White
formát A4 •  70 listů •  provedení linka •  boční spirálová 

vazba • tvrdé desky • speciální matná lamino fólie s velmi 

odolnou povrchovou úpravou • bílý bezdřevý papír • perfo-

race pro snadné odtržení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 472 černá 137,00
401 471 bílá 137,00

álová

velmi

perfo-

70 listů

4 kroužky
2 kroužky

2
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Řada PASTELINI - Vaše pastelová kancelář
2

Pořadač pákový PASTELINI
formát A4 • páková mechanika • šíře hřbetu 70 mm • laminovaný • hřbet-

ní kroužek pro snadnou manipulaci • uzavírací mechanismus (rado krou-

žek) drží pořadač vždy pevně zavřený • pastelové barvy

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
402 037 modrá 85,00
402 038 zelená 85,00
402 039 žlutá 85,00
402 040 růžová 85,00
402 041 fi alová 85,00

4 kroužky2 kroužky

Pořadač kroužkový PASTELINI

formát A4 • průměr kroužků 25 mm • šíře hřbetu 40 mm 

• laminovaný • pastelové barvy

Obj. kód barva  počet kroužků  Cena (Kč/Ks)
402 221 modrá 2 73,00
402 222 zelená 2 73,00
402 223 žlutá 2 73,00
402 224 růžová 2 73,00
402 225 fi alová 2 73,00
402 226 modrá 4 81,00
402 227 zelená 4 81,00
402 228 žlutá 4 81,00
402 229 růžová 4 81,00
402 230 fi alová 4 81,00

4 kroužky2 kroužky

Pořadač kroužkový PP PASTELINI
formát A4 •  extra silný polypropylen 

• průměr kroužků 15 mm • šíře hřbetu 

2 cm • kroužková mechanika • kapaci-

ta 70 listů • pastelové barvy

Blok spirálový PASTELINI
60 listů • plastové desky • bílý 

bezdřevý linkovaný papír 

•  perforace pro snadné od-

tržení •  dvojitá boční spirála 

• pastelové barvy

60 listů

A5

A4

Obj. kód formát   barva  Cena (Kč/Ks)
119 623 A5 modrá 56,00
119 624 A5 zelená 56,00
119 625 A5 žlutá 56,00
119 626 A5 růžová 56,00
119 627 A5 fi alová 56,00
119 618 A4 modrá 89,00
119 619 A4 zelená 89,00
119 620 A4 žlutá 89,00
119 621 A4 růžová 89,00
119 622 A4 fi alová 89,00

Obálka s drukem PASTELINI
silný polypropylen 220 mic • uzavírání na klopu s drukem • pastelové barvy • 5 ks v balení 

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
402 153 A5 modrá 17,00
402 154 A5 zelená 17,00
402 155 A5 růžová 17,00
402 156 A4 modrá 22,00
402 157 A4 zelená 22,00
402 158 A4 růžová 22,00

Obj. kód barva  počet kroužků  Cena (Kč/Ks)
129 715 modrá 2 58,00
129 716 zelená 2 58,00
129 717 žlutá 2 58,00
129 718 růžová 2 58,00
129 719 fi alová 2 58,00
129 720 modrá 4 64,00
129 721 zelená 4 64,00
129 722 žlutá 4 64,00
129 723 růžová 4 64,00
129 724 fi alová 4 64,00

Stolní podložka PASTELINI

určena k  ochraně stolu •  materiál: měkčený 

plast bez kartonové výztuže •  lehce omyva-

telná • rozměry 60 x 40 cm • pastelové barvy

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
185 088 modrá 153,00
185 089 zelená 153,00
185 090 růžová 153,00

I

4 kroužky

Pořadač kroužkový A5 PP PASTELINI
formát A5 •  extra silný polypropylen •  průměr kroužků 

15 mm • šíře hřbetu 2 cm • čtyřkroužková mechanika • ka-

pacita 70 listů • pastelové barvy

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 725 modrá 44,00
129 726 zelená 44,00
129 727 růžová 44,00

A5

A4
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Podložka s klipem PASTELINI
plastová • kovový klip • extra pevná lepenka 2,5 mm • pastelové barvy

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
129 705 A5 modrá 47,00
129 706 A5 zelená 47,00
129 707 A5 růžová  47,00
402 042 A4 modrá 51,00
402 043 A4 zelená 51,00
402 044 A4 žlutá 51,00
402 045 A4 růžová 51,00
402 046 A4 fi alová 51,00

Dvojdeska s klipem uzavíratelná PASTELINI
formát A4 • plastová • kovový klip na horní straně • extra pevná lepenka 2,5 mm • uzavíratelná 

• pastelové barvy

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
402 047 modrá 86,00
402 048 zelená 86,00
402 049 žlutá 86,00
402 050 růžová 86,00
402 051 fi alová 86,00

Pořadač čtyřkroužkový Metallic
formát A4 • extra silný polypropylen 600 mic. • průměr kroužků 15 mm • čtyřkroužková mecha-

nika • šíře hřbetu 2 cm • kapacita 70 listů • vhodný pro reklamní potisk

4 kroužky

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 708 zlatá 65,00
129 709 stříbrná 65,00
129 710 měděná 65,00

Pořadač pákový Metallic
formát A4 • páková mecha-

nika •  šíře hřbetu 70 mm 

• laminovaný • hřbetní krou-

žek pro snadnou manipulaci

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 728 zlatá 99,00
129 729 stříbrná 99,00
129 730 měděná 99,00

Box s gumou Metallic
formát A4 •  rozměry 326 x 246 x 30 mm • zajišťovací gumička • extra 

silný 600 mic. polypropylen

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 674 zlatá 99,00
129 675 stříbrná 99,00
129 676 měděná 99,00

Mapa tříklopá Metallic
formát A4 • rozměry 330 x 240 x 30 mm • fl exibilní kapacita 5-30 mm dokumentů • tříklopá 

• extra silný 600 mic. polypropylen • zajišťovací gumičky • vhodná pro reklamní potisk

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 685 zlatá 54,00
129 686 stříbrná 54,00
129 687 měděná 54,00

A5

A4
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Inovativní mobilní pořadač v zářivých barvách řady WOW, 
s kterým rozzáříte své okolí. Výborně se hodí do každé 
kanceláře, domácnosti i k organizaci  dokumentů na ces-
tách. Vysoká odolnost zajistí, že se na pořadač můžete 
spolehnout za každé situace.

Pákové pořadače Leitz:

Kapacita

Přenášejte své dokumenty pohodlně a stylově

Vnitřní kapsy a poutko 
na tužku

Zaoblený hřbet pro 
pohodlné přenášení

Uzavírání na gumičku300
SHEET

Úchytka na pero - psací 
potřeby vždy po ruce

Kapsy na volné papíry,  
CD a vizitky

Velmi lehký a extrémně 
odolný materiál

Zaoblený hřbet pro 
pohodlné přenášení

Uzavírání na gumičku 
pro bezpečný přenos

350
SHEET

Další výrobky z řady WOW 
naleznete na straně

Obj. kód Cena
xxxxx xxxx

xxxxx xxxx

xxxxx xxxxx

xxxxx xxxx

xxxxx xxxx

xxxxx xxxx

xxxxx xxx

Headline
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mobilní pořadač Leitz 180° Active WOW
formát A4 • unikátní páková mechanika Leitz 180° - umožňuje zakládat dokumenty na obě 
strany • inovativní mobilní pořadač s dvoubarevným efektem • lehký materiál a ergonomický 
design pro organizaci dokumentů v kanceláři i na cestách

Obj. kód barva  šíře hřbetu  Cena (Kč/Ks)
129 633 černá 65 mm 253,00
401 366 modrá 65 mm 253,00
129 634 zelená 65 mm 253,00
129 635 žlutá 65 mm 253,00
401 369 růžová 65 mm 253,00
401 370 tyrkysová 65 mm 253,00
401 371 fialová 65 mm 253,00
129 636 bílá 65 mm 253,00
129 637 černá 82 mm 253,00
401 372 modrá 82 mm 253,00
129 638 zelená 82 mm 253,00
129 639 žlutá 82 mm 253,00
401 375 růžová 82 mm 253,00
401 376 tyrkysová 82 mm 253,00
401 377 fialová 82 mm 253,00
129 640 bílá 82 mm 253,00

Náplň č.
str. 273

Další výrobky 
řady WOW 

 na straně 52
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2Pořadač pákový Leitz 180°

formát A4 • unikátní páková mechanika 180° (usnadní manipulaci s dokumenty) • vyroben 
z kvalitního silného kartonu • z vnější strany potažený barevnou polypropylenovou fólií • vnitř-
ní desky pořadače jsou potaženy světle šedou fólií • hřbetní otvor pro snadné uchopení • ko-
vové lišty pro delší životnost pořadače • uzavírací kroužky proti náhodnému otevření • hřbetní 
plastová kapsa s vyměnitelným papírovým štítkem • záruka na mechaniku 5 let

Obj. kód barva  šíře hřbetu  Cena (Kč/Ks)
125 041 černá 52 mm 159,00
125 044 červená 52 mm 159,00
125 043 modrá 52 mm 159,00
125 042 zelená 52 mm 159,00
125 045 žlutá 52 mm 159,00
125 046 bílá 52 mm 159,00
125 047 černá 80 mm 159,00
125 050 červená 80 mm 159,00
125 049 modrá 80 mm 159,00
125 048 zelená 80 mm 159,00
125 051 žlutá 80 mm 159,00
125 052 bílá 80 mm 159,00

10ks

5ks

Pořadač pákový Leitz 180° Active Style
formát A4 • materiál lehký a odolný Polyfoam • unikátní páková mechanika Leitz 180° 
• zaoblený hřbet • vyměnitelný hřbetní štítek • hřbetní otvor • speciální uzavírání pořa-
dače pro snadný a bezpečný přenos • praktická kapsa na volné papíry, vizitky, CD nebo 
různé předměty • úchyt na propisku • záruka na mechaniku 5 let

Obj. kód barva  šíře hřbetu  Cena (Kč/Ks)
129 365 černá 52 mm 255,00
129 366 červená 52 mm 255,00
129 367 modrá 52 mm 255,00
129 368 zelená 52 mm 255,00
129 369 bílá 52 mm 255,00
129 360 černá 82 mm 255,00
129 361 červená 82 mm 255,00
129 362 modrá 82 mm 255,00
129 363 zelená 82 mm 255,00
129 364 bílá 82 mm 255,00

Náplň č.
str. 273

Další výrobky 
řady Style 

 na straně 58

Pořadač pákový Leitz 180° WOW
formát A4 • unikátní patentovaná mechanika Leitz 180° (usnadní manipulaci s dokumenty) 
• díky laminaci je povrch pořadače lesklý a vysoce kvalitní s dvoubarevným efektem • hřbet-
ní otvor pro snadné uchopení • uzavírací kroužky proti náhodnému otevření • odstranitelný 
hřbetní štítek • záruka na mechaniku 5 let

Obj. kód barva  šíře hřbetu  Cena (Kč/Ks)
129 657 černá 52 mm 145,00
400 280 modrá 52 mm 145,00
129 658 zelená 52 mm 145,00
129 659 žlutá 52 mm 145,00
400 279 růžová 52 mm 145,00
401 331 tyrkysová 52 mm 145,00
401 332 fialová 52 mm 145,00
400 278 bílá 52 mm 145,00
129 660 černá 80 mm 145,00
400 275 modrá 80 mm 145,00
129 661 zelená 80 mm 145,00
129 662 žlutá 80 mm 145,00
400 274 růžová 80 mm 145,00
401 333 tyrkysová 80 mm 145,00
401 334 fialová 80 mm 145,00
400 273 bílá 80 mm 145,00

10ks

Náplň č.
str. 273

Další výrobky 
řady WOW 

na straně 52

Mobilní pořadač Leitz 180° Active WOW
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Obj. kód barva  šíře hřbetu  Cena (Kč/Ks)
120 188 červená 75 mm 89,00
120 189 modrá 75 mm 89,00
120 191 zelená 75 mm 89,00
120 193 oranžová 75 mm 89,00
120 192 žlutá 75 mm 89,00
120 190 šedá 75 mm 89,00
120 186 bordó 75 mm 89,00
124 012 světle modrá 75 mm 89,00
124 024 tyrkysová 75 mm 89,00
124 023 fialová 75 mm 89,00
401 006 fuchsiová 75 mm 89,00
401 007 mátová 75 mm 89,00
400 256 písková 75 mm 89,00
400 257 krémová 75 mm 89,00
401 198 černá Vivida 75 mm 89,00
401 199 červená Vivida 75 mm 89,00
401 200 modrá Vivida 75 mm 89,00
401 201 zelená Vivida 75 mm 89,00
401 202 žlutá Vivida 75 mm 89,00
401 203 bílá Vivida 75 mm 89,00
400 263 červená Solea 75 mm 89,00
400 262 modrá Solea 75 mm 89,00
400 264 levandulová Solea 75 mm 89,00
400 265 broskvová Solea 75 mm 89,00

Pořadač pákový celoplastový
formát A4 • celoplastový • nová páková mechanika pro pevné a přesné uzavření • ergonomický tvar páky pro pohodlné uchope-
ní • hřbetní kapsa se štítkem na popisky • uzavírací kroužek proti náhodnému otevření • kovová ochranná lišta • hřbetní kroužek 
• záruka na mechaniku 3 roky

Obj. kód barva  šíře hřbetu  Cena (Kč/Ks)
120 180 červená 50 mm 89,00
120 181 modrá 50 mm 89,00
120 184 zelená 50 mm 89,00
120 182 oranžová 50 mm 89,00
120 185 žlutá 50 mm 89,00
120 183 šedá 50 mm 89,00
120 178 bordó 50 mm 89,00
124 011 světle modrá 50 mm 89,00
124 015 tyrkysová 50 mm 89,00
124 014 fialová 50 mm 89,00
401 004 fuchsiová 50 mm 89,00
401 005 mátová 50 mm 89,00
400 259 písková 50 mm 89,00
400 260 krémová 50 mm 89,00
401 204 černá Vivida 50 mm 89,00
401 205 červená Vivida 50 mm 89,00
401 206 modrá Vivida 50 mm 89,00
401 207 zelená Vivida 50 mm 89,00
401 208 žlutá Vivida 50 mm 89,00
401 209 bílá Vivida 50 mm 89,00
400 267 červená Solea 50 mm 89,00
400 266 modrá Solea 50 mm 89,00
400 268 levandulová Solea 50 mm 89,00
400 269 broskvová Solea 50 mm 89,00

10ks

Pořadač pákový celoplastový VIVIDA Maxi
formát A4 Maxi umožňuje pohodlné ukládání dokumentů v prospektových obalech • potažen 
odolnou a omyvatelnou polypropylenovou fólií z obou stran v atraktivním designu VIVIDA

Obj. kód barva  šíře hřbetu  Cena (Kč/Ks)
129 522 černá Vivida 80 mm 106,00
129 523 červená Vivida 80 mm 106,00
129 524 modrá Vivida 80 mm 106,00
129 525 zelená Vivida 80 mm 106,00
129 526 žlutá Vivida 80 mm 106,00
129 527 bílá Vivida 80 mm 106,00

10ks

Náplň č.
str. 273

Další výrobky 
řady VIVIDA 
na straně 60
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Pořadač pákový mramor
formát A4 • páková mechanika • vnější potah tmavý mramorovaný papír • vnitřní potah světlý 
mramorovaný papír • barva hřbetu černá • hřbetní otvor pro snadnou manipulaci • kovové lišty 
pro delší životnost • uzavírací mechanismus (rado kroužky) drží pořadač vždy pevně zavřený 
• nalepovací etiketa

Obj. kód šíře hřbetu  Cena (Kč/Ks)
125 039 50 mm 39,00
125 040 75 mm 39,00 25ks

šíře 50 mm

20ks

šíře 75 mm

Pořadač závěsný mramor
pořadač formátu A4 •  mechanismus pro umístění závěsných složek a  desek •  šíře hřbetu 
75 mm • vnější potah tmavý mramorovaný papír • vnitřní potah světlý mramorovaný papír 
• barva černá • hřbetní otvor pro snadnou manipulaci • kovové lišty pro delší životnost • na-
lepovací etiketa

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
125 111 46,00 20ks

šíře 50 mm

25ks

šíře 75 mm

20ks

Pořadač pákový Rainbow
formát A4 •  páková mechanika •  karton z  vnější 
strany potažený prešpánem • z vnitřní strany hladký 
papír • uzavírací kroužky proti náhodnému otevření 
• kovová ochranná lišta pro delší životnost pořadače 
• hřbetní kroužek

Obj. kód barva  šíře hřbetu  Cena (Kč/Ks)
120 194 černá 50 mm 49,00
120 196 červená 50 mm 49,00
120 200 modrá 50 mm 49,00
120 202 zelená 50 mm 49,00
120 204 žlutá 50 mm 49,00
120 195 černá 75 mm 49,00
120 197 červená 75 mm 49,00
120 201 modrá 75 mm 49,00
120 203 zelená 75 mm 49,00
120 205 žlutá 75 mm 49,00

Pořadač pákový Economy
formát A4 • páková mechanika • karton z vnější strany potažený plastem • z vnitř-
ní strany hladký papír •  barevná povrchová úprava •  hřbetní kapsa se štítkem 
na popisky • uzavírací kroužek proti náhodnému otevření • kovová ochranná lišta 
• hřbetní kroužek

Obj. kód barva  šíře hřbetu  Cena (Kč/Ks)
120 208 černá 50 mm 59,00
120 209 červená 50 mm 59,00
120 210 modrá 50 mm 59,00
120 211 zelená 50 mm 59,00
400 250 oranžová 50 mm 59,00
124 028 žlutá 50 mm 59,00
124 025 šedá 50 mm 59,00
124 026 bordó 50 mm 59,00
400 251 tyrkysová 50 mm 59,00
124 027 fialová 50 mm 59,00
120 207 bílá 50 mm 59,00
120 213 černá 75 mm 59,00
120 214 červená 75 mm 59,00
120 215 modrá 75 mm 59,00
120 216 zelená 75 mm 59,00
400 248 oranžová 75 mm 59,00
124 029 žlutá 75 mm 59,00
124 030 šedá 75 mm 59,00
124 031 bordó 75 mm 59,00
400 249 tyrkysová 75 mm 59,00
124 032 fialová 75 mm 59,00
120 212 bílá 75 mm 59,00
šíře 50 mm

25ks

šíře 75 mm

20ks

Pořadač pákový A5
formát A5 • páková mechanika • šíře hřbetu 8 cm • potah černý mramor • barva hřbetu černá 
• hřbetní otvor pro snadnou manipulaci • nalepovací etiketa

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
128 005 na výšku 43,00
128 006 na šířku 43,00

20ks
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Pořadač archivační mramor
pořadač formátu A4 •  vnější potah tmavý mramorovaný papír •  vnitřní potah 
světlý papír • barva černá • šíře hřbetu 75 mm • vnitřní archivační kapsa • z dů-
vodu úspory místa je dodáván v  rozloženém stavu •  hřbetní otvor pro snadnou 
manipulaci

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
125 067 42,00

Pořadač kroužkový Leitz WOW
formát A4+ pro zakládání v  závěsných kapsách •  laminovaný papír •  šíře 
hřbetu 40 mm • kapacita 230 listů • přítlačná spona • průměr kroužků 25 mm

Obj. kód barva  počet kroužků  Cena (Kč/Ks)
129 646 černá 2 98,00
129 078 modrá 2 98,00
129 647 zelená 2 98,00
129 648 žlutá 2 98,00
129 077 růžová 2 98,00
129 452 tyrkysová 2 98,00
129 453 fialová 2 98,00
129 076 perleťová bílá 2 98,00
129 649 černá 4 107,00
129 083 modrá 4 107,00
129 650 zelená 4 107,00
129 651 žlutá 4 107,00
129 082 růžová 4 107,00
129 454 tyrkysová 4 107,00
129 455 fialová 4 107,00
129 081 perleťová bílá 4 107,00

2 kroužky

Štítky k pořadačům
zasunovací papírové štítky •  vhodné 
do  pořadačů s  hřbetní kapsou •  šířka 
70 mm • barva bílá • 10 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
120 054 69,00 10ks

10ks

Štítky k pořadačům P4O
papírové štítky • 10 ks v balení

Obj. kód šíře  typ  Cena (Kč/bal.)
129 266 50 mm zasunovací 19,00
129 267 80 mm zasunovací 19,00
129 268 50 mm samolepicí 33,00
129 269 80 mm samolepicí 33,00

10ks

11ks

Pořadač archivační s barevným hřbetem
vyrobeno z ekologicky šetrné lepenky • barevný hřbetní štítek • všitá složená 
kapsa • hřbet 75 mm • FSC certifikát 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 343 červená 35,00
401 344 modrá 35,00
401 345 zelená 35,00
401 346 žlutá 35,00

Mobilní kroužkový pořadač Leitz Active WOW
formát A4 • inovativní čtyřkroužková mechanika (umožňuje pohodlnější používání pořadače) • vyroben 
z Polyfoamu (dvouvrstvý polypropylen vyplněný pěnou) - extrémně odolný a lehký • kapsy na volné 
papíry, CD, vizitky • kapacita 280 listů • záruka na mechaniku 3 roky

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 629 černá 262,00
401 378 modrá 262,00
129 630 zelená 262,00
129 631 žlutá 262,00
401 381 růžová 262,00
401 382 tyrkysová 262,00
401 383 fialová 262,00
129 632 bílá 262,00

Náplň č.
str. 273

Další výrobky 
řady WOW 

na straně 52

4 kroužky

20ks

4 kroužky
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2Pořadač kroužkový plastový Esselte VIVIDA

formát A4 • šíře hřbetu 42 mm • průměr kroužků 25 mm • kapacita 190 listů • celoplastový 
• hřbetní kapsa se štítkem na popisky

Obj. kód barva  počet kroužků  Cena (Kč/Ks)
120 132 černá 2 69,00
120 134 červená 2 69,00
120 135 modrá 2 69,00
120 137 zelená 2 69,00
120 138 žlutá 2 69,00
120 131 bílá 2 69,00
120 140 černá 4 79,00
120 142 červená 4 79,00
120 144 modrá 4 79,00
120 146 zelená 4 79,00
120 148 žlutá 4 79,00
120 139 bílá 4 79,00

4 kroužky 2 kroužky

2 kroužky

4 kroužky

2 kroužky

Náplň č.
str. 273

Další výrobky 
řady VIVIDA 
na straně 60

Náplň č.
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na straně 67 
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str. 273
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na straně 66

Pořadač kroužkový plastový Esselte VIVIDA Maxi
formát A4 Maxi umožňuje pohodlné ukládání dokumentů v prospektových obalech  
• čtyřkroužková mechanika • šíře hřbetu 60 mm • průměr kroužků 40 mm • kapacita 
400 listů • celoplastový • hřbetní kapsa se štítkem na popisky 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 652 černá 125,00
129 653 červená 125,00
129 654 modrá 125,00
129 655 zelená 125,00
129 656 bílá 125,00 4 kroužky

Pořadač čtyřkroužkový Metallic
formát A4 • extra silný polypropylen 600 mic. • průměr kroužků 15 mm • čtyřkroužková 
mechanika • šíře hřbetu 2 cm • kapacita 70 listů • vhodný pro reklamní potisk

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 708 zlatá 65,00
129 709 stříbrná 65,00
129 710 měděná 65,00

Pořadač kroužkový PASTELINI
formát A4 • průměr kroužků 25 mm • šíře hřbetu 40 mm • laminovaný 
• pastelové barvy

Obj. kód barva  počet kroužků  Cena (Kč/Ks)
402 221 modrá 2 73,00
402 222 zelená 2 73,00
402 223 žlutá 2 73,00
402 224 růžová 2 73,00
402 225 fialová 2 73,00
402 226 modrá 4 81,00
402 227 zelená 4 81,00
402 228 žlutá 4 81,00
402 229 růžová 4 81,00
402 230 fialová 4 81,00

Desky s kroužkovou mechanikou Leitz WOW
formát A4 •  dvoukroužková mechanika •  ideální 
pro zakládání perforovaných dokumentů nebo do-
kumentů vložených v závěsných kapsách • hřbetní 
samolepicí štítek pro popis obsahu • kapacita 200 
listů • vyrobeny z dvouvrstvého polypropylenu 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 749 černá 97,00
129 465 modrá 97,00
129 750 zelená 97,00
129 751 žlutá 97,00
129 468 růžová 97,00
129 464 tyrkysová 97,00
129 467 fialová 97,00
129 752 bílá 97,00
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Pořadač kroužkový průhledný
formát A4 • extra silný polypropylen 500 mic. • průměr kroužků 15 mm • šíře hřbetu 2 cm 
• kroužková mechanika • kapacita 70 listů • vhodný pro reklamní potisk

Obj. kód barva  počet kroužků  Cena (Kč/Ks)
125 059 červená 2 36,00
122 053 modrá 2 36,00
125 060 zelená 2 36,00
122 052 čirá 2 36,00
122 046 červená 4 41,00
122 047 modrá 4 41,00
122 050 zelená 4 41,00
122 048 žlutá 4 41,00
122 045 čirá 4 41,00
122 049 kouřová 4 41,00

Pořadač kroužkový Opaline
formát A4 • extra silný polypropylen 600 mic. • průměr kroužků 15 mm • šíře hřbetu 2 cm 
• kapacita 70 listů • vhodné pro reklamní potisk

Obj. kód barva  počet kroužků  Cena (Kč/Ks)
127 039 červená 2 47,00
126 058 modrá 2 47,00
126 056 zelená 2 47,00
126 057 oranžová 2 47,00
129 711 růžová 2 47,00
129 712 sv.modrá 2 47,00
127 040 fialová 2 47,00
126 055 čirá 2 47,00
125 062 červená 4 52,00
124 079 modrá 4 52,00
124 077 zelená 4 52,00
124 078 oranžová 4 52,00
129 713 růžová 4 52,00
129 714 sv.modrá 4 52,00
126 062 fialová 4 52,00
124 076 čirá 4 52,00

4 kroužky2 kroužky

Náplň č.
str. 273

Další výrobky řady 
NEO COLORI 
na straně 62

Pořadač čtyřkroužkový NEO COLORI
formát A4 • extra silný polypropylen • odolný kvalitní materiál • průměr kroužků 15 mm 
• čtyřkroužková mechanika • hřbet 2 cm • kapacita 70 listů • moderní design

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 230 modrá  65,00
129 231 zelená 65,00
129 232 oranžová 65,00
401 649 růžová 65,00

4 kroužky

4 kroužky

2 kroužky

4 kroužky

2 kroužky

4 kroužky2 kroužky

4 kroužky

Pořadač kroužkový neprůhledný
formát A4 •  extra silný neprůhledný polypropylen 600 mic. •  průměr kroužků 15 mm •  šíře 
hřbetu 2 cm • kroužková mechanika • kapacita 70 listů • vhodný pro reklamní potisk

Obj. kód barva  počet kroužků  Cena (Kč/Ks)
122 163 černá 2 39,00
122 160 modrá 2 39,00
122 162 žlutá 2 39,00
122 161 růžová 2 39,00
122 167 černá 4 45,00
122 164 modrá 4 45,00
122 166 žlutá 4 45,00
122 165 růžová 4 45,00

Pořadač kroužkový PP PASTELINI
formát A4 • extra silný polypropylen • průměr kroužků 15 mm 
• šíře hřbetu 2 cm • kroužková mechanika • kapacita 70 listů 
• pastelové barvy

Obj. kód barva  počet kroužků  Cena (Kč/Ks)
129 715 modrá 2 58,00
129 716 zelená 2 58,00
129 717 žlutá 2 58,00
129 718 růžová 2 58,00
129 719 fialová 2 58,00
129 720 modrá 4 64,00
129 721 zelená 4 64,00
129 722 žlutá 4 64,00
129 723 růžová 4 64,00
129 724 fialová 4 64,00

Pořadač kroužkový A5 PP PASTELINI
formát A5 • extra silný polypropylen • průměr kroužků 15 mm • šíře hřbe-
tu 2 cm • čtyřkroužková mechanika • kapacita 70 listů • pastelové barvy

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 725 modrá 44,00
129 726 zelená 44,00
129 727 růžová 44,00
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formát A4 •  extra silný polypropylen 600 mic. •  průměr kroužků 15 mm •  šíře hřbetu 2 cm 
• čtyřkroužková mechanika R15 • kapacita 70 listů • čirá kapsa na titulní straně

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
128 226 modrá 56,00
128 227 čirá 56,00

Pořadač katalogový s přední a hřbetní kapsou
formát A4 •  čtyřkroužková mechanika •  celoplastový povrch •  barevná povrchová úprava 
• průhledná kapsa na přední straně • kapsa na hřbetu na popisky • praktické na katalogy, 
ceníky, prezentaci či zakládání dokumentů

Obj. kód mechanika  šíře hřbetu  kapacita  barva  Cena (Kč/Ks)
122 014 D15 30 mm 130 listů černá 81,00
122 015 D15 30 mm 130 listů modrá 81,00
122 013 D15 30 mm 130 listů bílá 81,00
122 017 D20 35 mm 175 listů černá 86,00
122 018 D20 35 mm 175 listů modrá 86,00
122 016 D20 35 mm 175 listů bílá 86,00
125 018 D25 40 mm 230 listů černá 86,00
125 019 D25 40 mm 230 listů modrá 86,00
125 017 D25 40 mm 230 listů bílá 86,00
120 128 D30 50 mm 275 listů černá 86,00
120 129 D30 50 mm 275 listů modrá 86,00
120 127 D30 50 mm 275 listů bílá 86,00
127 035 D40 60 mm 390 listů černá 90,00
127 036 D40 60 mm 390 listů modrá 90,00
127 037 D40 60 mm 390 listů bílá 90,00
122 023 D50 70 mm 480 listů černá 117,00
122 024 D50 70 mm 480 listů modrá 117,00
122 022 D50 70 mm 480 listů bílá 117,00
123 136 D70 85 mm 670 listů černá 137,00
123 137 D70 85 mm 670 listů modrá 137,00
123 135 D70 85 mm 670 listů bílá 137,00

4 kroužky

Pořadač dvoukroužkový prešpán
formát A4 • materiál extra silný prešpán 600 mic. • odolný kvalitní materiál • průměr kroužků 
15 mm • dvoukroužková mechanika • hřbet 2 cm • kapacita 70 listů

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
123 151 červená 44,00
123 154 modrá 44,00
123 152 zelená 44,00
123 150 oranžová 44,00
123 153 žlutá 44,00

2 kroužky

Pořadač čtyřkroužkový prešpán
formát A4 • materiál extra silný prešpán 600 mic. • odolný kvalitní materiál • průměr kroužků 
15 mm • čtyřkroužková mechanika • hřbet 2 cm • kapacita 70 listů

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
123 146 červená 51,00
123 149 modrá 51,00
123 147 zelená 51,00
123 145 oranžová 51,00
123 148 žlutá 51,00

4 kroužky

Pořadač čtyřkroužkový A3 na šířku
formát A3 • čtyřkroužková mechanika D35 • hřbet 5 cm • materiál lamino • hřbetní kroužek 
• hřbetní kapsa na štítek s popisky

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
128 015 černá 219,00
129 554 modrá 219,00

4 kroužky

4 kroužky

červená a zelená barva na objednávku
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Mapa tříklopá NEO COLORI
formát A4 • rozměry 320 x 249 x 5 - 30 mm • flexibilní kapacita 5 - 30 mm dokumentů • tříklopá 
• silný polypropylen • zajišťovací gumičky • vhodná pro archivaci dokumentů • moderní design

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 233 modrá  49,00
129 234 zelená 49,00
129 235 oranžová 49,00
401 651 růžová 49,00

32
6 

m
m

246 mm

30 mm

32
6 

m
m

246 mm

30 mm

Box s gumou neprůhledný
formát A4 •  rozměry 326 x 246 x 30 mm • neprůhledný polypropylen 600 mic. • zajišťovací 
gumička • vhodný pro reklamní potisk

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
122 171 černá 66,00
122 168 modrá 66,00
122 170 žlutá 66,00
122 169 růžová 66,00

32
6 

m
m

246 mm

30 mm

Mapa tříklopá neprůhledná
formát A4 • rozměry 320 x 247 x 5 - 30 mm • flexibilní kapacita 5 - 30 mm dokumentů • tříklo-
pá • neprůhledný polypropylen 400 mic. • zajišťovací gumičky • vhodná pro reklamní potisk

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
122 175 černá 38,00
122 172 modrá 38,00
122 174 žlutá 38,00
122 173 růžová 38,00

Box s gumou Metallic
formát A4 • rozměry 326 x 246 x 30 mm • zajišťovací gumička • extra silný 600 mic. polypro-
pylen 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 674 zlatá 99,00
129 675 stříbrná 99,00
129 676 měděná 99,00

Box s gumou NEO COLORI
formát A4 • rozměry 326 x 246 x 30 mm • zajišťovací gumička • extra silný 700 mic. polypro-
pylen • moderní design

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 236 modrá  87,00
129 237 zelená 87,00
129 238 oranžová 87,00
401 650 růžová 87,00

Mapa tříklopá Metallic
formát A4 • rozměry 330 x 240 x 30 mm • flexibilní kapacita 5 - 30 mm dokumentů • tříklopá 
• extra silný 600 mic. polypropylen • zajišťovací gumičky • vhodná pro archivaci dokumentů 
• vhodná pro reklamní potisk

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 685 zlatá 54,00
129 686 stříbrná 54,00
129 687 měděná 54,00



77

2020/2021  Objednávejte na  www.p4o.cz
2Box s gumou průhledný

formát A4 • rozměry 326 x 246 x 30 mm • průhledný polypropylen • tloušťka 500 mic. 
• zajišťovací gumička

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
120 073 modrá 51,00
120 074 žlutá 51,00
120 071 čirá 51,00

32
6 

m
m

246 mm

30 mm

Box s gumou Opaline
formát A4 • rozměry 326 x 246 x 30 mm • extra silný polypropylen Opaline 600 mic. • zajišťo-
vací gumička • vhodný pro reklamní potisk

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
125 020 červená 65,00
124 083 modrá 65,00
124 081 zelená 65,00
124 082 oranžová 65,00
129 677 růžová 65,00
129 678 světle modrá 65,00
126 063 fialová 65,00
124 080 čirá 65,00

32
6 

m
m

246 mm

30 mm

Mapa tříklopá průhledná
formát A4 • rozměry 320 x 249 x 5 - 30 mm • flexibilní kapacita 5 - 30 mm dokumentů • tří-
klopá •  polypropylen 400 mic. •  zajišťovací gumičky •  transparentní •  vhodná pro archivaci 
dokumentů • vhodná pro reklamní potisk

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
120 290 červená 31,00
120 292 modrá 31,00
120 293 zelená 31,00
120 294 žlutá 31,00
122 094 čirá 31,00
120 291 kouřová 31,00

Mapa tříklopá Opaline
formát A4 • rozměry 320 x 249 x 5 - 30 mm • flexibilní kapacita 5 - 30 mm dokumentů • tříklo-
pá • polypropylen Opaline 400 mic. • zajišťovací gumičky • transparentní • vhodná pro archiva-
ci dokumentů • vhodná pro reklamní potisk 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
125 093 červená 32,00
124 084 modrá 32,00
124 085 zelená 32,00
124 086 oranžová 32,00
129 688 růžová 32,00
129 689 sv.modrá 32,00
126 061 fialová 32,00
124 087 čirá 32,00

Desky na spisy Esselte VIVIDA
formát A4 • vyrobeno z průhledného polypropylenu • uzavírání na gumičku • kapacita 150 listů

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 228 černá 72,00
401 229 červená 72,00
401 230 modrá 72,00
401 231 zelená 72,00
401 232 žlutá 72,00
401 233 bílá 72,00

Desky na spisy Color Blocking
formát A4 • se třemi chlopněmi • zavírání s gumičkou na plastový kroužek • kapacita 300 listů 
• vyrobeny z neprůhledného polypropylenu

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 671 modrá 79,00
129 672 růžová 79,00
129 673 tyrkysová 79,00
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Kniha katalogová Clear
formát A4 • vhodná pro denní používání doma i v kanceláři • hladké transparentní kapsy za-
ručují dobrou viditelnost dokumentů, fotografií nebo prezentací • matný povrch • průhledná 
kapsa na přední straně • více než 50 % vyrobeno z recyklovaného materiálu

Obj. kód počet kapes  barva  Cena (Kč/Ks)
128 067 20 modrá 59,00
128 068 20 zelená 59,00
128 069 20 oranžová 59,00
128 070 20 sv. zelená 59,00
128 071 20 růžová 59,00
128 072 20 čirá 59,00
128 076 30 čirá 70,00

20
kapes

30
kapes

20
kapes

40
kapes

Kniha katalogová Vivid
formát A4 • 30 kapes • velmi pestré a  jasné barvy desek • popisovatelný hřbet pro snadné 
rozlišení • matný povrch • více než 50 % vyrobeno z recyklovaného materiálu 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
128 077 modrá 80,00
128 078 zelená 80,00
128 079 žlutá 80,00
128 080 růžová 80,00

30
kapes

20
kapes

40
kapes

Katalogová kniha Leitz Style
formát A4 •  hřbetní samolepicí štítek pro popis obsahu •  integrované kapsy pro prezentaci 
dokumentů • pro formát  A4 MAXI • vyrobena z polypropylenu

Obj. kód počet kapes  barva  Cena (Kč/Ks)
129 375 20 černá  99,00
129 376 20 červená 99,00
129 377 20 modrá 99,00
129 378 20 zelená 99,00
129 379 20 bílá 99,00
129 380 40 černá 149,00
129 381 40 červená 149,00
129 382 40 modrá 149,00
129 383 40 zelená 149,00
129 384 40 bílá 149,00

Desky na spisy Leitz WOW
formát A4 • bezpečné uchování dokumentů díky 3 chlopním a uzávěru na gumičku • vyrobeny 
z dvouvrstvého polypropylenu • kapacita 150 listů

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 602 černá 89,00
401 384 modrá 89,00
129 603 zelená 89,00
129 604 žlutá 89,00
401 387 růžová 89,00
401 388 tyrkysová 89,00
401 389 fialová 89,00
129 605 bílá 89,00

Náplň č.
str. 273

Další výrobky
řady WOW

na straně 52

Katalogová kniha Leitz WOW
formát A4 • desky v zářivých WOW barvách s dvoubarevným efektem •  integrované kapsy 
pro prezentaci dokumentů • hřbetní samolepicí štítek pro popis obsahu • vyrobeny z poly-
propylenu 

Obj. kód počet kapes  barva  Cena (Kč/Ks)
129 613 20 černá 89,00
129 614 20 modrá 89,00
129 615 20 zelená 89,00
129 616 20 žlutá 89,00
129 617 20 růžová 89,00
129 619 20 tyrkysová 89,00
129 620 20 fialová 89,00
129 618 20 bílá 89,00
129 621 40 černá 139,00
129 622 40 modrá 139,00
129 623 40 zelená 139,00
129 624 40 žlutá 139,00
129 625 40 růžová 139,00
129 627 40 tyrkysová 139,00
129 628 40 fialová 139,00
129 626 40 bílá 139,00
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Organizér na dokumenty
13 kapes s abecedním rejstříkem • silný polypropylen • vnější povrch 700 mic. • vnitřní kapsy 
150 mic. • zajišťovací gumička

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
129 702 DL modrá 45,00
129 703 DL zelená 45,00
400 636 A4 modrá 99,00
129 704 A4 zelená 99,00
129 553 A4 růžová 99,00

A4

DL

Obálka PP se zipem
materiál polypropylen 180 mic. • uzavíratelný plastový zip • roztažitelný hřbet až 2 cm

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
401 015 DL modrá 17,00
401 016 DL čirá 17,00
129 552 DL růžová 17,00
401 013 A5 modrá 18,00
401 014 A5 čirá 18,00
129 551 A5 růžová 18,00
401 011 A4 modrá 21,00
401 012 A4 čirá 21,00
129 550 A4 růžová 21,00

20 mm

Náplň č.
str. 273

Další výrobky řady 
VIVIDA

na straně 60

Aktovka na spisy Esselte VIVIDA
vyrobena z průhledného polypropylenu • 6 rozšiřitelných přihrádek • uzavírání na gumičku pro 
bezpečný přenos • kapsa na vizitky • kapacita 300 listů • samolepicí hřbetní štítek

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 222 černá 189,00
401 223 červená 189,00
401 224 modrá 189,00
401 225 zelená 189,00
401 226 žlutá 189,00
401 227 bílá 189,00

Aktovka s držadlem Esselte VIVIDA
praktická aktovka s držadlem a přihrádkami • vyrobena z průhledného polypropylenu • 12 
rozšiřitelných přihrádek • extra pevná přihrádka pro objemnější dokumenty • kapacita 350 
listů • kapsa na vizitky

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 194 černá 334,00
401 196 modrá 334,00

Aktovka s přihrádkami Leitz WOW
5 rozšiřitelných přihrádek se štítky pro popis obsahu • 1 pevná přihrád-
ka pro uložení volných papírů • kapsa na vizitky • kapacita 250 listů

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 592 černá 250,00
401 390 modrá 250,00
129 593 zelená 250,00
129 594 žlutá 250,00
401 393 růžová 250,00
401 394 tyrkysová 250,00
401 395 fialová 250,00
129 595 bílá 250,00

Obálka se zipem síťovaná
materiál PVC 300 mic s bezpečnostní síťkou • velká odolnost proti roztržení • zip v barvě obálky

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
128 907 DL modrá 25,00
128 908 DL zelená 25,00
128 909 DL růžová 25,00
128 904 A5 modrá 30,00
128 905 A5 zelená 30,00
128 906 A5 růžová 30,00
128 901 A4 modrá 36,00
128 902 A4 zelená 36,00
128 903 A4 růžová 36,00

A5

A4

DL

A5

A4

DL

12  
kapes

13  
kapes

6  
kapes

6  
kapes
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Obálka plastová s eurozávěsem
formát A4 • extra silná fólie 180 mic • eurozávěs pro snadné založení 
• zavírání na klopu s drukem • módní barvy • průhledný odolný po-
lypropylen • barva čirá • 5 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
128 225 modrá 19,00
128 224 čirá 19,00

5ks 5ksA4

5ks

Obálka s drukem NEO COLORI
silný polypropylen 220 mic. • uzavírání na klopu s drukem • moderní design • 5 ks v balení

Obj. kód formát   barva  Cena (Kč/Ks)
401 908 DL modrá 14,00
401 909 DL zelená 14,00
401 910 DL oranžová 14,00
401 911 DL růžová 14,00
401 912 A5 modrá 16,00
401 913 A5 zelená 16,00
401 914 A5 oranžová 16,00
401 915 A5 růžová 16,00
129 239 A4 modrá 22,00
129 240 A4 zelená 22,00
129 241 A4 oranžová 22,00
401 652 A4 růžová 22,00

Obálka s drukem prostorová
formát A4 •  pevný polypropylen 350 mic. •  zavírání na  klopu 
s drukem •  rozměry 317 x 243 x 20 mm • 5 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
400 635 modrá 26,00
400 634 mléčná 26,00

20 mm

20 mm

A4

Obálka plastová s drukem Electra
velmi kvalitní průhledný polypropylen 220 mic. • zavírání jedním drukem na delší straně 
• 5 ks v balení

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
129 330 DL  modrá 15,00
129 331 DL  zelená 15,00
129 690 DL šedá 15,00
129 332 DL  růžová  15,00
129 334 A5  modrá 17,00
129 335 A5  zelená 17,00
129 691 A5 šedá 17,00
129 336 A5  růžová  17,00
129 338 A4  modrá 22,00
129 339 A4  zelená 22,00
129 692 A4 šedá 22,00
129 340 A4  růžová  22,00

A5

A4

DL

A5

A4

DL

5 ks

Obálka s drukem Black&White
formát A4 •  silný polypropylen 200 mic. •  uzavírání na  klopu 
s drukem • moderní design • 5 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 470 černá 30,00
401 469 bílá 30,00

5ksA4

Obálka PVC se zipem
materiál PVC • s plastovým zipem • kapsa na vizitky

Obj. kód formát  Cena (Kč/Ks)
128 039 A5 10,00
128 040 A4 15,00 A5

A4



81

2020/2021  Objednávejte na  www.p4o.cz
2

Obálka plastová s drukem čirá
zavírání na výšku jedním drukem • velmi kvalitní polypropylen • barva čirá • 5 ks v balení

Obj. kód formát  Cena (Kč/Ks)
122 061 A7 19,00
122 060 A6 21,00
122 059 A5 24,00
122 058 A4 27,00

5ksA5
A6

A4
A7

Obálka plastová Electra na výšku
velmi kvalitní průhledný polypropylen • zavírání jedním drukem na kratší straně • 5 ks v balení 
• mix barev

Obj. kód formát  Cena (Kč/Ks)
126 021 A7 19,00
126 020 A6 20,00
126 019 A5 24,00
126 018 A4 28,00

A5
A6

A4
A7

5ks

Obálka plastová A4 s popiskou
formát A4 • velmi kvalitní průhledný polypropylen • zavírání jedním drukem na delší straně 
• vnitřní kapsička pro zasunovací štítek • 5 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
126 024 červená 28,00
126 026 modrá 28,00
126 025 žlutá 28,00
126 023 čirá 28,00

5ksA45ks

A4

DL

A5

A7

A6

Obálka plastová s drukem Opaline
extra silná fólie 180 mic. • zavírání na klopu s drukem • módní barvy • průhledný odolný po-
lypropylen • 5 ks v balení

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
129 110 A7 modrá  9,00
129 109 A7 čirá 9,00
129 108 A6 modrá  10,00
129 107 A6 čirá 10,00
127 060 DL červená 10,00
127 061 DL modrá 10,00
127 062 DL zelená 10,00
127 063 DL oranžová 10,00
129 693 DL sv.zelená 10,00
129 694 DL sv.modrá 10,00
129 695 DL fialová 10,00
127 064 DL čirá 10,00
127 065 A5 červená 12,00
127 066 A5 modrá 12,00
127 067 A5 zelená 12,00
127 068 A5 oranžová 12,00
129 696 A5 sv.zelená 12,00
129 697 A5 sv.modrá 12,00
129 698 A5 fialová 12,00
127 069 A5 čirá 12,00
127 070 A4 červená 15,00
127 071 A4 modrá 15,00
127 072 A4 zelená 15,00
127 073 A4 oranžová 15,00
129 699 A4 sv.zelená 15,00
129 700 A4 sv.modrá 15,00
129 701 A4 fialová 15,00
127 074 A4 čirá 15,00

5ks

Obálka s drukem PASTELINI
silný polypropylen 220 mic • uzavírání na klopu s drukem • pastelové barvy • 5 ks v balení 

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
402 153 A5 modrá 17,00
402 154 A5 zelená 17,00
402 155 A5 růžová 17,00
402 156 A4 modrá 22,00
402 157 A4 zelená 22,00
402 158 A4 růžová 22,00

A5

A4
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ORGANIZUJTE
Udělejte si pořádek ve Vašich 
projektech, šanonech 
a dokumentech s Post-it® 
pevnými záložkami

NAJDĚTE VŠE RYCHLE
Zvýrazněte důležité informace 
pro vás a váš tým s Post-it® 
záložkami ve tvaru šipky

PLÁNUJTE
Sledujte svůj nabitý program 
s Post-it® záložkami

URČETE SI 
SVÉ PRIORITY
Zvolte, co je potřeba udělat 
hned, co potom a co nakonec 
s Post-it® označeními priorit

pomůckami
PRACUJTE SE SPRÁVNÝMI

baner.280x95.indd   1 31.1.2018   13:42
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Záložky samolepicí 680 Post-it
barevné záložky Post-it s  průhlednou lepicí částí •  snímatelné •  popisovatelné •  rozměry 
25,4 x 43,2 mm • balení obsahuje 50 ks záložek 

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
120 327 červená 97,00
120 328 modrá 97,00
120 329 zelená 97,00
120 331 žlutá 97,00
129 271 růžová 97,00
129 577 žlutá - podpis 109,00

25,4 mm

Záložky samolepicí 686 v sadě
sada barevných Post-it záložek super silných •  snímatelné • popisovatelné •  rozměry 
25,4 x 38 mm • balení obsahuje 3 x 22 ks záložek 

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
122 080 červená, žlutá, modrá 198,00
122 079 růžová, zelená, oranžová 198,00

25,4 mm

Záložky ve tvaru šipky
značkovací záložky ve tvaru šipky • nepoškozují podklad • opakovaně použitelné • umožňují 
nalezení důležité informace • rozměry 11,9 mm x 43,1 mm • balení obsahuje 4 x 24 ks záložek   

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
129 121 červená, modrá, zelená, žlutá 169,00
129 499 růžová, tyrkysová, limetková, zelená 169,00

11,9 mm



83

2020/2021  Objednávejte na  www.p4o.cz
2Záložky samolepicí 683 mix

sada barevných Post-it záložek • snímatelné • popisovatelné • rozměry 11,9 x 43,2 mm • balení 
obsahuje 4 x 35 ks záložek • v sadě červená, modrá, zelená, žlutá

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
120 336 159,00

11,9 mm

Samolepicí značkovací bloky
papírové značkovací bloky • snímatelné • popisovatelné • vhodné pro značení textu

Obj. kód typ  rozměry (mm)  balení  Cena (Kč/bal.)
119 397 670/10 12,7 x 44,4 10 x 50 lístků 165,00
110 028 670/5 15 x 50 5 x 100 lístků 114,00
110 029 671/3 25 x 76 3 x 100 lístků 111,00

25x76 mm

12,7x44,4 mm

15x50 mm

Záložky samolepicí 683 v sadě
sada barevných Post-it záložek • snímatelné • popisovatelné • rozměry 11,9 x 43,2 mm • balení 
obsahuje 8 x 35 ks záložek a ZDARMA záložky ve tvaru šipek • v sadě červená, modrá, žlutá, 
zelená, neonově modrá, růžová, fialová a žlutá 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
128 036 272,00

11,9 mm

Záložky samolepicí papírové
přemístitelné • popisovatelné • neonové a pastelové barvy

Obj. kód rozměry (mm)  balení  Cena (Kč/bal.)
129 350 50 x 20 4 x 50 lístků 62,00
401 947 50 x 12 9 x 50 lístků  64,00

20 mm

12 mm Záložky samolepicí papírové v zásobníku
rozměry 50 x 12 mm • popisovatelné • přemístitelné • v papírovém zásobníku • balení obsa-
huje 4 x 100 lístků

Obj. kód provedení  Cena (Kč/bal.)
129 351 pastelové 26,00
129 352 neonové 29,00

 

12 mm

Samolepicí značkovací bloky průhledné
sada plastových značkovacích bloků •  popisovatelné •  průhledné •  snímatelné •  rozměry 
12,5 x 43,7 mm •  balení obsahuje 5 x 20 ks záložek •  v  sadě modrá, zelená, žlutá, růžová 
a oranžová

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
401 338 54,00

12,5 mm
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Rejstřík kartonový
formát A4 • kvalitní karton • euroděrování • barevný rozlišovač • popisovatelný titulní list

Obj. kód počet listů  Cena (Kč/bal.)
120 055 5 23,00
120 056 10 40,00
120 057 12 44,00

KARTON

Záložky samolepicí plastové
plastové • popisovatelné • transparentní • přemístitelné • neonové barvy

Obj. kód druh  rozměry (mm)  balení  Cena (Kč/bal.)
129 353 šipky 42 x 12 5 x 25 lístků 45,00
401 105 proužky 45 x 12 5 x 25 lístků 43,00
129 746 proužky  45 x 8 8 x 20 lístků 44,00

12 mm

12 mm

8 mm

Záložky samolepicí plastové v zásobníku
rozměr 45 x 12 mm • plastové • popisovatelné • transparentní • přemístitelné 
• v plastovém zásobníku

Obj. kód druh  balení  Cena (Kč/bal.)
129 445 šipky 5 x 30 lístků 68,00
129 354 proužky 5 x 40 lístků 68,00

Záložky samolepicí extra pevné
rozměr 38 x 38 mm • šipky • plastové transparentní tělo s papírovým štítkem • popisovatelné 
• přemístitelné • 2 x 10 záložek v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
129 489 zelená + modrá 41,00
129 490 žlutá + červená 41,00
129 491 růžová + modrá 41,00

Záložky samolepicí plastové na pravítku
rozměry 45 x 12 mm • přemístitelné • vhodné k označení, uspořádání i rozčlenění 
v dokumentech a knihách • 8 neonových barev • balení obsahuje 8 x 25 lístků

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
129 744 59,00

Záložky samolepicí plastové extra pevné
rozměr 38 x 25 mm • extra pevný plast • nebarevná část je transparentní • popisovatelné 
• přemístitelné • 4 x 20 záložek v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
129 745 54,00

12 mm

38 mm

25 mm
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formát A4 •  kvalitní karton •  euroděrování •  popisovatelný titulní list •  plastové rozlišovací 
okraje a multiperforace zpevněná plastovým proužkem pro delší životnost

Obj. kód rozlišení  Cena (Kč/bal.)
120 237 1 - 12 67,00
120 238 1 - 31 138,00
120 239 A - Z 102,00

KARTON

Rejstřík PP šedý
polypropylen 120 mic. • euroděrování • barva šedá

Obj. kód formát  rozlišení  Cena (Kč/bal.)
129 349 A5 A - Z 23,00
129 348 A4 1 - 5 14,00
120 241 A4 1 - 10 22,00
120 242 A4 1 - 12 22,00
120 243 A4 1 - 20 30,00
120 244 A4 1 - 31 46,00
120 245 A4 A - Z 32,00

PLAST

Rejstřík Maxi
formát A4 maxi • polypropylen • euroděrování • popisovatelný titulní list • formát s přesahem 
(vhodné pro použití mezi euroobaly)  • rozlišení 5 a 10 listů jsou v barevném provedení

Obj. kód rozlišení  Cena (Kč/bal.)
122 084 1 - 12 48,00
122 085 1 - 31 97,00
122 086 A - Z 67,00
126 089 5 listů 36,00
126 090 10 listů 58,00

PLAST
MAXI

FORMÁT

Rozdružovače
rozměry 10,5 x 24 cm • děrování • Eko karton 200 g • 100 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
126 079 modrá 47,00
126 080 zelená 47,00
126 081 oranžová 47,00
126 082 žlutá 47,00
126 083 růžová 47,00
126 073 mix 5 barev 49,00

KARTON100ks

Rejstřík PP barevný
formát A4 • celobarevné jednotlivé listy • polypropylen 120 mic. • euroděrování

Obj. kód počet listů  Cena (Kč/bal.)
120 240 1 x 5 20,00
129 346 2 x 5 28,00
129 347 2 x 6 33,00

PLAST

Rejstřík Projectpro
formát A4 maxi • celoplastový • multiperforace • popisovatelný na PC

Obj. kód rozlišení  Cena (Kč/bal.)
126 086 1 - 6 99,00
126 087 1 - 10 149,00
126 088 1 - 12 169,00

PLAST

www.esselte-easyprint.com
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Závěsné desky Esselte Classic
formát A4 • pevný 100% recyklovaný karton - 210 g • plastový rozlišovač s vyměnitelným pa-
pírovým štítkem • 9 poloh upevnění štítku • lisované dno do šíře 3 cm • zesílené okolí závěsné 
lišty • zpevněné dno • rozpětí vodicích lišt 330 mm • 25 ks v balení • mix barev 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
120 043 červená 556,00
120 048 modrá 556,00
120 049 zelená 556,00
120 050 žlutá 556,00
120 042 bílá 556,00
120 047 mix barev 253,00

25ks10ks

Závěsné desky Leitz Alpha
formát A4 • hnědé provedení - recyklovaný karton 250 g, barevné provedení - karton 225 g 
• plastový rozlišovač s vyměnitelným papírovým štítkem • rozpětí vodicích lišt 330 mm • 25 ks 
v balení 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
120 345 červená 40,00
120 346 modrá 40,00
120 347 zelená 40,00
120 344 žlutá 40,00
120 343 hnědá 37,00

25ks

Závěsné desky Leitz Alpha s bočnicemi
formát A4 • hnědé provedení - recyklovaný karton 250 g, barevné provedení - karton 225 g 
• plastový rozlišovač s vyměnitelným papírovým štítkem • vhodné pro ukládání volných listů 
• rozpětí vodicích lišt 330 mm • bočnice ze speciálního plátnového materiálu • 25 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
120 351 červená 52,00
120 352 modrá 52,00
120 353 zelená 52,00
120 350 žlutá 52,00
120 349 hnědá 47,00

25ks

Závěsné desky Leitz Alpha s rychlovazačem
formát A4 • hnědé provedení - recyklovaný karton 250 g, barevné provedení - karton 225 g 
• plastový rozlišovač s vyměnitelným papírovým štítkem • vhodné pro ukládání děrovaných 
dokumentů • rozpětí vodicích lišt 330 mm • 25 ks v balení 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
120 357 červená 39,00
120 358 modrá 39,00
120 359 zelená 39,00
120 356 žlutá 39,00
120 355 hnědá 35,00

25ks

Závěsné desky Leitz Alpha se širokým dnem
formát A4 • velmi pevný 100% recyklovaný karton - 320 g • plastový rozlišovač s vyměnitelným 
papírovým štítkem •  vhodné pro ukládání objemnějších a  těžších dokumentů •  rozpětí 
vodicích lišt 330 mm • pevné dno • 25 ks v balení

Obj. kód šířka dna  Cena (Kč/Ks)
126 085 4 cm 82,00
126 084 6 cm 84,00

25ks

Zásobník na závěsné desky Leitz Plus
zásobník na závěsné desky formátu A4 • vyrobený z pevného plastu • postranní skryté výřezy 
pro snadné přenášení • možnost stohování na sebe • kapacita 20 závěsných desek • rozměry 
395 x 273 x 170 mm • dodáván s 5 závěsnými deskami Leitz Alpha

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
126 006 černá 676,00
126 140 červená 676,00
126 005 modrá 676,00
126 141 ledová 676,00
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Rozlišovače pro závěsné desky Esselte Classic
plastové s papírovým štítkem • vhodné pro všechny desky Esselte Classic • 25 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
120 083 98,00

25ks

Archivační krabice na závěsné desky
rozměry 245 x 335 x 116 mm •  šířka hřbetu 116 mm •  lepenka •  pro archivaci dokumentů 
uložených v závěsných deskách • formát A4 • pojme až 10 ks závěsných desek s dokumenty 
• potisk pro popis na kratší i delší straně • FSC certifikát • barva bílá • 10 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
120 008 44,00 10ks

Kovový vozík na závěsné desky
pojízdný vozík • rozměry 62 x 46 x 48 cm • kapacita 40 závěsných desek • dodáván včetně dna, 
bez desek a zásuvek • barva černá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
122 076 1490,00

Drátěný stojan na závěsné desky
přenosný koš • rozměry 34 x 26 x 35,5 cm • vhodný do hlubokých zásuvek • kapacita 25 desek 
• dodáván bez desek • barva černá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
122 078 219,00

Stojan na závěsné desky
skládací plastový stojan na závěsné desky • rozměry 36 x 32 cm • dodáván včetně 4 ks barev-
ných závěsných desek a 4 štítků

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
129 537 648,00

Objednávejte pohodlně!
www.partner4office.cz

objednavky@p4o.cz

Za dopravu objednaného zboží do Vaší kanceláře 
neplatíte!* *u objednávek nad 1500,- Kč neúčtujeme dopravné
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Archivační krabice 150/200
kapacita 1500/2000 listů •  potisk pro popis na  hřbetu i  po  stranách 
• možnost uložení i naležato • barva bílá • FSC certifikát • 25 ks v balení

Obj. kód rozměry (mm)  Cena (Kč/Ks)
120 015 355 x 250 x 150 39,00
400 255 355 x 250 x 200 48,00 25ks

Archivační krabice 80
rozměry 355 x 250 x 80 mm •  šířka hřbetu 80 mm •  kapacita 800 
listů • potisk pro popis na hřbetu i po stranách • možnost uložení 
i naležato • FSC certifikát • 25 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
120 017 červená 24,00
120 018 modrá 24,00
120 019 zelená 24,00
120 020 žlutá 24,00
120 016 bílá 20,00

25ks

Archivační krabice 100
rozměry 355 x 250 x 100 mm • šíře hřbetu 100 mm • kapacita 1000 
listů • kartonová krabice • potisk pro popis na hřbetu i po stranách 
• možnost uložení i naležato • FSC certifikát • 25 ks v balení 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
120 022 červená 28,00
120 023 modrá 28,00
120 024 zelená 28,00
120 025 žlutá 28,00
400 254 bílá 23,00

25ks

Archivační krabice horizontální
rozměry 323 x 252 x 78 mm •  možnost uložení v  horizontální 
i vertikální poloze • potisk pro popis na každé straně • barva bílá 
• FSC certifikát • 25 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
400 487 26,00 25ks

Archivační krabice SpeedBox
složení ve 3 snadných krocích za 5 vteřin • vyrobena ze 100% recyklované lepenky • pro formát A4 i dokumenty v deskách, 
rychlovazačích • potisk pro popis na hřbetu i po stranách • stabilní konstrukce • gramáž 400 g/m2 • FSC certifikát • 25 ks v balení

Obj. kód rozměry (mm)  Cena (Kč/Ks)
129 255 350 x 250 x 80 25,00
129 256 350 x 250 x 100 28,00
129 257 350 x 250 x 150 44,00
129 530 horizontální 80 31,00

1 2 3

Složení ve 3 snadných krocích

Šetří Váš čas!

25ks

Archivační kontejner SpeedBox
složení ve 3 snadných krocích za 5 vteřin • vyroben ze 100% recyklované lepenky • potisk 
pro popis po stranách • gramáž kartonu 400g/m2 • FSC certifikát • 15 ks v balení

Obj. kód rozměry (mm)  kapacita  Cena (Kč/Ks)
129 528 355 x 193 x 252 pro formát A4 106,00
129 258 367 x 263 x 325 3 krabice š. 100 mm/2 krabice š. 150 mm 128,00
129 259 392 x 301 x 334 5 pořadačů š. 75 mm/80 mm 158,00
129 529 433 x 263 x 364 4 krabice š. 100 mm/5 krabic š. 80 mm 152,00 15ks
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rozměry 365 x 530 x 260 mm • pro archivaci až 6 ks archivačních krabic se hřbetem 80 mm 
nebo 5 krabic se hřbetem 100 mm • možnost stohování vzájemným připevněním • otevírání 
zepředu • potisk pro popis na kratší i delší straně • barva bílá • FSC certifikát • 10 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
120 010 145,00 10ks

Archivační kontejner na pořadače
rozměry 500 x 330 x 300 mm • pro archivaci až 6 ks pořadačů se hřbetem 80 mm • možnost 
stohování vzájemným připevněním • otevírání zepředu • potisk pro popis na kratší i delší stra-
ně • barva bílá • FSC certifikát •10 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
120 009 145,00 10ks

Archivační kontejner s víkem
obj. kod 120 012 pro archivaci až 6 ks archivačních krabic se hřbetem 80 mm nebo 5 krabic 
se hřbetem 100 mm • obj. kód 400 609 pro archivaci 3 ks archivačních krabic se hřbetem 
80 mm nebo 3 ks pořadačů se hřbetem 75 mm • možnost stohování vzájemným připevně-
ním • boční otvory pro snadnou manipulaci • potisk pro popis na víku i bočních stranách 
• barva bílá • FSC certifikát • 10 ks v balení 

Obj. kód rozměry (mm)  Cena (Kč/Ks)
120 012 365 x 550 x 260 145,00
400 609 375 x 267 x 297 67,00

10ks

Archivační krabice na pořadače
rozměry 330 x 300 x 80 mm • pro pořadač se hřbetem 80 mm • vynikající ochrana dokumentů 
proti prachu i světlu • potisk pro popis • barva bílá • FSC certifikát • 25 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
120 014 28,00

25ks

Archivační krabice ECO
pro dokumenty formátu A4 • pevná konstrukce díky zesíleným bočnicím • možnost uložení 
i naležato • vyrobena ze 100% recyklované vlnité lepenky • potisk pro popis po stranách • FSC 
certifikát • 25 ks v balení

Obj. kód rozměry (mm)  Cena (Kč/Ks)
401 311 327 x 233 x 80 16,00
401 312 327 x 233 x 100 19,00

25ks

Archivační kontejner s víkem ECO
rozměry 439 x 242 x 345 mm •  pro archivaci 5 ks krabic 80 mm nebo 4 ks krabic 100 mm 
• zesílené stěny i dno pro maximální pevnost a odolnost při stohování • vyroben ze 100% 
recyklované vlnité lepenky • potisk pro popis po stranách • FSC certifikát • 10 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 313 109,00 10ks
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20ks

2
25ks20ks

Archivační krabice
vyrobena z  hladké ruční lepenky 1000 g •  možnost uložení ve  skupinovém boxu 120280 
• ekologicky šetrný výrobek • FSC certifikát • 25 ks v balení • obj. kód 129 329 - 20 ks v balení 

Obj. kód rozměry (mm)  formát  Cena (Kč/Ks)
129 329 330 x 260 x 150 A4 43,00
120 000 330 x 260 x 110 A4 39,00
120 002 330 x 260 x 75 A4 22,00
120 001 330 x 260 x 50 A4 19,00
129 214 445 x 310 x 100 A3 39,00

Archivační krabice barevná 75
pro formát A4 •  rozměry 330 x 260 x 75 mm •  vyrobena z  kvalitní ruční lepenky 1000 g 
•  možnost uložení ve  skupinovém boxu obj. kód 120  280 •  ekologicky šetrný výrobek  
• FSC certifikát • 25 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
120 004 černá 22,00
120 005 červená 22,00
120 006 modrá 22,00
120 007 zelená 22,00
120 003 bílá 22,00

25ks

10ks

Archivační krabice speciální
vyrobena z kvalitní hladké lepenky • jedinečná konstrukce zamezuje vnikání prachu • odol-
nost vůči extrémním klimatickým podmínkám • speciální úprava lepenky zabraňuje napadení 
plísní a živočichy • na vyžádání další rozměry • barva hnědá • 10 ks v balení

Obj. kód rozměry (mm)  Cena (Kč/Ks)
123 057 350 x 260 x 110 39,00
123 058 410 x 260 x 110 39,00

Archivační kontejner UB
vyroben z kvalitní třívrstvé vlnité lepenky • zelený potisk • otvírání shora • pro uložení a pře-
pravu archivovaných dokumentů • možnost stohování • barva hnědá • 10 ks v balení

Obj. kód rozměry (mm)  kapacita  nosnost  Cena (Kč/Ks)
126 070 330 x 300 x 240 4 ks arch. krabic 80 kg 65,00
126 071 330 x 300 x 295 4 ks pořadačů 8 cm 90 kg 69,00
126 072 425 x 330 x 300 5 ks pořadačů 8 cm 100 kg 79,00

10ks

25ks

Archivační krabice barevná 110
pro formát A4 •  rozměry 330 x 260 x 110 mm •  vyrobena z  kvalitní ruční lepenky 1000 g 
•  možnost uložení ve  skupinovém boxu obj. kód 120  280 •  ekologicky šetrný výrobek  
• FSC certifikát • 25 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 493 černá 39,00
401 494 červená 39,00
401 495 modrá 39,00
401 496 zelená 39,00
401 497 bílá 39,00

Archivační krabice Smart
pro formát A4 • rozměry 320 x 255 x 110 mm • vyrobena z kvalitní třívrstvé vlnité lepenky - 
mikrovlny • pevná , lepená konstrukce  umožňuje  snadné a rychlé složení několika pohyby 
• 20 ks v balení  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
129 590 27,00
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rozměry 500 x 300 x 330 mm •  kapacita 6 ks pořadačů 80 mm nebo 10 ks pořadačů 
50 mm • vyroben z kvalitní třívrstvé vlnité lepenky B/H • modrý potisk • otvírání z boku 
• pro uložení a přepravu archivovaných dokumentů • možnost stohování • nosnost 100 kg 
• barva bílá • 10 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
127 001 94,00

10ks

Spona archivační dvoudílná
plastová spona dvoudílná • snadné a pevné svázání dokumentů 
pro archivaci • kovová konstrukce pro snadný přesun svazků do-
kumentů z pořadače do spony • 50 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
129 101 299,00 50ks

Archivační kontejner skupinový
rozměry 400 x 265 x 335 mm • kapacita 5 archivačních krabic šíře 
75 mm nebo kombinace šířek 50, 75, 110 mm případně stojanů 
na časopisy • vyroben z třívrstvé vlnité lepenky • možnost stoho-
vání • zelený tisk

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
120 280 79,00

Archivační kontejner S
pro formát A4 • rozměry 350 x 240 x 300 mm • vyroben z třívrstvé 
vlnité lepenky • určeno pro uložení 3 ks pořadačů nebo pro 3 ks ar-
chivačních krabic • barva hnědá • 10 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
124 111 43,00 10ks

Tubus lepenkový
pro archivaci velkoformátových dokumentů • plastové zátky

Obj. kód průměr  délka  Cena (Kč/Ks)
120 307 50 mm 450 mm 34,00
120 308 80 mm 630 mm 52,00
120 309 100 mm 750 mm 72,00

Sběrný box H/H zelený tisk
rozměry 325 x 295 x 325 mm • pro archivaci dokumentů uložených v pořadačích • kapacita 4 ks 
pořadačů 80 mm nebo 6 ks pořadačů 50 mm • vyroben z kvalitní třívrstvé vlnité lepenky H/H 
• zelený potisk • otvírání zepředu, vhodný na stohování • nosnost 90 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
129 448 35,00

Krabice stěhovací Strong
krabice s odklápěcím víkem je vyrobena ze zesílené mimořádně kvalitní třívrstvé vlnité lepen-
ky • pevná konstrukce určená ke stěhování a stohování až 4 vrstev na sobě • rozměry 610 x 430 
x 380 mm • nosnost 100 kg • dodávána v rozloženém stavu

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
129 591 179,00
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Krabice Leitz Click-N-Store znamenají 
stylový a praktický úložný systém 
v moderním designu, který vypadá 
úžasně kdekoliv. Můžete si vybrat 
z univerzální bílé a černé nebo ze záři-
vých barev, které oživí každý interiér. 
Polaminovaný povrch nejen dodá 
krabicím lesklý vzhled, ale také je 
chrání před poškrábáním. Prémiový 
vzhled dotváří kvalitní kovový štítek 
pro popis obsahu a pevné úchyty. 
Navíc na rozdíl od jiných krabic se 
krabice Leitz dají snadno rozložit, 
pokud je zrovna nepotřebujete.

Click & Store archivační systém 
Stylový a praktický archivační systém v současném designu, 
který vypadá úžasně doma i v kanceláři. Archivační krabice Leitz 
mají polaminovaný povrch, který chrání před poškrábáním. Na 
rozdíl od jiných krabic se archivační krabice Leitz dají rozložit, 
pokud je zrovna nepotřebujete. Kvalitní kovový štítek pro popis 
obsahu doplňuje jejich prémiový vzhled.

• moderní současný design
• složitelné pro úsporu místa
•  jednoduché složení a vysoká stabilita díky nové, vylepšené 

konstrukci
• kvalitní kovový štítek pro popis obsahu

1 2 3

Popis Vnitřní rozměry  
(š×v×h)

Vnější rozměry  
(š×v×h) Obj. č.:

Krabice na CD: 30 standardních CD obalů nebo 60 úzkých CD obalů
127 x 124 x 320 mm 143 x 147 x 352 mm 9047604100..**

Krabice vel. S pro formát A5
200 x 148 x 250 mm 216 x 160 x 282 mm 9047604300..**

Krabice vel. M pro formát A4
265 x 188 x 335 mm 281 x 200 x 369 mm 9047604400..**

Krabice vel. L pro formát A3
350 x 188 x 450 mm 369 x 200 x 484 mm 9047604500..*

Stojan na časopisy
95 x 310 x 245 mm 103 x 330 x 253 mm 9047604700..**

Barva: *  bílá (01),  černá (95)
             **  bílá (01),  růžová (23),  modrá (36),  oranžová (44),  zelená (64),  černá (95)

A

C

D

E

G

• extra stabilní!
• rychle a jednoduše složitelné! A    Pro formát A5C

      

Pro formát A4
D       

G       Pro formát A3E

  

Skladování & archivace

Click & Store archivační systém 
Stylový a praktický archivační systém v současném designu, 
který vypadá úžasně doma i v kanceláři. Archivační krabice Leitz 
mají polaminovaný povrch, který chrání před poškrábáním. Na 
rozdíl od jiných krabic se archivační krabice Leitz dají rozložit, 
pokud je zrovna nepotřebujete. Kvalitní kovový štítek pro popis 
obsahu doplňuje jejich prémiový vzhled.

• moderní současný design
• složitelné pro úsporu místa
•  jednoduché složení a vysoká stabilita díky nové, vylepšené 

konstrukci
• kvalitní kovový štítek pro popis obsahu

1 2 3

Popis Vnitřní rozměry  
(š×v×h)

Vnější rozměry  
(š×v×h) Obj. č.:

Krabice na CD: 30 standardních CD obalů nebo 60 úzkých CD obalů
127 x 124 x 320 mm 143 x 147 x 352 mm 9047604100..**

Krabice vel. S pro formát A5
200 x 148 x 250 mm 216 x 160 x 282 mm 9047604300..**

Krabice vel. M pro formát A4
265 x 188 x 335 mm 281 x 200 x 369 mm 9047604400..**

Krabice vel. L pro formát A3
350 x 188 x 450 mm 369 x 200 x 484 mm 9047604500..*

Stojan na časopisy
95 x 310 x 245 mm 103 x 330 x 253 mm 9047604700..**

Barva: *  bílá (01), ■ černá (95)
             **  bílá (01), ■ růžová (23), ■ modrá (36), ■ oranžová (44), ■ zelená (64), ■ černá (95)

A

C

D

E

G

• extra stabilní!
• rychle a jednoduše složitelné!

NOVINKA!

A ■  ■ ■ ■ ■ Pro formát A5C
■  ■ ■ ■ ■ 

Pro formát A4
D ■  ■ ■ ■ ■ 

G ■  ■ ■ ■ ■ Pro formát A3E

■  

3294_cp_ClicknStore_A4_landscape_CZ_v3.indd   1 12.04.12   14:04

Skladování & archivace

Click & Store archivační systém 
Stylový a praktický archivační systém v současném designu, 
který vypadá úžasně doma i v kanceláři. Archivační krabice Leitz 
mají polaminovaný povrch, který chrání před poškrábáním. Na 
rozdíl od jiných krabic se archivační krabice Leitz dají rozložit, 
pokud je zrovna nepotřebujete. Kvalitní kovový štítek pro popis 
obsahu doplňuje jejich prémiový vzhled.

• moderní současný design
• složitelné pro úsporu místa
•  jednoduché složení a vysoká stabilita díky nové, vylepšené 

konstrukci
• kvalitní kovový štítek pro popis obsahu

1 2 3

Popis Vnitřní rozměry  
(š×v×h)

Vnější rozměry  
(š×v×h) Obj. č.:

Krabice na CD: 30 standardních CD obalů nebo 60 úzkých CD obalů
127 x 124 x 320 mm 143 x 147 x 352 mm 9047604100..**

Krabice vel. S pro formát A5
200 x 148 x 250 mm 216 x 160 x 282 mm 9047604300..**

Krabice vel. M pro formát A4
265 x 188 x 335 mm 281 x 200 x 369 mm 9047604400..**

Krabice vel. L pro formát A3
350 x 188 x 450 mm 369 x 200 x 484 mm 9047604500..*

Stojan na časopisy
95 x 310 x 245 mm 103 x 330 x 253 mm 9047604700..**

Barva: *  bílá (01), ■ černá (95)
             **  bílá (01), ■ růžová (23), ■ modrá (36), ■ oranžová (44), ■ zelená (64), ■ černá (95)

A

C

D

E

G

• extra stabilní!
• rychle a jednoduše složitelné!

NOVINKA!

A ■  ■ ■ ■ ■ Pro formát A5C
■  ■ ■ ■ ■ 

Pro formát A4
D ■  ■ ■ ■ ■ 

G ■  ■ ■ ■ ■ Pro formát A3E

■  
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Univerzální krabice LEITZ CLICK-N-STORE 

2

Univerzální krabice CLICK-N-STORE M
krabice formátu A4 • rozměry 281 x 200 x 369 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 216 černá 344,00
129 217 modrá 344,00
129 667 zelená 344,00
129 668 žlutá 344,00
129 219 růžová 344,00
129 399 tyrkysová 344,00
129 400 fialová 344,00
129 215 bílá 344,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 245 černá 292,00
129 401 modrá 292,00
129 665 zelená 292,00
129 666 žlutá 292,00
129 404 růžová 292,00
129 405 tyrkysová 292,00
129 406 fialová 292,00
129 246 bílá 292,00

Univerzální krabice CLICK-N-STORE S
krabice formátu A5 • rozměry 216 x 160 x 282 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 247 černá 425,00
129 407 modrá 425,00
129 669 zelená 425,00
129 670 žlutá 425,00
129 410 růžová 425,00
129 411 tyrkysová 425,00
129 412 fialová 425,00
129 248 bílá 425,00

Univerzální krabice CLICK-N-STORE L
krabice formátu A3 • rozměry 369 x 200 x 484 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
126 123 černá 198,00
149 103 modrá 198,00
129 596 zelená 198,00
129 597 žlutá 198,00
149 105 růžová 198,00
129 476 tyrkysová 198,00
129 477 fialová 198,00
149 102 bílá 198,00

kapacita 30 CD v krabičkách, 60 CD ve slim krabičkách nebo 160 CD 
v obálkách • rozměry 143 x 136 x 352 mm

Box na CD CLICK-N-STORE
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Stojan na časopisy CLICK-N-STORE
stojan na časopisy A4 • rámeček na popisovací štítek na přední a zadní straně • skládací • la-
minovaný povrch • skladování katalogů, časopisů, brožur, složek, desek atd. • vnitřní rozměry 
95 x 310 x 245 mm (š x v x h, přední pohled)

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 249 černá 239,00
129 251 modrá 239,00
129 663 zelená 239,00
129 664 žlutá 239,00
129 254 růžová 239,00
129 478 tyrkysová 239,00
129 479 fialová 239,00
129 250 bílá 239,00

Krabice Fénix
luxusní provedení ručně zhotovených krabic s  odklápěcím víkem a  koženou pečetí kvality 
• sada 4 ks do sebe složených krabic o rozměrech:  264 x 203 x 161 mm, 286 x 222 x 174 mm, 
308 x 241 x 187 mm a 330 x 260 x 200 mm • vyrobená z exkluzivní hladké lepenky Luxor natur  

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
129 449 459,00

Krabice Růženka/Honzík/Toník
krabice je vyrobena z mimořádně kvalitní třívrstvé vlnité lepenky • potisk kohoutí stopa 
•  pevná konstrukce umožňuje snadné stěhování a  stohování •  dodávána v  rozloženém 
stavu • 2 ks v balení

Obj. kód barva  formát  rozměry (mm)  nosnost  Cena (Kč/bal.)
129 450 červená A3 440 x 320 x 200 50 kg 169,00
129 451 modrá A4 300 x 225 x 200 30 kg 159,00
129 500 černá A5 220 x 155 x 100 10 kg 139,00

2ks

Organizační krabice Click-N-Store
stylová skládací krabice pro uspořádání nabíječek, kabelů a  dalšího vybavení •  vyjímatelné 
přepážky pro lepší organizaci obsahu krabice •  formát A5, rozměry 220 x 110 x 285 mm - 2 
přepážky, formát A4, rozměry 280 x 100 x 370 mm - 3 přepážky  

Obj. kód barva  formát  Cena (Kč/Ks)
129 413 černá A5 249,00
129 414 modrá A5 249,00
129 642 zelená A5 249,00
129 643 žlutá A5 249,00
129 417 růžová A5 249,00
129 418 tyrkysová A5 249,00
129 419 fialová A5 249,00
129 420 bílá A5 249,00
129 421 černá A4 299,00
129 422 modrá A4 299,00
129 644 zelená A4 299,00
129 645 žlutá A4 299,00
129 425 růžová A4 299,00
129 426 tyrkysová A4 299,00
129 427 fialová A4 299,00
129 428 bílá A4 299,00

Čtvercová krabice Click-N-Store
praktický úložný systém nabízí skvělou skladovací kapacitu • ideální pro ukládání vysokých předmětů nebo pořadačů na výšku • velikostně se dokonale 
vejde do standardních policových systémů • formát A5 rozměry 265 x 265 x 250 mm, kapacita 13 litrů/10 kg, formát A4 rozměry 320 x 360 x 310 mm, 
kapacita 30 litrů/15 kg     

Obj. kód barva  formát  Cena (Kč/Ks)
129 506 černá A5 299,00
129 507 modrá A5 299,00
129 598 zelená A5 299,00
129 599 žlutá A5 299,00
129 510 růžová A5 299,00
129 511 tyrkysová A5 299,00
129 512 fialová A5 299,00
129 513 bílá A5 299,00
129 514 černá A4 379,00
129 515 modrá A4 379,00
129 600 zelená A4 379,00
129 601 žlutá A4 379,00
129 518 růžová A4 379,00
129 519 tyrkysová A4 379,00
129 520 fialová A4 379,00
129 521 bílá A4 379,00

Ideální velikost 
pro skříně 
Ikea Kallax
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10ks

115 mm

Stojan na časopisy Montana
pro formát A4 • rozměry 305 x 245 x 115 mm • vyroben z kartonu • 10 ks v balení 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
122 068 černá 27,00
122 066 modrá 27,00

75 mm

30 ks

Stojan na časopisy Hit
pro formát A4 • rozměry 325 x 255 x 75 mm • vyroben z vlnité lepenky • 30 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
128 001 červená 29,00
128 002 modrá 29,00
128 003 zelená 29,00
128 004 žlutá 29,00

75 mm

25ks

Stojan na časopisy Emba
pro formát A4 • rozměry 330 x 230 x 75 mm • vyroben z hladké ruční lepenky 1000 g 
• ekologicky šetrný výrobek • FSC certifikát • 25 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
120 029 černá 19,00
120 030 červená 19,00
120 031 modrá 19,00
120 032 zelená 19,00
129 111 bílá 19,00

80 mm

5ks

1500
1ks

Stojany na časopisy Bobo
pro formát A4 • rozměry 305 x 230 x 80 mm • vyrobeny z třívrstvé lepenky • ekologicky šetrný 
výrobek • 5 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
129 202 80,00

10ks

130 mm

Stojan na časopisy Triobox
pro formát A4 • rozměry 300 x 220 x 130 mm • vyroben z hladké ruční lepenky 1000 g 
• ekologicky šetrný výrobek • FSC certifikát • 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 325 černá 29,00
129 326 červená 29,00
129 327 modrá 29,00
129 328 zelená 29,00

10 ks

70 mmPLAST

Stojan na časopisy Esselte VIVIDA Economy
skládací stojan na  dokumenty formátu A4 •  vyrobený z  pevného kartonu potaženého 
PVC folií • kapsa na hřbetu s vyměnitelným štítkem • hřbetní úchyt pro snazší manipulaci 
• 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 188 černá 109,00
401 189 červená 109,00
401 190 modrá 109,00
401 191 zelená 109,00
401 192 žlutá 109,00
401 193 bílá 109,00
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Spisové desky s kulatým rohem
formát A4 • barva hnědá s bílými tkanicemi • rozměry 315 x 230 mm 
•  provedení z  hladké lepenky 1,2 mm •  kompatibilní s  archivační 
krabicí č.1 • opatřeny ražbou pro snadný popis • ekologicky šetrný 
výrobek • FSC certifikát • 25 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
125 100 10,00 25ks

Spisové desky se štítkem
formát A4 • lepenka 1,5 mm • lakovaný povrch • 25 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
123 056 černá 21,00
123 055 modrá 21,00 25ks

Spisové desky vzor hadí kůže
formát A4 • lepenka potažená papírem • design hadí kůže • 25 ks 
v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
125 099 16,00 25ks

Spisové desky A4 prešpán
formát A4 • strojní lepenka 1320 g • potažená barevným prešpánovým potahem 
• 25 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
400 515 černá 27,00
400 514 červená 27,00
400 511 modrá 27,00
400 512 tm. zelená 27,00
400 513 žlutá 27,00

25ks

25ks

formát A4 •  strojní lepenka potažená černým mramorovaným 
papírem • barva černá • 25 ks v balení

Spisové desky A4 mramor

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 240 20,00

25ks

Spisové desky s potiskem kohoutí stopy
formát A4 • vysoce kvalitní spisové desky s potiskem kohoutí stopy • rozměry 315 x 230 mm 
• popisovací štítek • vyrobeny ze zesílené hladké lepenky 1,8 mm • kulaté rohy, chránící ob-
sah desek před poškozením • bavlněné krepové tkanice 100 cm pro snadné zavazování • FSC 
certifikát • 25 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 501 černá 24,00
129 502 červená 24,00
129 503 modrá 24,00
129 504 zelená 24,00
129 505 bílá 24,00

Kufřík Elegant
kufřík na dokumenty s barevným potiskem se zámkem • vyroben z lepenky Luxor 1,2 mm 
• určen pro přenášení, uložení a uspořádání dokumentů • vyznačuje se snadnou údržbou, 
dlouhou životností a  je vhodným  designovým doplňkem • vnitřní rozměry formát A5: 
250 x 180 x 25 mm, formát A4: 325 x 251 x 35 mm  

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
402 324 A5 červená 54,00
402 325 A5 modrá 54,00
402 326 A4 červená 69,00
402 327 A4 modrá 69,00

A5

A4
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Mapa odkládací bez klop Classic
formát A4 • eko karton 240 g • 100 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 105 červená 2,40
123 018 modrá 2,40
120 080 zelená 2,40
123 021 oranžová 2,40
123 020 žlutá 2,40
123 019 růžová 2,40
129 262 sv.modrá 2,40

100ks

Mapa odkládací bez klop prešpán
formát A4 • prešpán 350 g • 20 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
123 023 červená 7,90
123 022 modrá 7,90
120 081 zelená 7,90
123 025 oranžová 7,90
123 024 žlutá 7,90

20 ks

Mapa odkládací jednoklopá Classic
formát A4 • eko karton 240 g • jedna klopa • 100 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 106 červená 2,80
123 002 modrá 2,80
120 076 zelená 2,80
123 005 oranžová 2,80
123 004 žlutá 2,80
123 003 růžová 2,80
129 260 sv.modrá 2,80

100ks

Mapa odkládací tříklopá Classic
formát A4 • eko karton 240 g • tři klopy • 50 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
128 217 červená 4,40
123 006 modrá 4,40
120 077 zelená 4,40
123 009 oranžová 4,40
123 008 žlutá 4,40
123 007 růžová 4,40
129 261 sv.modrá 4,40

50 ks

formát A4 • prešpán 350 g • tři klopy • 20 ks v balení

Mapa odkládací tříklopá prešpán

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
123 011 červená 14,80
123 010 modrá 14,80
120 078 zelená 14,80
123 013 oranžová 14,80
123 012 žlutá 14,80

20 ks

Mapa odkládací tříklopá s gumou prešpán
formát A4 • prešpán 350 g • tři klopy • zajišťovací gumička • 20 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
123 015 červená 26,00
123 014 modrá 26,00
120 079 zelená 26,00
123 017 oranžová 26,00
123 016 žlutá 26,00

20 ks
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Mapa odkládací tříklopá polypropylen
formát A4 •  barevná lepenka 350g/m2, po-
vrchová úprava - rastrované lamino • tři klopy 
• 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
400 498 černá 21,00
400 496 červená 21,00
400 497 oranžová 21,00
400 495 žlutá 21,00
400 492 bílá 21,00
400 493 tm. modrá 21,00
400 494 tm. zelená 21,00

Mapa odkládací tříklopá lesklá
formát A4 • kvalitní pevný lesklý karton • tři klopy • svislá gumička • 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
124 010 černá 20,00
124 007 červená 20,00
124 008 zelená 20,00
124 009 žlutá 20,00
124 005 tmavě modrá 20,00
124 006 světle modrá 20,00

10 ks

Desky tříchlopňové Leitz WOW
formát A4 • kapacita 250 listů • karton potažený laminem • bezpečné uchování dokumen-
tů díky 3 chlopním a uzavírání na gumičky • rozšiřitelné chlopně lze nastavit podle kapacity 
dokumentů

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 606 černá 55,00
129 092 modrá 55,00
129 607 zelená 55,00
129 608 žlutá 55,00
129 093 růžová 55,00
129 395 tyrkysová 55,00
129 396 fialová 55,00
129 091 bílá 55,00

10 ks

Mapa odkládací tříklopá s gumou polypropylen
formát A4 •  barevná lepenka 350g/m2, 
povrchová úprava - rastrované lamino •  tři 
klopy • zajišťovací gumička • 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
400 505 černá 28,00
400 503 červená 28,00
400 504 oranžová 28,00
400 502 žlutá 28,00
400 499 bílá 28,00
400 500 tm. modrá 28,00
400 501 tm. zelená 28,00

10 ks 50 ks

Deska s rohem Classic 
formát A4 • eko karton 240 g • 50 ks v baleníObj. kód barva  Cena (Kč/Ks)

401 554 modrá 6,90
401 555 zelená 6,90
401 556 oranžová 6,90
401 557 žlutá 6,90
129 538 růžová 6,90

Desky tříchlopňové Oxford Soft touch
desky na dokumenty • silný karton 320g/m2 • tři klopy • zajišťovací gumičky • šíře až 2 cm 
• zaoblené rohy • příjemný Soft Touch povrch • embosované logo

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
129 578 A4 modrá 84,00
129 581 A4 žlutá 84,00
129 579 A4 růžová 84,00
129 580 A4 tyrkysová 84,00
129 582 A3 černá 196,00
129 583 A3 modrá 196,00
129 584 A3 růžová 196,00
129 585 A3 tyrkysová 196,00

A4

A3
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Rychlovazač obyčejný celý Classic
formát A4 • eko karton 240 g • 100 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 102 červená 3,40
123 026 modrá 3,40
120 259 zelená 3,40
123 029 oranžová 3,40
123 028 žlutá 3,40
123 027 růžová 3,40
129 263 sv.modrá 3,40

100 ks

Rychlovazač obyčejný celý prešpán
formát A4 • prešpán 350 g • 20 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
123 031 červená 11,00
123 030 modrá 11,00
120 260 zelená 11,00
123 033 oranžová 11,00
123 032 žlutá 11,00

20 ks

Rychlovazač závěsný celý Classic
formát A4 • eko karton 240 g • do závěsného pořadače • 50 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 103 červená 5,00
123 034 modrá 5,00
120 277 zelená 5,00
123 037 oranžová 5,00
123 036 žlutá 5,00
123 035 růžová 5,00
129 264 sv. modrá 5,00

50 ks

Rychlovazač závěsný poloviční Classic
formát A4 • eko karton 240 g • 50 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 104 červená 4,80
123 051 modrá 4,80
122 082 zelená 4,80
123 054 oranžová 4,80
123 053 žlutá 4,80
123 052 růžová 4,80
129 265 sv. modrá 4,80

50 ks

Rychlovazač závěsný celý prešpán
formát A4 • prešpán 350 g • do závěsného pořadače • 20 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
123 039 červená 14,00
123 038 modrá 14,00
120 279 zelená 14,00
123 041 oranžová 14,00
123 040 žlutá 14,00

20 ks

Úchytky do rychlovazače
s mosazným jazýčkem • 25 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
120 312 černá 31,00
120 313 modrá 31,00

25 ks
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Rychlovazač PVC s kapsou
formát A4 •  průhledná přední strana s  kapsou •  jehla na  založení dokumentů •  pevná 
zadní strana

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
123 157 černá 34,00
125 075 červená 34,00
125 074 modrá 34,00
125 076 zelená 34,00

A4

Podpisová kniha Hanibal
formát A4 • 14 dělicích listů • materiál imitace kůže Hanibal PVC • standardní provedení 
• 3 otvory pro kontrolu písemností • barva černá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
120 126 199,00

Rychlovazač PP s euroděrováním
formát A4 • plast • transparentní přední strana • euroděrování • 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
129 731 černá 59,00
129 732 červená 59,00
129 733 modrá 59,00
129 734 zelená 59,00
129 735 oranžová 59,00
129 736 žlutá 59,00
129 737 sv.zelená 59,00
129 738 šedá 59,00
129 739 růžová 59,00
129 740 sv.modrá 59,00
129 741 tyrkysová 59,00
129 742 fialová 59,00
129 743 bílá 59,00

A4 10 ks

Rychlovazač PP
formát A4 • polypropylen • transparentní přední strana • 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
129 569 černá 39,00
129 570 červená 39,00
129 571 modrá 39,00
129 572 zelená 39,00
129 573 oranžová 39,00
129 574 žlutá 39,00
129 565 sv.zelená 39,00
129 568 šedá 39,00
129 575 růžová 39,00
129 564 sv.modrá 39,00
129 566 tyrkysová 39,00
129 567 fialová 39,00
129 576 bílá 39,00

A4

Rychlovazač s multiperforací Esselte VIVIDA
formát A4 • transparentní přední strana • euroděrování • 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
400 337 černá 9,60
400 334 červená 9,60
400 335 modrá 9,60
400 336 zelená 9,60
400 333 žlutá 9,60
400 332 bílá 9,60

A4 10 ks

10 ks

Rychlovazač Esselte VIVIDA
formát A4 • vyrobeno z kvalitního polypropylenu • přední průhledná strana • zasunovací štítek 
• kapacita 160 listů • 25 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 210 černá 6,00
401 211 červená 6,00
401 212 modrá 6,00
401 213 zelená 6,00
401 214 žlutá 6,00
401 215 bílá 6,00

25ksA4 A4
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Euroobaly
minimální odběr je 1 balení

Obj. kód formát  provedení  barva  tloušťka  ks v balení  Cena (Kč/bal.)
120 101 A5 U PP - krupička čirá 45 mic. 100 65,00
128 500 A4 U PP - krupička čirá 40 mic. 100 42,00
120 092 A4 U PP - krupička čirá 43 mic. 100 86,00
400 252 A4 U PP - hladké čirá 45 mic. 100 75,00
120 099 A4 U PP - hladké čirá 50 mic. 100 82,00
128 026 A4 U PP - hladké čirá 80 mic. 100 167,00
120 089 A4 L/U PP - hladké čirá 150 mic. 100 599,00
125 033 A4 U PP - hladké čirá 150 mic. 100 643,00
120 233 A3 U PP - krupička čirá 80 mic. 50 320,00
126 092 A3 U PP - krupička čirá 85 mic. 10 139,00

U
 A3U

 A5

 A4
L/U U

 A4

10 ks

50 ks

100 ks

Euroobaly s klopou
obal otevřený z boční strany s klopou • polypropylen • euroděrování 

Obj. kód formát  tloušťka  ks v balení  Cena (Kč/bal.)
120 100 B4 120 mic. 50 199,00
127 049 A4 120 mic. 10 42,00

10 ks 50 ks

Euroobaly s barevným proužkem
formát A4 • materiál polypropylen • vkládání U • hladký povrch • tloušťka 70 mic. • čiré 
s barevným rozlišovacím proužkem po straně a barevným eurozávěsem • 10 ks v balení 
• mix 5 barev

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
128 030 39,00 10 ks

Euroobaly PP barevné
formát A4 • materiál polypropylen • tloušťka 50 mic. • 25 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
129 342 červená 48,00
129 343 modrá 48,00
129 344 zelená 48,00
129 345 žlutá 48,00

25 ks

100 ks

Euroobaly s barevným okrajem
formát A4 • materiál polypropylen • tloušťka 40 mic. • zesílené okraje • vkládání U • matné trans-
parentní s barevným rozlišovacím proužkem po straně a barevným eurozávěsem • 100 ks v balení 

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
129 556 červená 114,00
129 557 modrá 114,00
129 558 zelená 114,00
129 559 žlutá 114,00
129 560 fialová 114,00
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Euroobaly At hand 
kvalitní závěsné obaly formátu A4 v praktickém balení v kartonové krabičce • vkládání 
U •  tloušťka 48 mikronů •  jemný embosovaný povrch • balení na principu papírových 
kapesníčků v krabičce • snadné vytahování po 1 kuse • krabička maximálně uspoří místo, 
je vždy po ruce, můžete ji umístit kamkoliv vodorovně i svisle • 50 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
124 125 99,00 50 ks100 ks

Euroobaly s rozšiřitelnou kapacitou
euroobaly formátu A4 s rozšiřitelnou kapacitou • díky velké kapacitě jsou zvlášť vhodné pro 
zakládání katalogů, ceníků a  objemnějších dokumentů •  vyrobeny z  pevného silného PVC 
tloušťky 170 mikronů pro dlouhou životnost, hladký povrch • spodní a boční „klínek“ o šířce 
20 mm zvyšuje kapacitu kapsy, otevřené spodní rohy kapes zajistí, že se rohy Vašich objem-
nějších dokumentů v kapse neohnou a nezničí • multiperforace je zesílená bílým plastovým 
proužkem a je vhodná pro založení kapsy do pákového i kroužkového pořadače • 10 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
124 033 429,00

20 mm

10 ks

Extra široké plastové kapsy
formát A4 rozšířený • typ otevírání „U“ • rozměr 32 x 22 cm • materiál polypropylen • tloušťka 
100 mic. • embosovaný povrch • kapacita kapsy je 60 - 80 listů papíru 80 g • 25 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
127 015 127,00

22 cm

25 ks25 ks

Již žádné 
zkroucené 
dokumenty

Již žádné rozsypané obaly

ZÁVĚSNÉ OBALY ESSELTE - ELEGANTNÍ ZAKLÁDÁNÍ
Díky praktickým balením jsou vždy všechny obaly  pohromadě  a  na dosah ruky.

Balení v krabici pro lepší 
manipulaci

Závěsné obaly balené v krabicích

Balení šetří místem Lze postavit i na výšku Rychlá a pohodlná manipulace

Závěsné obaly At hand

CBT16375_cp_esselte_pockets_P40_v01.indd   1 15.02.18   09:32

✓ ✗
Již žádné rozsypané obaly

ZÁVĚSNÉ OBALY ESSELTE - ELEGANTNÍ ZAKLÁDÁNÍ
Díky praktickým balením jsou vždy všechny obaly  pohromadě  a  na dosah ruky.

Balení v krabici pro lepší 
manipulaci

Závěsné obaly balené v krabicích

Balení šetří místem Lze postavit i na výšku Rychlá a pohodlná manipulace

Závěsné obaly At hand

CBT16375_cp_esselte_pockets_P40_v01.indd   1 15.02.18   09:32

✓ ✗
Již žádné rozsypané obaly

ZÁVĚSNÉ OBALY ESSELTE - ELEGANTNÍ ZAKLÁDÁNÍ
Díky praktickým balením jsou vždy všechny obaly  pohromadě  a  na dosah ruky.

Balení v krabici pro lepší 
manipulaci

Závěsné obaly balené v krabicích

Balení šetří místem Lze postavit i na výšku Rychlá a pohodlná manipulace

Závěsné obaly At hand

CBT16375_cp_esselte_pockets_P40_v01.indd   1 15.02.18   09:32

✓ ✗

Euroobaly v krabici
formát A4 • vkládání U • materiál polypropylen  • balené v krabici • 100 ks v balení

Obj. kód provedení  tloušťka  Cena (Kč/bal.)
129 531 krupička 43 mic. 120,00
401 644 hladké 55 mic. 179,00
129 532 hladké 75 mic. 267,00
126 091 hladké 105 mic. 338,00

Již žádné rozsypané obaly

ZÁVĚSNÉ OBALY ESSELTE - ELEGANTNÍ ZAKLÁDÁNÍ
Díky praktickým balením jsou vždy všechny obaly  pohromadě  a  na dosah ruky.

Balení v krabici pro lepší 
manipulaci

Závěsné obaly balené v krabicích

Balení šetří místem Lze postavit i na výšku Rychlá a pohodlná manipulace

Závěsné obaly At hand

CBT16375_cp_esselte_pockets_P40_v01.indd   1 15.02.18   09:32

✓ ✗

Již žádné rozsypané obaly

ZÁVĚSNÉ OBALY ESSELTE - ELEGANTNÍ ZAKLÁDÁNÍ
Díky praktickým balením jsou vždy všechny obaly  pohromadě  a  na dosah ruky.

Balení v krabici pro lepší 
manipulaci

Závěsné obaly balené v krabicích

Balení šetří místem Lze postavit i na výšku Rychlá a pohodlná manipulace

Závěsné obaly At hand

CBT16375_cp_esselte_pockets_P40_v01.indd   1 15.02.18   09:32

✓ ✗

Euroobaly U rozšířené A4 Maxi
formát A4 rozšířený na 220 mm • typ otvírání „U“ • rozměr 220 x 300 mm • větší kapacita 
až 70 listů • polypropylen • provedení krupička • vkládání na výšku

Obj. kód tloušťka  ks v balení  Cena (Kč/bal.)
128 231 50 mic. 50 67,00
126 059 100 mic. 50 139,00
129 555 150 mic. 25 139,00

50 ks
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Obaly na doklady vývěsné
čiré • hladké PVC • shora otevřené • tloušťka 150 mic. • 25 ks v balení

Obj. kód formát  Cena (Kč/bal.)
129 359 A5 152,00
129 358 A4 210,00 25 ks

A5

A4

Euroobal na katalogy PVC
formát A4 •  multiperforace •  rozšířená kapsa •  tloušťka zaklá-
daného dokumentu 10 - 15 mm • extra silná PVC fólie 180 mic. 
• 10 ks v balení

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
123 134 bez klopy 22,00
125 038 s klopou 28,00

10–15 mm
10–15 mm

10 ks

Obaly na kreditní karty
formát 89 x 60 mm •  materiál PVC •  tloušťka 120 mic. •  použití 
na telefonní a kreditní karty • 100 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
124 091 155,00 100 ks

Euroobaly na foto
formát A4 • polypropylen 80 mic. • čiré • hladké • multiperforace • pro archivaci a uložení foto-
grafií 10 x 15 cm • kapacita 4 nebo 8 fotografií • 10 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
126 094 56,00 10 ks

Závěsné desky s rozšiřitelnou kapacitou CombiFiles
formát A4 • kombinace rozšiřitelných kapes a desek • embosovaný polypropylen • unikátní 
skrývatelná multiperforace •  chlopeň pro ochranu vloženého dokumentu •  vhodné pro ka-
talogy nebo objemné dokumenty až do kapacity 150 listů papíru (80 g/m²) • snadný přístup 
k dokumentům • štítek pro identifikaci na vrchní straně desek • 3 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
127 006 modrá 127,00
127 008 transparentní 127,00

3 ks

Závěsné desky L CombiFiles
formát A4 •  kombinace desek a  kapes •  embosovaný polypropylen •  unikátní skrývatelná 
multiperforace • kapsa v rohu desek chránící vložené dokumenty • snadný přístup k založe-
ným dokumentům • štítek pro identifikaci na vrchní straně desek • vhodné na cesty a přená-
šení dokumentů • kapacita až 40 listů papíru (80 g/m²) • 5 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
127 005 transparentní 115,00 5 ks

Euroobal na katalogy PP
formát A4 •  kvalitní, silný obal na  dokumenty •  polypropylen 
180 mic. •  multiperforace •  rozšířená kapsa •  kapacita 15 mm 
dokumentů • 10 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 216 15,00

10 ks

10–15 mm
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hladké PVC • vkládání na šířku i na výšku

Obj. kód formát  barva  tloušťka  ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
127 081 A4 U čirá 120 mic. 100 627,00
125 031 A4 L čirá 180 mic. 100 599,00
120 104 A4 L červená 150 mic. 10 53,00
120 105 A4 L modrá 150 mic. 10 53,00
120 106 A4 L zelená 150 mic. 10 53,00
120 107 A4 L žlutá 150 mic. 10 53,00
123 139 A5 L čirá 140 mic. 10 43,00
129 356 A5 U na výšku čirá 120 mic. 100 397,00
129 355 A5 U na šířku čirá 120 mic. 100 397,00

 A4
L U

 A4  A5
U  A5U

Obaly na doklady PP typ L
formát A4 • otevřené z boku a shora

Obj. kód provedení  barva  tloušťka  ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
401 276 hladké čirá 110 mic. 100 199,00
128 025 hladké čirá 140 mic. 10 39,00
122 087 hladké čirá 140 mic. 100 397,00
129 357 hladké čirá 170 mic. 25 99,00
128 024 krupička čirá 80 mic. 100 149,00
120 113 krupička čirá 110 mic. 100 179,00
125 035 krupička červená 110 mic. 100 199,00
125 036 krupička modrá 110 mic. 100 199,00
125 037 krupička zelená 110 mic. 100 199,00
125 034 krupička žlutá 110 mic. 100 199,00

10 ks 25ks 100ks

Kapsy samolepicí
materiál PVC • čiré • hladké • snadná aplikace • praktické pomůcky, které Vám umožní vytvořit nebo rozšířit Vaše prezentační materiály o místo 
pro vložení vizitek, CD s prezentací

Obj. kód provedení  ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
122 071 kapsa na CD 6 79,00
122 069 hřbetní štítek 155 x 55 mm 6 34,00
125 083 kapsa na vizitky (shora) 6 27,00
122 070 kapsa na vizitky (boční) 10 46,00

6 ks

6 ks

10ks

Obaly na doklady PP typ L WOW 
formát A4 • materiál pevný polypropylen 200 mic. • otevřené z boku a shora • vykrojení pro snazší manipulaci s dokumenty • v trendy designu řady 
Leitz WOW • 6 ks v balení • mix barev 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
129 641 129,00

Náplň č.
str. 273

další výrobky 
řady WOW  

na straně 52

10 ks 100ks
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Složka spodní kapsy
formát A4 • materiál PVC • uvnitř po stranách spodní kapsy výška 9 cm • pevná • uzavíratelná

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
125 089 černá 41,00
125 090 červená 41,00
125 091 modrá 41,00
125 092 zelená 41,00

A4

A4

Složka boční kapsy
formát A4 • materiál PVC • uvnitř po stranách boční kapsy šířka 10 cm • pevná • uzavíratelná

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
125 085 černá 41,00
125 086 červená 41,00
125 087 modrá 41,00
125 088 zelená 41,00

A4

Složka pro řidiče s rychlosvorkou
materiál PVC • kapsy na založení dokumentů • rychlosvorka • kapsy na vizitky a platební karty 
• barva černá 

Obj. kód formát  Cena (Kč/Ks)
122 055 A5 80,00
120 281 A4 89,00

A5

A4
A4

Desky s klipem DURACLIP®

formát A4 • plastové desky se sponou ze speciální oceli • průhledná přední a barevná zadní 
strana • vhodné pro archivaci a prezentaci neděrovaných dokumentů • snadné a rychlé zaklá-
dání a vyjímání dokumentů • prodloužená záruka na klip 5 let

Obj. kód kapacita  barva  Cena (Kč/Ks)
127 018 30 listů černá 35,00
127 019 30 listů červená 35,00
127 020 30 listů modrá 35,00
127 021 30 listů zelená 35,00
127 022 30 listů žlutá 35,00
129 747 30 listů bílá 35,00
127 023 60 listů černá 39,00
127 024 60 listů červená 39,00
127 025 60 listů modrá 39,00
127 026 60 listů zelená 39,00
127 027 60 listů žlutá 39,00
129 748 60 listů bílá 39,00

záruka na klip 5 let

Desky s klipem Opaline
formát A4 • kapacita 20 listů • proficlip vhodný pro archivaci a prezentaci neděrovaných doku-
mentů • polypropylen Opaline 600 mic.

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 679 modrá 30,00
129 680 zelená 30,00
129 681 oranžová 30,00
129 682 růžová 30,00
129 683 sv. modrá 30,00
129 684 čirá 30,00
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A4

A4

A4

A4
A4

A5

A4

Podložka s klipem NEO COLORI
formát A4 • matné lamino • pevný kovový klip • extra pevná lepenka 2,5 mm • moderní design

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
400 684 modrá  57,00
400 685 zelená 57,00
400 686 oranžová 57,00
401 647 růžová 57,00

Náplň č.
str. 273

Další výrobky řady 
NEO COLORI
na straně 62

Náplň č.
str. 273

Další výrobky řady 
PASTELINI  
na straně 66

Dvojdeska s klipem uzavíratelná NEO COLORI
formát A4 • matné lamino • kovový klip na horní straně • extra pevná lepenka 2,4 mm 
• uzavíratelná • moderní design

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
400 687 modrá  82,00
400 688 zelená 82,00
400 689 oranžová 82,00
401 648 růžová 82,00

Dvojdeska s klipem uzavíratelná Leitz WOW
formát A4 • pevný klip udrží dokumenty 
na podložce • kapsa na volné papíry, CD 
aj. •  vyrobena z  Polyfoamu (dvouvrstvý 
polypropylen vyplněný pěnou) - ex-
trémně odolná a lehká • kapacita 75 listů 
do spony a 10 listů do kapsy

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
129 609 černá 183,00
129 459 modrá 183,00
129 611 zelená 183,00
129 610 žlutá 183,00
129 462 růžová 183,00
129 458 tyrkysová 183,00
129 461 fialová 183,00
129 612 bílá 183,00

Podložka s klipem PASTELINI
plastová • kovový klip • extra pevná lepenka 2,5 mm • pastelové barvy

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
129 705 A5 modrá 47,00
129 706 A5 zelená 47,00
129 707 A5 růžová  47,00
402 042 A4 modrá 51,00
402 043 A4 zelená 51,00
402 044 A4 žlutá 51,00
402 045 A4 růžová 51,00
402 046 A4 fialová 51,00

Dvojdeska s klipem uzavíratelná PASTELINI
formát A4 • plastová • kovový klip na horní stra-
ně • extra pevná lepenka 2,5 mm • uzavíratelná 
• pastelové barvy

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
402 047 modrá 86,00
402 048 zelená 86,00
402 049 žlutá 86,00
402 050 růžová 86,00
402 051 fialová 86,00

Dvojdeska s klipem uzavíratelná
formát A4 • silná lepenka 2,4 mm potažená plastem • kovový klip na horní straně • uzavíra-
telná • na levé straně opatřena průhlednou kapsou

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
112 028 černá 63,00
122 125 červená 63,00
112 029 modrá 63,00
125 011 zelená 63,00
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Podložka s klipem a úchytem na tužku
formát A4 • plastová • kovový klip • extra pevná • plastový úchyt na tužku

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
122 123 černá 55,00
122 126 červená 55,00
122 124 modrá 55,00
125 072 zelená 55,00

Dokladovka Exclusive
obal na doklady (občanský průkaz, kreditky, CCS, pas a další) • pro-
vedení Exclusive černá • ozdobné růžky • rozměr 100 x 130 x 5 mm 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
125 010 63,00

Krabička na vizitky s drukem
vizitkový formát (kreditní karty) • zavírání jedním drukem • čirý 
polypropylen

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
123 098 33,00

Podložka s klipem polypropylen
formát A4 • lamino barevný potah • kovové poutko na zavěšení • kovový klip

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
400 510 černá 35,00
400 509 červená 35,00
400 508 žlutá 35,00
400 506 tm. modrá 35,00
400 507 tm. zelená 35,00

Euroobal na vizitky
euroděrování • lesklý 80 mic. polypropylen • 10 ks v balení

Obj. kód formát  typ  Cena (Kč/bal.)
129 446 A5 8 vizitek 29,00
129 447 A4 20 vizitek 52,00

Dokladovka Newspaper
obal na doklady (občanský průkaz, kreditky, CCS, pas a další) 
• provedení novinový potisk • rozměr 100 x 130 x 5 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
129 498 49,00

Podložka s klipem Black&White
formát A4 • pevný kovový klip • extra pevná lepenka 2,5 mm • speciální matná lamino fólie 
s velmi odolnou povrchovou úpravou • moderní design

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 462 černá 60,00
401 461 bílá 60,00

A4 A4 A4

A5

A4

10 ks
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Náplň do vizitkáře 
náhradní náplň do rotačních a lineárních vizitkářů a kartoték Rotacard® • 50 ks v balení

Obj. kód typ  Cena (Kč/bal.)
120 085 papírová kartička s předtiskem 109,00
120 084 fóliová pouzdra na vizitky 109,00

50 ks

Vizitkář rotační AV-225
stolní vizitkář Rotacard® • abecední rejstřík • 225 fóliových pouzder na 450 vizitek • po doplně-
ní kapacita až 600 vizitek • materiál plast a kov

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
120 321 černá 520,00

Vizitkář rotační RV-225
stolní vizitkář Rotacard® • abecední rejstřík • 225 fóliových pouzder na 450 vizitek • po doplně-
ní kapacita až 600 vizitek • materiál plast

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
120 322 černá 520,00

Vizitkář čtyřřadý
kapacita 80 ks vizitek • materiál PVC • barva černá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
125 120 52,00

Vizitkář čtyřřadý Xepter
kapacita 80 ks vizitek • elegantní materiál Xepter 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
127 041 černá 69,00
125 109 modrá 69,00
125 108 vínová 69,00

Vizitkář kroužkový Xepter
formát A5 • čtyřkroužková mechanika • abecední registr A - Z • možnost přidávání listů • provedení 
Xepter • kapacita 80 ks vizitek 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
125 023 černá 117,00
125 024 modrá 117,00
125 025 vínová 117,00

4 kroužky

Euroobal na vizitky



plankton je soubor mikroskopických organismů unášených vodou.  

je důležitým článkem v potravním řetězci mořských živočichů.  

Velcí živočichové (například plejtvák nebo žralok) se mohou živit 

planktonem, jen pokud mají filtrovací zařízení.3



SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

hýčkejte si Vaše techNická ZáZemí. Vybírejte 

Z Velkého mNoŽstVí spotřebNího materiálu 

roZděleNého podle Výrobců a tiskoVých 

techNologií.

3Cartridge pro inkoustové tiskárny 
Hewlett Packard 110
Canon 115
Epson 118
Brother 119
Tonery pro laserové tiskárny 
Hewlett Packard 112
Canon 117
Lexmark, Xerox 119
Brother 120
Oki 123
Samsung 124
Tonery pro kopírovací stroje 
Canon, Ricoh  118, 121
Minolta, Kyocera Mita 123, 124
Kazety pro jehličkové tiskárny 124
Pásky do psacích strojů 125
3D filamenty 125
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SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
inkoustové a tonerové kazety, plotrové role Hewlett Packard, tonery do kopírek, barvící pásky pro jehličkové 
tiskárny a psací stroje, 3D filamenty3

HEWLETT PACKARD - kazety pro inkoustové tiskárny si ověřte na webusi ověřte na webu

orig. označení Obj. kód typ stroje barva číslo krabičky kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks

51645A 133038
DeskJet 710C, 720C, 815C, 820Cxi, 870Cxi, 880C, 890C, 895Cxi, 930C, 950C, 959C, 960C, 970Cxi, 980Cxi, 990CM, 990Cxi, 1120C, 1125C, 1220C, 1600C, 1600CM, OfficeJet G55 Printers, G85 Printers, 
G95, K60, K80, R65, T45, T65, 1150C, Pro R45, Pro 1170C, Pro 117  černá 45 45 ml ARMOR ANO 751,00

C6578A 133041
DeskJet 1220CSE, 1220Cxi, 930C, 932C, 935C, 950C, 952C, 960CSE, 960Cxi, 970CSE, 970Cxi, fax 1220, 1220xi, OfficeJet G55, G55xi,G85, G85xi, G95, K60, K60xi, K80, K80xi, V40, V40xi, Photosmart 
1000 printer, 1215 printer, 1215vm printer, 1218 printer, 1218xi  tříbarevná 78A 45 ml ARMOR ANO 496,00

C6656A 134031

DeskJet 3300, 3400, 450, 450C, 5150, 5550, 5551, 5650, 5652, 5850, 5650, 9670, 9680, OfficeJet PSC 1350, 2175, 4110, 4110, 4200, 4210, 4212, 4215, 4219, 4251, 4252, 4255, 4259, 5500, 5505, 
5510, 5515, 5600, 5605, 5610, 5615, 6100, 6110, PSC 1350, 2175, Photosmart 7100, 7150, 7260, 7300, 7345, 7350, 7450, 7550, 7660, 770, 7760, 7850, 7960, P7000, P7150, P7350, PSC 1100, 1110, 
1200, 1205, 1210, 1213, 1215, 1217, 1219, 1250, PSC 1300, 1310, 1315, 1340, 1350, PSC 1713, 2100, 2105, 2110, 2115, 2170, 2171, 2175, 2200, PSC 2210, 2400, 2410, 2425, 2510, 2570, 2575, 
PSC 300, 370, 380, 5650V, PSC 5650W

 černá 56 21 ml ARMOR ANO 269,00

C6657A 134032

DeskJet 3300, 3400, 450, 450C, 5150, 5550, 5551, 5650, 5652, 5850, 5650, 9670, 9680, OfficeJet PSC 1350, 2175, 4110, 4110, 4200, 4210, 4212, 4215, 4219, 4251, 4252, 4255, 4259, 5500, 5505, 
5510, 5515, 5600, 5605, 5610, 5615, 6100, 6110, PSC 1350, 2175, Photosmart 7100, 7150, 7260, 7300, 7345, 7350, 7450, 7550, 7660, 770, 7760, 7850, 7960, P7000, P7150, P7350, PSC 1100, 1110, 
1200, 1205, 1210, 1213, 1215, 1217, 1219, 1250, PSC 1300, 1310, 1315, 1340, 1350, PSC 1713, 2100, 2105, 2110, 2115, 2170, 2171, 2175, 2200, PSC 2210, 2400, 2410, 2425, 2510, 2570, 2575, 
PSC 300, 370, 380, 5650V, PSC 5650W

 tříbarevná 57 21 ml ARMOR ANO 436,00

C9363E
135157 DeskJet 460, 5740, 5940, 5943, 6540, 6840, 6843, 6940, 6980, 9800, 9803, D4100, D4163, OfficeJet 6200, 6205, 6210, 6213, 6215, 7200, 7210, 7213, 7310, 7313, 7410, 7413, H470, K  7100, 

Photosmart 1610, 1613, 2355, 2570, 2573, 2575, 2610, 2613, 2615, 2710, 2713, 325, 335, 338, 375, 385, 420, 422, 428, 470, 475, 8050, 8053, 8150, 8153, 8450, 8750, 8753, D5063, D5160, PRO 
B8350, PRO B8353, PSC 1600, 1610, 2350, 2355, 2610

 tříbarevná 344
14 ml HP ANO 1421,00

136040 20 ml ARMOR ANO 447,00

C9364E
135158

DeskJet 5940, 5943, D4100, D4163, OfficeJet 6213, 6310, 6315, H470, H470B, K 7100, Photosmart 2573, 2575, 8050, 8053, 8753, C4100, C4180, C4183, C4190, D5063, D5160  černá 337
11 ml HP ANO 836,00

138155 20 ml ARMOR ANO 316,00

CB321EE/
CN684EE

138006
Photosmart C5300, C5320, C5324, C5380, C6324, C6380, D5460, B8550  černá 364XL

800 str. HP ANO 546,00

139600 19 ml ARMOR ANO 170,00

CD887AE 139785 DesignJet D730, F735, DeskJet Ink Advantage K109  černá 703 4 ml HP NE 249,00

CD888AE 139786 DesignJet D730, F735, DeskJet Ink Advantage K109  tříbarevná 703 250 str. HP NE 249,00

CH563EE
139311

Deskjet 1000, 1050, 2050, 3000, 3052  černá 301XL
480 str. HP ANO 790,00

139608 620 str. ARMOR ANO 414,00

CH564EE
139312
139609

Deskjet 1000, 1050, 2050, 3000, 3053  tříbarevná 301XL
330 str. HP ANO 790,00

440 str. ARMOR ANO 543,00

CN045AE
139610

OfficeJet PRO 8100, PRO 8600, PRO 251DW  černá 950XL
53 ml HP ANO 960,00

139787 75 ml ARMOR ANO 371,00

CN046AE
139611

OfficeJet PRO 8100, PRO 8600, PRO 251DW  modrá 951XL
24 ml HP ANO 723,00

139788 30 ml ARMOR ANO 371,00

CN047AE
139612
139789

OfficeJet PRO 8100, PRO 8600, PRO 251DW  červená 951XL
24 ml HP ANO 723,00

30 ml ARMOR ANO 371,00

CN048AE
139613

OfficeJet PRO 8100, PRO 8600, PRO 251DW  žlutá 951XL
24 ml HP ANO 723,00

139790 30 ml ARMOR ANO 371,00

C2P43AE 139791 OfficeJet PRO 8100, PRO 8600, PRO 251DW  sada 4 barev 951XL
1500/2300 

str.
HP NE 2811,00

CN053AE
139614

OfficeJet 6100 E-PRINTER H611A, 6600, 6700, 7110  černá 932XL
1000 str. HP NE 831,00

139792 1090 str. ARMOR NE 289,00

CN054AE
139615

OfficeJet 6100 E-PRINTER H611A, 6600, 6700, 7110  modrá 933XL
825 str. HP NE 423,00

139793 950 str. ARMOR NE 227,00

CN055AE
139616

OfficeJet 6100 E-PRINTER H611A, 6600, 6700, 7110  červená 933XL
825 str. HP NE 423,00

139794 950 str. ARMOR NE 227,00

CN056AE
139617

OfficeJet 6100 E-PRINTER H611A, 6600, 6700, 7110  žlutá 933XL
825 str. HP NE 423,00

139795 950 str. ARMOR NE 227,00

CN692AE 139796 DeskJet 2060  černá 704 480 str. HP NE 250,00

CN693AE 139797 DeskJet 2060  tříbarevná 704 200 str. HP NE 250,00

C2P10AE 138200 DeskJet Ink Advantage 5645, 5575 OfficeJet 252 MOBILE ALL-IN-ONE  černá 651 600 str. HP ANO 430,00

C2P11AE 138201 DeskJet Ink Advantage 5645, 5575 OfficeJet 252 MOBILE ALL-IN-ONE  tříbarevná 651 300 str. HP ANO 380,00
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HEWLETT PACKARD - kazety pro inkoustové tiskárny si ověřte na webusi ověřte na webu

orig. označení Obj. kód typ stroje barva číslo krabičky kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks

C2P23AE
138202

OfficeJet Pro 6830, 6812, 6815, 6835, 6230  černá 934XL
1000 str. HP ANO 768,00

138203 1000 str. ARMOR ANO 286,00

C2P42AE
138204

Pagewide Pro 452, 477, OfficeJet 7510, 6100, 6600, 6700, 7110, 7610, 7612  sada 4 barev 932XL/933XL
825/1000 str. HP NE 1863,00

138205 825/1000 str. ARMOR NE 944,00

CZ101AE 139620 DeskJet Ink Advantage 2515 (CZ280C), 3515 (CZ279C)  černá 650 360 str. HP ANO 284,00

CZ102AE 139621 DeskJet Ink Advantage 2515 (CZ280C), 3515 (CZ279C)  tříbarevná 650 200 str. HP ANO 248,00

CZ133A 138206 DesignJet T120, T520  černá 711 80 ml HP NE 1384,00

CZ109AE 139622 DeskJet Ink Advantage 5525 (CZ282C), 3525, 6525, 4615  černá 655 550 str. HP ANO 265,00

CZ110AE 139623 DeskJet Ink Advantage 5525 (CZ282C), 3525, 6525, 4615  modrá 655 600 str. HP ANO 265,00

CZ111AE 139624 DeskJet Ink Advantage 5525 (CZ282C), 3525, 6525, 4615  červená 655 600 str. HP ANO 265,00

CZ112AE 139625 DeskJet Ink Advantage 5525 (CZ282C), 3525, 6525, 4615  žlutá 655 600 str. HP ANO 265,00

L0S70AE
138217 Pagewide Pro 452, 477, OfficeJet MFP P27724DW, P25220DW, Pro 8211, 8711, 8716, 8717, 8721, 8731, 8702, 7740, 8210, 8216, 8218, 8710, 8715, 8718, 8719, 8720, 8725, 8728, 8730, 8732M, 

8740, 8745  černá 953XL
2000 str. HP NE 1094,00

138218 2000 str. ARMOR NE 750,00

F6U16AE
138207

Pagewide Pro 452, 477,  OfficeJet Pro 8702, 7740, 8210, 8216, 8218, 8710, 8715, 8718, 8719, 8720, 8725, 8728, 8730, 8732M, 8740, 8745  modrá 953XL
1600 str. HP NE 721,00

138208 1600 str. ARMOR NE 566,00

F6U17AE
138209

Pagewide Pro 452, 477,  OfficeJet Pro 8702, 7740, 8210, 8216, 8218, 8710, 8715, 8718, 8719, 8720, 8725, 8728, 8730, 8732M, 8740, 8745  červená 953XL
1600 str. HP NE 721,00

138210 1600 str. ARMOR NE 566,00

F6U18AE
138211

Pagewide Pro 452, 477,  OfficeJet Pro 8702, 7740, 8210, 8216, 8218, 8710, 8715, 8718, 8719, 8720, 8725, 8728, 8730, 8732M, 8740, 8745  žlutá 953XL
1600 str. HP NE 721,00

138212 1600 str. ARMOR NE 566,00

F6U65AE 138213 DeskJet 2130, 1010, 3630, Envy 4520, 4522, OfficeJet 3830, 3830, 3834, 4650  tříbarevná 302 165 str. HP ANO 424,00

F6U66AE 138214 DeskJet 2130, 1010, 3630, Envy 4520, 4522, OfficeJet 3830, 3830, 3834, 4650  černá 302 190 str. HP ANO 345,00

F6U68AE
138215

DeskJet 2130, 1010, 3630, Envy 4520, 4522, OfficeJet 3830, 3830, 3834, 4650  černá 302XL
480 str. HP ANO 756,00

138216 480 str. ARMOR ANO 444,00

L0S07AE 138225 Pagewide Pro Managed MFP P57750DW, 452, 477, P57750 MFP, 452DN, 477DN, 552DW, 577DW MFP, 577Z, P55250DW  černá 973X 10000 str. HP NE 2738,00

F6V25AE 139802 DeskJet IA 4535, 4675, 1115, 2135, 3635, 3835  černá 652 360 str. HP ANO 318,00

F6V24AE 139803 DeskJet IA 4535, 4675, 1115, 2135, 3635, 3835  tříbarevná 652 200 str. HP ANO 271,00

N9J72AE 138465
Deskjet 1000, 1010, 1050, J410, 1050A, J410, 1051A, J410, 1055, J410, 1056, J410, 1510, 1512, 1513, 2000, 2050, J510, 2050A, J510, 2054A, J510, 2510, 2514, 2540, 2542, 2544, 3000, 3050, 
J610, 3054A, J611, 3055A, J611, 3057A, J611, 3059A, J611, 3510, Envy 4502, 5530, Officejet 2620, 2622

 sada 4 barev 301/301 195/165 str. HP NE 708,00

N9K06AE 138466 DeskJet 2632, 2620, 2630, 2633, 3720, 3730, 3732, 3733, 3735, Envy 5020, 5030, 5032  černá 304 120 str. HP ANO 274,00

N9K05AE 138467 DeskJet 2632, 2620, 2630, 2633, 3720, 3730, 3732, 3733, 3735, Envy 5020, 5030, 5032  tříbarevná 304 100 str. HP ANO 274,00

N9K08AE 138468 DeskJet 2632, 2620, 2630, 2633, 3720, 3730, 3732, 3733, 3735, Envy 5020, 5030, 5032  černá 304XL 300 str. HP NE 596,00

N9K07AE 138469 DeskJet 2632, 2620, 2630, 2633, 3720, 3730, 3732, 3733, 3735, Envy 5020, 5030, 5032  tříbarevná 304XL 300 str. HP NE 620,00

T6L99AE 138470 OfficeJet Pro 6961, 6963, 6964, 6965, 6966, 6971, 6976, 6979, 6950, 6962, 6951, 6960, 6962, 6968, 6970, 6974, 6978  černá 903 300 str. HP NE 370,00

T6M15AE
138221

Pagewide 452, 477, OfficeJet Pro 6961, 6963, 6964, 6965, 6966, 6971, 6976, 6979, 6950, 6962, 6951, 6960, 6962, 6968, 6970, 6974, 6978  černá 903XL
825 str. HP ANO 844,00

138471 825 str. ARMOR ANO 463,00

T6M03AE
138222

Pagewide 452, 477, OfficeJet Pro 6961, 6963, 6964, 6965, 6966, 6971, 6976, 6979, 6950, 6962, 6951, 6960, 6962, 6968, 6970, 6974, 6978  modrá 903XL
825 str. HP ANO 410,00

138472 825 str. ARMOR ANO 261,00

T6M07AE
138223

Pagewide 452, 477, OfficeJet Pro 6961, 6963, 6964, 6965, 6966, 6971, 6976, 6979, 6950, 6962, 6951, 6960, 6962, 6968, 6970, 6974, 6978  červená 903XL
825 str. HP ANO 410,00

138473 825 str. ARMOR ANO 261,00

T6M11AE
138224

Pagewide 452, 477, OfficeJet Pro 6961, 6963, 6964, 6965, 6966, 6971, 6976, 6979, 6950, 6962, 6951, 6960, 6962, 6968, 6970, 6974, 6978  žlutá 903XL
825 str. HP ANO 410,00

138474 825 str. ARMOR ANO 261,00
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inkoustové a tonerové kazety, plotrové role Hewlett Packard, tonery do kopírek, barvící pásky pro jehličkové 
tiskárny a psací stroje, 3D filamenty3

orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks

CB435A
137071

LaserJet P1005, P1006  černá 1500 str.
HP ANO 1711,00

138173 ARMOR ANO 733,00
CB435AD 139317 LaserJet P1005, P1006 - 2ks v balení  černá 2 x 1500 str. HP NE 3074,00

CB436A
137072

LaserJet M1120, M1522, P1505  černá 2000 str.
HP ANO 1964,00

138174 ARMOR ANO 744,00
CB436AD 139318 LaserJet M1120, M1522, P1505 - 2ks v balení  černá 2 x 2000 str. HP NE 3532,00

CB540A
138021 Color LaserJet CP 1215, CP 1518, CM1312, CP1210, 

CP1215, CP1515, CP1518  černá
2200 str. HP ANO 1987,00

139084 2200 str. ARMOR ANO 833,00

CB541A
138022 Color LaserJet CP 1215, CP 1518, CM1312, CP1210, 

CP1215, CP1515, CP1518  modrá
1400 str. HP ANO 1827,00

139085 1400 str. ARMOR ANO 833,00

CB542A
138023 Color LaserJet CP 1215, CP 1518, CM1312, CP1210, 

CP1215, CP1515, CP1518  žlutá
1400 str. HP ANO 1827,00

139086 1400 str. ARMOR ANO 833,00

CB543A
138024 Color LaserJet CP 1215, CP 1518, CM1312, CP1210, 

CP1215, CP1515, CP1518  červená
1400 str. HP ANO 1827,00

139087 1400 str. ARMOR ANO 833,00

CC530A
138026

Color LaserJet CM2320, CP2025  černá
3500 str. HP ANO 3106,00

139089 3500 str. ARMOR ANO 1396,00

CC530AD
139071

Color LaserJet CP2025, CM2320 - 2ks v balení  černá
2 x 3500 str. HP NE 4346,00

138483 2 x 3500 str. ARMOR NE 2090,00

CC531A
138027

Color LaserJet CM2320, CP2025  modrá
2800 str. HP ANO 3061,00

139090 2800 str. ARMOR ANO 1271,00

CC532A
138028

Color LaserJet CM2320, CP2025  žlutá
2800 str. HP ANO 3061,00

139091 2800 str. ARMOR ANO 1271,00

CC533A
138029

Color LaserJet CM2320, CP2025  červená
2800 str. HP ANO 3061,00

139092 2800 str. ARMOR ANO 1271,00
CE255X 139325 LaserJet P3010, P3015  černá 12500 str. ARMOR NE 1643,00

CE278A
139079

LaserJet P1600, P1560, P1566, P1605DN, P1606DN  černá
2100 str. HP ANO 1978,00

139326 2100 str. ARMOR ANO 879,00

CE278AD
139806

LaserJet P1600, P1560, P1566, P1605DN, P1606DN  černá
2 x 2100 str. HP NE 3556,00

138484 2 x 2100 str. ARMOR NE 1447,00

CE285A
139080

LaserJet P1100, P1102W, M1130, M1132  černá
1600 str. HP ANO 1728,00

139327 1600 str. ARMOR ANO 687,00
CE285X 138475 LaserJet P1100, P1102W, M1130, M1132  černá 3200 str. ARMOR ANO 1217,00

CE285AD
139807

LaserJet P1100, P1102W, M1130, M1132  černá
2 x 1600 str. HP NE 3104,00

138476 2 x 1600 str. ARMOR NE 1231,00

CE310A
139328

Color LaserJet CP1025, PRO 100 MFP, M175  černá
1200 str. HP ANO 1294,00

139808 1200 str. ARMOR ANO 831,00

CE311A
139329

Color LaserJet CP1025, PRO 100 MFP, M175  modrá
1000 str. HP ANO 1439,00

139809 1000 str. ARMOR ANO 831,00

CE312A
139330

Color LaserJet CP1025, PRO 100 MFP, M175  žlutá
1000 str. HP ANO 1439,00

139810 1000 str. ARMOR ANO 831,00

CE313A
139331

Color LaserJet CP1025, PRO 100 MFP, M175  červená
1000 str. HP ANO 1439,00

139811 1000 str. ARMOR ANO 831,00

CE400A
138243 LaserJet Enterprise 500 Color M551, 500 Color MFP 

M575DN, 500 Color MFP M570DW  černá
5500 str. HP NE 3632,00

138477 5500 str. ARMOR NE 1500,00

CE401A
138244 LaserJet Enterprise 500 Color M551, 500 Color MFP 

M575DN, 500 Color MFP M570DW  modrá
6000 str. HP NE 5566,00

138478 6000 str. ARMOR NE 1676,00

CE402A
138245 LaserJet Enterprise 500 Color M551, 500 Color MFP 

M575DN, 500 Color MFP M570DW  žlutá
6000 str. HP NE 5566,00

138479 6000 str. ARMOR NE 1676,00

CE403A
138246 LaserJet Enterprise 500 Color M551, 500 Color MFP 

M575DN, 500 Color MFP M570DW  červená
6000 str. HP NE 5566,00

138480 6000 str. ARMOR NE 1676,00

CE410A
139336

Color LaserJet PRO M475NW, M375NW, 400  černá
2200 str. HP NE 2052,00

139632 2200 str. ARMOR NE 1106,00

CE410X
139633

Color LaserJet PRO M375NW, PRO 400, PRO M475NW  černá
4000 str. HP NE 2593,00

139634 4000 str. ARMOR NE 1363,00

CE411A
139337

Color LaserJet PRO M475NW, M375NW, 400  modrá
2600 str. HP NE 3007,00

139635 2600 str. ARMOR NE 1311,00

CE412A
139338

Color LaserJet PRO M475NW, M375NW, 400  žlutá
2600 str. HP NE 3007,00

139636 2600 str. ARMOR NE 1311,00

CE413A
139339

Color LaserJet PRO M475NW, M375NW, 400  červená
2600 str. HP NE 3007,00

139637 2600 str. ARMOR NE 1311,00

CE505A
138030

LaserJet P2055, P2035, P2050  černá
2300 str. HP ANO 2233,00

139340 2300 str. ARMOR ANO 903,00

CE505X
138031

LaserJet P2050, P2055  černá
6500 str. HP NE 4092,00

139341 6500 str. ARMOR NE 1231,00

CE505XD
139638

LaserJet P2050, P2055  černá
2 x 6500 str. HP NE 7361,00

138481 2 x 6500 str. ARMOR NE 2249,00

CF217A
138247

LaserJet Pro M102A, M102W, M130FW  černá
1600 str. HP NE 1528,00

138482 1600 str. ARMOR NE 1191,00

CF226A
138248

LaserJet Pro M402, Pro MFP M426  černá
3100 str. HP ANO 2746,00

138249 3100 str. ARMOR ANO 1549,00

CF226X
138250

LaserJet Pro M402, Pro MFP M426  černá
9000 str. HP NE 4771,00

138251 9000 str. ARMOR NE 2566,00
CF226X Jumbo 138485 LaserJet Pro M402, Pro MFP M426  černá 12000 str. ARMOR NE 2651,00

CF279A
138254

LaserJet Pro M12W, M12A, MFP M26A  černá
1000 str. HP ANO 1372,00

138255 1000 str. ARMOR ANO 661,00

CF230A
138252

LaserJet Pro M203, MFP M227  černá
1600 str. HP ANO 1573,00

138486 1600 str. ARMOR ANO 1473,00

CF230X
138253

LaserJet Pro M203, MFP M227  černá
3500 str. HP NE 2347,00

138487 3500 str. ARMOR NE 2091,00

CF244A
138488

LaserJet Pro M15W, M28  černá
1000 str. HP ANO 1148,00

138489 1000 str. ARMOR ANO 849,00
CF259A 138490 LaserJet Pro M404N, M428DW, M304A  černá 3000 str. HP ANO 2451,00
CF259X 138491 LaserJet Pro M404N, M428DW, M304A  černá 10000 str. HP NE 5126,00

CF279A
138492

LaserJet Pro M26A, M12W  černá
1000 str. HP ANO 1372,00

138493 1000 str. ARMOR ANO 661,00
CF279X 138494 LaserJet Pro M26A, M12W  černá 2000 str. ARMOR NE 999,00

CF280A
139645

LaserJet Pro 400, M401a  černá
2700 str. HP NE 2511,00

139646 2700 str. ARMOR NE 989,00

CF280X
139818

LaserJet Pro 400 M401DN  černá
6900 str. HP NE 4444,00

138495 6900 str. ARMOR NE 1431,00

CF283A
139819

LaserJet Pro M125NW, M127FN, M127FW  černá
1500 str. HP ANO 1614,00

139820 1500 str. ARMOR ANO 846,00

HEWLETT PACKARD - kazety pro laserové tiskárny si ověřte na webusi ověřte na webu
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si ověřte na webusi ověřte na webu

orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks

HEWLETT PACKARD - kazety pro laserové tiskárny
orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks
CF283A Jumbo 138496 LaserJet Pro M125NW, M127FN, M127FW  černá 3000 str. ARMOR NE 1259,00

CF283AD 139821 LaserJet Pro M125NW, M127FN, M127FW  černá 2 x 1500 str. HP NE 2901,00

CF283X
139822

LaserJet Pro M201, M225, MFP M225dn  černá
2200 str. HP NE 2007,00

139823 2200 str. ARMOR NE 976,00

CF350A
139824

Color LaserJet Pro M176n, M177fw  černá
1300 str. HP ANO 1419,00

139825 1300 str. ARMOR ANO 853,00

CF351A
139826

Color LaserJet Pro M176n, M177fw  modrá
1000 str. HP ANO 1464,00

139827 1000 str. ARMOR ANO 853,00

CF352A
139828

Color LaserJet Pro M176n, M177fw  žlutá
1000 str. HP ANO 1464,00

139829 1000 str. ARMOR ANO 853,00

CF353A
139830

Color LaserJet Pro M176n, M177fw  červená
1000 str. HP ANO 1464,00

139831 1000 str. ARMOR ANO 853,00

CF360A
138497

Color LaserJet M552, M553, MFP M577F  černá
6000 str. HP NE 3786,00

138498 6000 str. ARMOR NE 1999,00

CF361A
138499

Color LaserJet M552, M553, MFP M577F  modrá
5000 str. HP NE 4744,00

138500 5000 str. ARMOR NE 1999,00

CF362A
138501

Color LaserJet M552, M553, MFP M577F  žlutá
5000 str. HP NE 4744,00

138502 5000 str. ARMOR NE 1999,00

CF363A
138503

Color LaserJet M552, M553, MFP M577F  červená
5000 str. HP NE 4744,00

138504 5000 str. ARMOR NE 1999,00

CF370AM
139832 Color LaserJet PRO M475NW, M375NW, 400 - sada 

obsahuje CE411A, CE412A a CE413A
 sada 3 barev

3 x 2600 str. HP NE 8109,00

138505 3 x 2600 str. ARMOR NE 3476,00

CF373AM 138257
Color LaserJet CP1215, CP1515, CP1518ni - sada 
obsahuje CB541A, CB542A a CB543A

 sada 3 barev 3 x 1400 str. HP NE 4933,00

CF341A 138256
LaserJet Pro M275, CP1025, 100 Color MFP M175NW - 
sada obsahuje CE311A, CE312A a CE313A

 sada 3 barev 3 x 1000 str. HP NE 3873,00

CF400A
139843

Color LaserJet MFP 277, Pro M252  černá
1500 str. HP ANO 1624,00

138506 1500 str. ARMOR ANO 904,00

CF400X
138258

Color LaserJet Pro MFP M277, M252  černá
2800 str. HP NE 2212,00

138259 2800 str. ARMOR NE 1191,00

CF400XD 138507 Color LaserJet Pro MFP M277, M252  černá 2 x 2800 str. HP NE 3977,00

CF401A
139844

Color LaserJet MFP 277, Pro M252  modrá
1400 str. HP ANO 1914,00

138508 1400 str. ARMOR ANO 1064,00

CF402A
139845

Color LaserJet MFP 277, Pro M252  žlutá
1400 str. HP ANO 1914,00

138509 1400 str. ARMOR ANO 1064,00

CF403A
139846

Color LaserJet MFP 277, Pro M252  červená
1400 str. HP ANO 1914,00

138510 1400 str. ARMOR ANO 1064,00

CF401X
138511

Color LaserJet Pro MFP M277DW, M252, M274  modrá
2300 str. HP NE 2453,00

138512 2300 str. ARMOR NE 1191,00

CF402X
138513

Color LaserJet Pro MFP M277DW, M252, M274  žlutá
2300 str. HP NE 2453,00

138514 2300 str. ARMOR NE 1191,00

CF403X
138515

Color LaserJet Pro MFP M277DW, M252, M274  červená
2300 str. HP NE 2453,00

138516 2300 str. ARMOR NE 1191,00

CF410A
138260

Color LaserJet Pro MFP M477, M452DN, MFP M377DW  černá
2300 str. HP ANO 2043,00

138517 2300 str. ARMOR ANO 1139,00

CF410X
138261 Color LaserJet Pro MFP M477, PRO M452DN, MFP 

M377DW  černá
6500 str. HP ANO 3454,00

138262 6500 str. ARMOR ANO 1857,00

CF411A
138263 Color LaserJet Pro MFP M477, PRO M452DN, MFP 

M377DW  modrá
2300 str. HP ANO 2637,00

138518 2300 str. ARMOR ANO 1139,00

CF412A
138264 Color LaserJet Pro MFP M477, PRO M452DN, MFP 

M377DW  žlutá
2300 str. HP ANO 2637,00

138519 2300 str. ARMOR ANO 1139,00

CF413A
138265 Color LaserJet Pro MFP M477, PRO M452DN, MFP 

M377DW  červená
2300 str. HP ANO 2637,00

138520 2300 str. ARMOR ANO 1139,00

CF540A 138270 Color LaserJet Pro M254, M280, M281  černá 1400 str. HP ANO 1552,00

CF541A 138271 Color LaserJet Pro M254, M280, M281  modrá 1300 str. HP ANO 1829,00

CF542A 138272 Color LaserJet Pro M254, M280, M281  žlutá 1300 str. HP ANO 1829,00

CF543A 138273 Color LaserJet Pro M254, M280, M281  červená 1300 str. HP ANO 1829,00

CF540X
138274

Color LaserJet Pro M254, M280, M281  černá
3200 str. HP ANO 2844,00

138521 3200 str. ARMOR ANO 2676,00

CF541X
138275

Color LaserJet Pro M254, M280, M281  modrá
2500 str. HP ANO 2998,00

138522 2500 str. ARMOR ANO 2676,00

CF542X
138276

Color LaserJet Pro M254, M280, M281  žlutá
2500 str. HP ANO 2998,00

138523 2500 str. ARMOR ANO 2676,00

CF543X
138277

Color LaserJet Pro M254, M280, M281  červená
2500 str. HP ANO 2998,00

138524 2500 str. ARMOR ANO 2676,00

Q2612A
133023 LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 

3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1005, M1319MFP  černá
2000 str. HP ANO 1964,00

134034 2000 str. ARMOR ANO 596,00

Q2612X 139152
LaserJet 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 
3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1005, M1319MFP  černá 3500 str. ARMOR ANO 736,00

Q5949X
134180

LaserJet 1320, 3390, 3392  černá
6000 str. HP ANO 4639,00

135012 6000 str. ARMOR ANO 1076,00

Q7553A 137025 LaserJet P2014, P2015, M2727  černá 3000 str. ARMOR ANO 827,00

W2030A 138526 Color LaserJet Pro M454, MFP M479  černá 2400 str. HP NE 1978,00

W2031A 138527 Color LaserJet Pro M454, MFP M479  modrá 2100 str. HP NE 2558,00

W2032A 138528 Color LaserJet Pro M454, MFP M479  žlutá 2100 str. HP NE 2558,00

W2033A 138529 Color LaserJet Pro M454, MFP M479  červená 2100 str. HP NE 2558,00

W2030X 138530 Color LaserJet Pro M454, MFP M479  černá 7500 str. HP NE 3998,00

W2031X 138531 Color LaserJet Pro M454, MFP M479  modrá 6000 str. HP NE 5461,00

W2032X 138532 Color LaserJet Pro M454, MFP M479  žlutá 6000 str. HP NE 5461,00

W2033X 138533 Color LaserJet Pro M454, MFP M479  červená 6000 str. HP NE 5461,00

W2070A 138534 Color Laser MFP 150, 178, 179FNW  černá 1000 str. HP ANO 966,00
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inkoustové a tonerové kazety, plotrové role Hewlett Packard, tonery do kopírek, barvící pásky pro jehličkové 
tiskárny a psací stroje, 3D filamenty3

orig. označení Obj. kód rozměr role gramáž (g/m2) Cena (Kč/role)
Q1396A 139052 610 mm x 45,7 m 80 330,00
C6035A 139053 610 mm x 45,7 m 90 504,00
C6019B 138421 610 mm x 45,7 m 90 886,00
Q1404B 139054 610 mm x 45,7 m 90 610,00
Q1397A 138115 914 mm x 45,7 m 80 450,00
C6036A 139049 914 mm x 45,7 m 90 769,00
C6020B 138116 914 mm x 45,7 m 90 1224,00
Q1405B 139050 914 mm x 45,7 m 90 917,00
Q1398A 138117 1067 mm x 45,7 m 80 544,00
Q1406B 138118 1067 mm x 45,7 m 90 1080,00
C6567B 139055 1067 mm x 45,7 m 90 1573,00

HEWLETT PACKARD - obrazové válce pro laserové tiskárny
orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks
CB384A 139344 Color LaserJet CP6015, CM6030, 6040  černá 35000 str. HP NE 1988,00

CE314A
139345 LaserJet PRO CP1025, PRO M275 (CF040A), PRO 100 Color MFP M175, PRO 

100 Color MFP M175A  černá
14000 str. HP NE 2048,00

139849 14000 str. ARMOR NE 1057,00

CF219A
138278

LaserJet Pro M102A, M102W, M130FW  černá
12000 str. HP NE 1685,00

138535 12000 str. ARMOR NE 1427,00

CF232A
138279

LaserJet Pro M203, MFP M227, MFP M227SDN, M206, MFP M230  černá
23000 str. HP NE 2233,00

138536 23000 str. ARMOR NE 1531,00
CF358A 138537 Color LaserJet Enterprise M880, M855X+  černá 30000 str. HP NE 2318,00
CF359A 138538 Color LaserJet Enterprise M880, M855X+  modrá 30000 str. HP NE 6413,00
CF364A 138539 Color LaserJet Enterprise M880, M855X+  žlutá 30000 str. HP NE 6413,00
CF365A 138540 Color LaserJet Enterprise M880, M855X+  červená 30000 str. HP NE 6413,00

si ověřte na webusi ověřte na webu HEWLETT PACKARD plotrové papíry si ověřte na webusi ověřte na webu

Použité tonery a cartridge již dávno nepatří do koše! 
Myslete proto ekologicky a zapojte se s námi do programu zpětného 
odběru použitých kazet. Na požádání bezplatně odvezeme 
a zajistíme ekologickou recyklaci či likvidaci. 

Věděli jste, že každá kazeta obsahuje 188 ml oleje v plastu, z něhož 
je vyrobena? Že pro biologické odbourání plastů je potřeba zhruba 
100 let? Recyklace tohoto plastu je navíc velmi obtížná, protože 
plast, z něhož je kazeta vyrobena, obsahuje přídavek pryskyřice.

K čemu je dobré odevzdávat použité tiskové kazety?

Velká většina kazet se vyhazuje do popelnic společně s průmyslovým 
nebo komunálním odpadem. Sběr kazet je tedy účinný způsob, jak 
přispět k trvale udržitelnému rozvoji tím, že budeme podporovat 
využívání odpadu. 
Sběr kazet přináší mnoho výhod:
• Snížení objemu skládek, spalování nebo likvidace odpadů.
• Podpora recyklace a opakovaného využívání kazet.
• Účast na ochraně životního prostředí prostřednictvím  

uvědomělého třídění odpadů.

Na požádání vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci 
spotřebního materiálu. 
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CANON - kazety pro inkoustové tiskárny si ověřte na webusi ověřte na webu

orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks

CL-41
135109

IP1200, IP1300, IP1600, IP1700, IP1800, IP1900, IP2200, IP2500, IP2600, IP6210D, IP6220D, MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP210, MP220, MX300, MX310 MP450, MP460  tříbarevná
4 ml CANON ANO 509,00

137031 12 ml ARMOR ANO 491,00
CL-541 139347 MG 2150, MG 3150  tříbarevná 180 str CANON ANO 458,00

CL-541XL
139650

Pixma MG 2150, MG 3150, MG 4150, MX 510, MX525, MX455, MX395, MG 2250, MG2150, MG3150, MG3250, MG4150, MG4250, MX 375, MX 395, MX 435, MX 455, MX 515, MX 525  tříbarevná
400 str. CANON NE 568,00

139851 540 str. ARMOR NE 535,00
CL-546XL 139853 MG 2450, MG 2550, IP 2850, MX 495, MG 2950, MX 494, MG 2450, MG 4200, MG 2455, MG 2555, MG 2950S, MG 2955, IP 2855,  MG 3050,  MG 2550S, MG 3053, TS 3150  tříbarevná 300 str. CANON ANO 458,00

CLI-526BK
139005

MG5150, MG5250, MG6150, MG8150  černá
9 ml CANON ANO 303,00

139348 10,5 ml ARMOR ANO 116,00

CLI-526C
139006

MG 5250, MG 5150, MG 6150, MG 8150, IP 4850, MX 885, MG 6250, IP 4950  modrá
9 ml CANON ANO 299,00

139349 10,5 ml ARMOR ANO 116,00

CLI-526M
139007

MG 5250, MG 5150, MG 6150, MG 8150, IP 4850, MX 885, MG 6250, IP 4950  červená
9 ml CANON ANO 299,00

139350 10,5 ml ARMOR ANO 116,00

CLI-526Y
139008

MG 5250, MG 5150, MG 6150, MG 8150, IP 4850, MX 885, MG 6250, IP 4950  žlutá
9 ml CANON ANO 299,00

139351 10,5 ml ARMOR ANO 116,00
CLI-526GY 139009 MG 6150, MG 8150, IP 4850, MX 885, MG 6250, IP 4950  šedá 9 ml CANON NE 300,00
CLI-526CMY 139010 MG 5250, MG 5150, MG 6150, MG 8150, IP 4850, MX 885, MG 6250, IP 4950  sada 3 barev 27 ml CANON ANO 836,00
CLI-526CMYK/PGI-525Bk 139651 MG 5250, MG 5150, MG 6150, MG 8150, IP 4850, MX 885, MG 6250, IP 4950  sada 5 barev 62 ml ARMOR ANO 494,00

CLI-551BK XL
139652

Pixma MG6350, MG7250, MG5450, MX925, IP 7200, MX 925, IP 7250, MG5550  černá
11 ml CANON ANO 355,00

139653 13 ml ARMOR ANO 189,00

CLI-551C XL
139654

Pixma MG6350, MG7250, MG5450, MX925, IP 7200, MX 925, IP 7250, MG5550  modrá
11 ml CANON ANO 363,00

139655 13 ml ARMOR ANO 189,00

CLI-551M XL
139656

Pixma MG6350, MG7250, MG5450, MX925, IP 7200, MX 925, IP 7250, MG5550  červená
11 ml CANON ANO 363,00

139657 13 ml ARMOR ANO 189,00

CLI-551Y XL
139658

Pixma MG6350, MG7250, MG5450, MX925, IP 7200, MX 925, IP 7250, MG5550  žlutá
11 ml CANON ANO 363,00

139659 13 ml ARMOR ANO 189,00

CLI-571GY 138541
Pixma MG5751, MG5752, MG5753, MG7750, TS5051, TS5053, TS5055, TS5052, TS6050, TS6051, TS6052, TS8050, TS8051, TS8052, TS8053, TS9050, TS9055, MG6800, MG6800 SERIES, 
MG6850, MG6850 SERIES, MG6851, MG6852, MG6853, MG7700, MG7751, MG7752, MG7753  šedá 11 ml CANON NE 325,00

CLI-571BK 139854 Pixma MG 5750, MG 5751, MG 5752, MG 5753, MG 6851, MG 6850, MG 6852, MG 6853  černá 376 str. CANON ANO 250,00

CLI-571BKXL
139855

Pixma MG 5750, MG 5751, MG 5752, MG 5753, MG 7750, MG 7751, MG 7750, MG 7752, MG 7753, MG 7700, MG 6800, MG 5700  černá
11 ml CANON ANO 326,00

138294 11 ml ARMOR ANO 180,00
CLI-571C 139856 Pixma MG 5750, MG 5751, MG 5752, MG 5753, MG 6851, MG 6850, MG 6852, MG 6853  modrá 345 str. CANON ANO 250,00

CLI-571CXL
139857

Pixma MG 5750, MG 5751, MG 5752, MG 5753, MG 7750, MG 7751, MG 7750, MG 7752, MG 7753, MG 7700, MG 6800, MG 5700  modrá
11 ml CANON ANO 326,00

138295 12 ml ARMOR ANO 180,00
CLI-571M 139858 Pixma MG 5750, MG 5751, MG 5752, MG 5753, MG 6851, MG 6850, MG 6852, MG 6853  červená 345 str. CANON ANO 250,00

CLI-571MXL
139859

Pixma MG 5750, MG 5751, MG 5752, MG 5753, MG 7750, MG 7751, MG 7750, MG 7752, MG 7753, MG 7700, MG 6800, MG 5700  červená
11 ml CANON ANO 326,00

138296 13 ml ARMOR ANO 180,00
CLI-571Y 139860 Pixma MG 5750, MG 5751, MG 5752, MG 5753, MG 6851, MG 6850, MG 6852, MG 6853  žlutá 345 str. CANON ANO 250,00

CLI-571YXL
139861

Pixma MG 5750, MG 5751, MG 5752, MG 5753, MG 7750, MG 7751, MG 7750, MG 7752, MG 7753, MG 7700, MG 6800, MG 5700  žlutá
11 ml CANON ANO 326,00

138297 14 ml ARMOR ANO 180,00
CLI-581BK 138289 Pixma TR7550, TR8550, TS6150, TS6151, TS8150  černá 5,6 ml CANON ANO 225,00
CLI-581BK XXL 138542 Pixma TR7550, TR8550, TS6150, TS6151, TS8150  černá 12,2 ml ARMOR ANO 466,00
CLI-581C 138290 Pixma TR7550, TR8550, TS6150, TS6151, TS8150  modrá 5,6 ml CANON ANO 230,00
CLI-581C XXL 138543 Pixma TR7550, TR8550, TS6150, TS6151, TS8150  modrá 12,2 ml ARMOR ANO 466,00
CLI-581M 138291 Pixma TR7550, TR8550, TS6150, TS6151, TS8150  červená 5,6 ml CANON ANO 230,00
CLI-581M XXL 138544 Pixma TR7550, TR8550, TS6150, TS6151, TS8150  červená 12,2 ml ARMOR ANO 466,00
CLI-581Y 138292 Pixma TR7550, TR8550, TS6150, TS6151, TS8150  žlutá 5,6 ml CANON ANO 225,00
CLI-581Y XXL 138545 Pixma TR7550, TR8550, TS6150, TS6151, TS8150  žlutá 12,2 ml ARMOR ANO 466,00

PFI 107BK
138546

IPF-680, IPF-685, IPF-780, IPF-670, IPF-770, IPF-785  černá
130 ml CANON NE 1380,00

138547 130 ml ARMOR NE 1214,00
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SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
inkoustové a tonerové kazety, plotrové role Hewlett Packard, tonery do kopírek, barvící pásky pro jehličkové 
tiskárny a psací stroje, 3D filamenty3

CANON - kazety pro inkoustové tiskárny si ověřte na webusi ověřte na webu

orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks

PFI 107MBK
138548

IPF-680, IPF-685, IPF-780, IPF-670, IPF-770, IPF-785  matná černá
130 ml CANON NE 1380,00

138549 130 ml ARMOR NE 1214,00

PFI 107C
138550

IPF-680, IPF-685, IPF-780, IPF-670, IPF-770, IPF-785  modrá
130 ml CANON NE 1380,00

138551 130 ml ARMOR NE 1214,00

PFI 107M
138552

IPF-680, IPF-685, IPF-780, IPF-670, IPF-770, IPF-785  červená
130 ml CANON NE 1380,00

138553 130 ml ARMOR NE 1214,00

PFI 107Y
138554

IPF-680, IPF-685, IPF-780, IPF-670, IPF-770, IPF-785  žlutá
130 ml CANON NE 1380,00

138555 130 ml ARMOR NE 1214,00

PG-40
135107

IP1200, IP1300, IP1600, IP1700, IP1800, IP1900, IP2200, IP2500, IP2600, JX200, JX500, MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP210, MP220, MP450, MP460, MX300, MX310  černá
14 ml CANON ANO 415,00

137034 19 ml ARMOR ANO 353,00

PG-40/CL-41 139660 IP1200, IP1300, IP1600, IP1700, IP1800, IP1900, IP2200, IP2500, IP2600, JX200, JX500, MP140, MP150, MP160, MP170, MP180, MP190, MP210, MP220, MP450, MP460, MX300, MX310  černá/ 
 tříbarevná

16/12ml CANON NE 875,00

PG-510BK
138041

IP2700, MP240, MP250, MP 260, MP270, MP480, MP490, MX340, MX320, MX330  černá
9 ml CANON ANO 347,00

139661 9 ml ARMOR ANO 332,00

PG-510BK/CL-511 139662 IP2700, MP240, MP250, MP 260, MP270, MP480, MP490, MX340, MX320, MX330  černá/ 
 tříbarevná

9/9 ml CANON NE 693,00

PG-512BK
138042

IP2700, MP240, MP250, MP260, MP270, MP480, MP490, MX320, MX330  černá
15 ml CANON ANO 445,00

139663 15 ml ARMOR ANO 406,00

PG-540 139862
Pixma MG 2150, MG 3150, MG 4150, MG 4250, MX 510, MX 525, MX 455, MX 395, MG 2250, MG 3250, MX 375, MX 435, MX 455, MX 515, MX 525,  MG 3550, MX 535, MG 4240, MG 3100, MG 
3650  černá 180 str. CANON ANO 363,00

PG-540XL
139358

MG 2150, MG 3150  černá
600 str. CANON ANO 534,00

139863 765 str. ARMOR ANO 514,00
PG-545 139864 MG 2450, MG 2550, IP 2850, MX 495, MG 2950, MX 494, MG 2450, MG 4200, MG 2455, MG 2555, MG 2950S, MG 2955, IP 2855,  MG 3050,  MG 2550S, MG 3053, TS 3150  černá 180 str. CANON ANO 325,00
PG-545XL 139865 MG 2450, MG 2550, IP 2850, MX 495, MG 2950, MX 494, MG 2450, MG 4200, MG 2455, MG 2555, MG 2950S, MG 2955, IP 2855,  MG 3050,  MG 2550S, MG 3053, TS 3150  černá 15 ml CANON ANO 458,00

PGI-525BK
139011

MG 5150, MG 5250, MG 6150, MG 8150, IP 4850,  MX 885, MG 6250, IP 4950  černá
19 ml CANON ANO 336,00

139359 20 ml ARMOR ANO 124,00

PGI-550BK XL
139665

Pixma MG5450, MG6350, MX925, MG5450, IP 7200, IP 7250, MG5550  černá
22 ml CANON ANO 371,00

139666 22 ml ARMOR ANO 199,00
PGI-570 139866 Pixma MG 5750, MG 5751, MG 5752, MG 5753, MG 6850, MG 7750, MG 7751, MG 7752, MG 7753, MG 6851, MG 6852, MG 6853  černá 300 str. CANON ANO 306,00

PGI-570XL
139867

Pixma MG 5750, MG 5751, MG 5753, MG 6850, MG 6851, MG 6852, MG 7700, MG 6800, MG 5700, MG 7750, MG 7751, MG 7752, MG 7753, MG 5752, MG 6853  černá
500 str. CANON ANO 344,00

138293 500 str. ARMOR ANO 190,00

PGI-580XL
138288

Pixma TR7550, TR8550, TS6150, TS8150, TS9150  černá
18,5 ml CANON ANO 329,00

138556 26 ml ARMOR ANO 466,00

PGI-1500XL Bk
138280

MAXIFY MB2350, MB2150, MB2750  černá
34,7 ml CANON ANO 558,00

138557 48 ml ARMOR ANO 243,00

PGI-1500XL C
138281

MAXIFY MB2350, MB2150, MB2750  modrá
12 ml CANON ANO 353,00

138558 17 ml ARMOR ANO 229,00

PGI-1500XL M
138282

MAXIFY MB2350, MB2150, MB2750  červená
12 ml CANON ANO 353,00

138559 17 ml ARMOR ANO 229,00

PGI-1500XL Y
138283

MAXIFY MB2350, MB2150, MB2750  žlutá
12 ml CANON ANO 353,00

138560 17 ml ARMOR ANO 229,00

PGI-2500XL Bk
138284

MAXIFY MB5350, MB 5050, MB5150, MB5450, IB4150  černá
70,9 ml CANON ANO 673,00

138561 72 ml ARMOR NE 384,00

PGI-2500XL C
138285

MAXIFY MB5350, MB 5050, MB5150, MB5450, IB4150  modrá
19,3 ml CANON NE 508,00

138562 20 ml ARMOR NE 284,00

PGI-2500XL M
138286

MAXIFY MB5350, MB 5050, MB5150, MB5450, IB4150  červená
19,3 ml CANON NE 508,00

138563 20 ml ARMOR NE 284,00

PGI-2500XL Y
138287

MAXIFY MB5350, MB 5050, MB5150, MB5450, IB4150  žlutá
19,3 ml CANON NE 496,00

138564 20 ml ARMOR NE 284,00
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CANON - kazety pro laserové tiskárny si ověřte na webusi ověřte na webu CANON - kazety pro laserové tiskárny si ověřte na webusi ověřte na webu

orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks

CRG 718Y
139371

LBP 7200CDN, MF 8350CDN, MF 8330CDN, MF 8360, MF 8340  žlutá
2900 str. CANON ANO 2429,00

139673 2900 str. ARMOR NE 1271,00

CRG 719
139372

LBP 6300dn, LBP 6650dn, MF 5840dn  černá
2100 str. CANON ANO 1641,00

139674 2300 str. ARMOR NE 903,00

CRG 719H
139675 MF5840DN, LBP-6300DN, LBP-6650DN, I-SENSYS LBP6300DN, MF5940DN, 

LBP-6310DN, LBP-6670DN, LBP-6680X, MF 5880DN, MF 5940DN, MF 5980DW  černá
6400 str. CANON NE 2922,00

139676 6500 str. ARMOR NE 1231,00

CRG 724H
138597

I-SENSYS LBP-6750DN, LBP-6780X, LBP-6750DN, LBP-6780X  černá
12500 str. CANON NE 4236,00

138598 12500 str. ARMOR NE 1643,00

CRG 725
139373

LBP-6000, MF 3010, I-SENSYS LBP-6020, LBP-6030  černá
1600 str. CANON NE 1243,00

139678 1600 str. ARMOR NE 687,00

CRG 728
139868 I-SENSYS MF-4580DN, MF-4570DN, MF-4550D, MF-4410, MF 4890DW, MF 

4730, MF 4750, MF 4870, MF 4450, FAX-L170, FAX-L150, FAX-L410, MF 4430, 
MF 4780W

 černá
2100 str. CANON NE 1359,00

139869 2100 str. ARMOR NE 757,00

CRG 731B H
139680

I-SENSYS LBP-7100CN, LBP-7110CW, MF 8280CW, MF 8230CN  černá
2400 str. CANON NE 1667,00

139870 2400 str. ARMOR NE 999,00

CRG 731C
139681

I-SENSYS LBP-7100CN, LBP-7110CW, MF 8280CW, MF 8230CN  modrá
1500 str. CANON NE 1492,00

139871 1800 str. ARMOR NE 766,00

CRG 731M
139682

I-SENSYS LBP-7100CN, LBP-7110CW, MF 8280CW, MF 8230CN  červená
1500 str. CANON NE 1492,00

139872 1800 str. ARMOR NE 766,00

CRG 731Y
139683

I-SENSYS LBP-7100CN, LBP-7110CW, MF 8280CW, MF 8230CN  žlutá
1500 str. CANON NE 1492,00

139873 1800 str. ARMOR NE 766,00

CRG 737
139874

MF 229DW, MF 226DN, MF 217W, MF 216N, MF 212W  černá
2400 str. CANON NE 1641,00

138305 2400 str. ARMOR NE 976,00

FX-10
135128

L100, L120  černá
2000 str. CANON ANO 1253,00

138166 2000 str. ARMOR NE 580,00

orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks

045BK
138301 I-SENSYS  LBP-613CDW, LBP-611CN, MF-635CX, MF-633CDW, MF-

631CN, MF-632CDW, MF-634CDW  černá
1400 str. CANON NE 1443,00

138565 1400 str. ARMOR NE 1229,00

045C
138302 I-SENSYS  LBP-613CDW, LBP-611CN, MF-635CX, MF-633CDW, MF-

631CN, MF-632CDW, MF-634CDW  modrá
1300 str. CANON NE 1563,00

138566 1300 str. ARMOR NE 1229,00

045M
138303 I-SENSYS  LBP-613CDW, LBP-611CN, MF-635CX, MF-633CDW, MF-

631CN, MF-632CDW, MF-634CDW  červená
1300 str. CANON NE 1563,00

138567 1300 str. ARMOR NE 1229,00

045Y
138304 I-SENSYS  LBP-613CDW, LBP-611CN, MF-635CX, MF-633CDW, MF-

631CN, MF-632CDW, MF-634CDW  žlutá
1300 str. CANON NE 1563,00

138568 1300 str. ARMOR NE 1229,00

046HBK
138298 I-SENSYS LBP-654CX, LBP-653CDW, MF-735CX, MF-734CDW, MF-

732CDW  černá
6300 str. CANON NE 2727,00

138569 6300 str. ARMOR NE 1747,00

046HC
138570 I-SENSYS LBP654CX, LBP653CDW, MF735CX, MF734CDW, 

MF732CDW  modrá
5000 str. CANON ANO 3599,00

138571 5000 str. ARMOR ANO 1956,00

046HM
138572 I-SENSYS LBP654CX, LBP653CDW, MF735CX, MF734CDW, 

MF732CDW  žlutá
5000 str. CANON NE 3599,00

138573 5000 str. ARMOR NE 1956,00

046HY
138574 I-SENSYS LBP654CX, LBP653CDW, MF735CX, MF734CDW, 

MF732CDW  červená
5000 str. CANON NE 3599,00

138575 5000 str. ARMOR NE 1956,00
047BK 138576 I-SENSYS LBP-110 SERIES, LBP-112, LBP-113W, MF 112, MF 113W  černá 1600 str. CANON ANO 1432,00
CRG 051 138577 I-SENSYS LBP-162DW, MF264DW, MF267DW, MF269DW  černá 1700 str. CANON ANO 1454,00
051HBK 138578 I-SENSYS LBP-162DW, MF264DW, MF267DW, MF269DW  černá 4100 str. CANON ANO 2311,00

CRG 052
138579 I-SENSYS LBP-212DW, LBP-214DW, LBP-215X, MF421DW, 

MF426DW, MF428X, MF429X, LBP-210, MF420 SERIES, MF424DW,  
MF429DW

 černá
3100 str. CANON ANO 2616,00

138580 3100 str. ARMOR ANO 1733,00

052H
138581 I-SENSYS LBP-212DW, LBP-214DW, LBP-215X, MF421DW, 

MF426DW, MF428X, MF429X, LBP-210 SERIES, MF420 SERIES, 
MF424DW, MF424DWTH, MF429DW

 černá
9200 str. CANON ANO 3548,00

138582 9200 str. ARMOR ANO 2259,00

054HK
138583

I-SENSYS LBP621Cw, 623Cdw, MF641Cw, 643Cdw, 645Cx  černá
3100 str. CANON ANO 2092,00

138584 3100 str. ARMOR ANO 1367,00

054HC
138585

I-SENSYS LBP621Cw, 623Cdw, MF641Cw, 643Cdw, 645Cx  modrá
2300 str. CANON NE 2076,00

138586 2300 str. ARMOR NE 1367,00

054HM
138587

I-SENSYS LBP621Cw, 623Cdw, MF641Cw, 643Cdw, 645Cx  žlutá
2300 str. CANON NE 2076,00

138588 2300 str. ARMOR NE 1367,00

054HY
138589

I-SENSYS LBP621Cw, 623Cdw, MF641Cw, 643Cdw, 645Cx  červená
2300 str. CANON NE 2076,00

138590 2300 str. ARMOR NE 1367,00
055HBK 138591 MF742Cdw, MF744Cdw, MF746Cx, LBP663Cdw, LBP664Cx  černá 7600 str. CANON ANO 3247,00
055HC 138592 MF742Cdw, MF744Cdw, MF746Cx, LBP663Cdw, LBP664Cx  modrá 5900 str. CANON NE 4462,00
055HM 138593 MF742Cdw, MF744Cdw, MF746Cx, LBP663Cdw, LBP664Cx  červená 5900 str. CANON NE 4462,00
055HY 138594 MF742Cdw, MF744Cdw, MF746Cx, LBP663Cdw, LBP664Cx  žlutá 5900 str. CANON NE 4462,00

057BK 138595
I-SENSYS MF449X, MF445DW, MF443DW, LBP223DW, LBP226DW, 
LBP228X  černá 3100 str. CANON ANO 2413,00

057HBK 138596
I-SENSYS MF443DW, MF445DW, MF449X, LBP223DW, LBP226DW, 
LBP228X  černá 10000 str. CANON NE 4514,00

CRG 718B
139141

LBP 7200CDN, MF 8350CDN, MF 8330CDN, MF 8360, MF 8340  černá
3400 str. CANON ANO 2499,00

139143 3500 str. ARMOR NE 1396,00
CRG 718B H 139671 LBP 7200CDN, MF 8350CDN, MF 8330CDN, MF 8360, MF 8340  černá 2x3500 str. CANON NE 4012,00

CRG 718C
139369

LBP 7200CDN, MF 8350CDN, MF 8330CDN, MF 8360, MF 8340  modrá
2900 str. CANON ANO 2429,00

139672 2900 str. ARMOR NE 1271,00

CRG 718M
139370

LBP 7200CDN, MF 8350CDN, MF 8330CDN, MF 8360, MF 8340  červená
2900 str. CANON ANO 2429,00

139677 2900 str. ARMOR NE 1271,00
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SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
inkoustové a tonerové kazety, plotrové role Hewlett Packard, tonery do kopírek, barvící pásky pro jehličkové 
tiskárny a psací stroje, 3D filamenty3

orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks
CEXV-11 139137 IR 2230, 2270, 2870, 3025, 3225  černá 2400 str. CANON NE 1236,00
CEXV-18 139139 IR 1018, 1022  černá 8400 str. CANON NE 1008,00

CEXV-21 B
139380 IR C2880, C3380, C3380, C2280, C2880, 2380I, C2880, C3080, 

C3380, C3580  černá
26000 str. CANON NE 964,00

138599 26000 str. ARMOR NE 803,00

CEXV-21 C
139381 IR C2880, C3380, C3380, C2280, C2880, 2380I, C2880, C3080, 

C3380, C3580  modrá
14000 str. CANON NE 2175,00

138600 14000 str. ARMOR NE 963,00

CEXV-21 M
139382 IR C2880, C3380, C3380, C2280, C2880, 2380I, C2880, C3080, 

C3380, C3580  červená
14000 str. CANON NE 2175,00

138601 14000 str. ARMOR NE 963,00

CEXV-21 Y
139383 IR C2880, C3380, C3380, C2280, C2880, 2380I, C2880, C3080, 

C3380, C3580  žlutá
14000 str. CANON NE 2175,00

138602 14000 str. ARMOR NE 963,00
CEXV-33 139385 IR 2520, 2525, 2530  černá 14600 str. CANON NE 924,00

CEXV-34
139876

IR ADVANCE C2020I, C2025I, C2030I, IR C2225I  černá
23000 str. CANON NE 776,00

138603 23000 str. ARMOR NE 664,00

CEXV-36 138604
IR 3300EN, IR ADVANCE 6055, 6065, 6075, IR3320, IR ADVANCE 
6255I, 6265I, 6275I, 6555, 6565, 6575, IR3320N  černá 56000 str. CANON NE 3040,00

CEXV-37 139875 IR 1730I, IR 1750I, IR 1740I  černá 15100 str. CANON NE 1472,00

CEXV-39
138306

IR 4025I, IR 4035I, 4225  černá
30200 str. CANON NE 1540,00

138605 30200 str. ARMOR NE 1380,00
CEXV-42 138606 IR 8500, IR 2202, IR 2206  černá 10200 str. CANON NE 615,00

CEXV-43
138607

IR 8500,  400I, 500I  černá
15200 str. CANON NE 1232,00

138608 15200 str. ARMOR NE 904,00
CEXV-47 138609 IR 8500, ADVANCE C250I, C350IF, C255I, C351IF, C355I  černá 19000 str. CANON NE 881,00
CEXV-48 138610 IR 8500, IR C1325IF, C1335IF  černá 16500 str. CANON NE 1048,00

CEXV-49 B
138311

IR 8500, C3320, C3325, C3330  černá
36000 str. CANON NE 1592,00

138611 36000 str. ARMOR NE 1887,00

CEXV-49 C
138312

IR 8500, C3320, C3325, C3330  modrá
19000 str. CANON NE 2116,00

138612 19000 str. ARMOR NE 2101,00

CEXV-49 M
138313

IR 8500, C3320, C3325, C3330  červená
19000 str. CANON NE 2116,00

138613 19000 str. ARMOR NE 2101,00

CEXV-49 Y
138314

IR 8500, C3320, C3325, C3330  žlutá
19000 str. CANON NE 2116,00

138614 19000 str. ARMOR NE 2101,00
CEXV-50 138615 IR 1435, 1435i, 1435iF  černá 17600 str. CANON NE 1849,00

CEXV-51
138616 IR 1600, IR 2000, IR 1610, IR 2010, IR ADVANCE C5535, C5540, 

C5540I, C5560, C5500 SERIES, C5550  černá
69000 str. CANON NE 2585,00

138617 69000 str. ARMOR NE 2370,00
CEXV-54 B 138618 IR 1600, IR 2000, IR 1610, IR 2010  černá 15500 str. CANON NE 1264,00
CEXV-54 C 138619 IR 1600, IR 2000, IR 1610, IR 2010  modrá 8500 str. CANON NE 1800,00
CEXV-54 M 138620 IR 1600, IR 2000, IR 1610, IR 2010  červená 8500 str. CANON NE 1800,00
CEXV-54 Y 138621 IR 1600, IR 2000, IR 1610, IR 2010  žlutá 8500 str. CANON NE 1800,00
CEXV-53 138622 R-ADV 4525i, 4535i, 4545i, 4551i  černá 42100 str. CANON NE 2368,00

CEXV-55 B
138623

IR 1600, IR 2000, IR 1610, IR 2010, IR ADVANCE C256I, C356I  černá
23000 str. CANON NE 1312,00

138624 23000 str. ARMOR NE 889,00

CEXV-55 C
138625

IR 1600, IR 2000, IR 1610, IR 2010, IR ADVANCE C256I, C356I  modrá
18000 str. CANON NE 2480,00

138626 18000 str. ARMOR NE 1277,00

CEXV-55 M
138627

IR 1600, IR 2000, IR 1610, IR 2010, IR ADVANCE C256I, C356I  červená
18000 str. CANON NE 2480,00

138628 18000 str. ARMOR NE 1277,00

CEXV-55 Y
138629

IR 1600, IR 2000, IR 1610, IR 2010, IR ADVANCE C256I, C356I  žlutá
18000 str. CANON NE 2480,00

138630 18000 str. ARMOR NE 1277,00

CANON - kazety pro kopírovací stroje si ověřte na webusi ověřte na webu EPSON - kazety pro inkoustové tiskárny si ověřte na webusi ověřte na webu

orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks

T271540 138320
WF-3620DWF, WF-3640DTWF, WF-7110DTW, WF-7610DWF,  
WF-7620DTWF  tříbarevná 3x10,4 ml EPSON NE 1927,00

T346140 138331 WF-3720DWF, WF-3725DWF  černá 6,1 ml EPSON NE 444,00
T346240 138332 WF-3720DWF, WF-3725DWF  modrá 4,2 ml EPSON NE 244,00
T346340 138333 WF-3720DWF, WF-3725DWF  červená 4,2 ml EPSON NE 244,00
T346440 138334 WF-3720DWF, WF-3725DWF  žlutá 4,2 ml EPSON NE 244,00
T66414A 139696 L355, L550, L300, L210, L110, L200  černá 70 ml EPSON ANO 135,00
T66424A 139697 L355, L550, L300, L210, L110, L200  modrá 70 ml EPSON ANO 135,00
T66434A 139698 L355, L550, L300, L210, L110, L200  červená 70 ml EPSON ANO 135,00
T66444A 139699 L355, L550, L300, L210, L110, L200  žlutá 70 ml EPSON ANO 135,00
T67314A 139700 L800  černá 70 ml EPSON NE 225,00
T67324A 139701 L800  modrá 70 ml EPSON NE 225,00
T67334A 139702 L800  červená 70 ml EPSON NE 225,00
T67344A 139703 L800  žlutá 70 ml EPSON NE 225,00
T67354A 139704 L800  světle modrá 70 ml EPSON NE 225,00
T67364A 139705 L800  světle červená 70 ml EPSON NE 225,00

T944140 138631
WORKFORCE PRO WF-C5210DW, WF-C5710DWF, WF-C5290DW, 
WF-C5790DWF  černá 35,7 ml EPSON NE 1075,00

T944240 138632
WORKFORCE PRO WF-C5210DW, WF-C5710DWF, WF-C5290DW, 
WF-C5790DWF  modrá 19,9 ml EPSON NE 1215,00

T944340 138633
WORKFORCE PRO WF-C5210DW, WF-C5710DWF, WF-C5290DW, 
WF-C5790DWF  červená 19,9 ml EPSON NE 1215,00

T944440 138634
WORKFORCE PRO WF-C5210DW, WF-C5710DWF, WF-C5290DW, 
WF-C5790DWF  žlutá 19,9 ml EPSON NE 1215,00

T00S14A 138635 ECOTANK L3110, L3150, L1110, L3111, L3151, L5190  černá 65 ml EPSON NE 139,00
T00S24A 138636 ECOTANK L3110, L3150, L1110, L3111, L3151, L5190  modrá 65 ml EPSON NE 139,00
T00S34A 138637 ECOTANK L3110, L3150, L1110, L3111, L3151, L5190  červená 65 ml EPSON NE 139,00
T00S44A 138638 ECOTANK L3110, L3150, L1110, L3111, L3151, L5190  žlutá 65 ml EPSON NE 139,00
T03V14A 138639 L4150, L4160, L6160, L6170, L6190  černá 127 ml EPSON NE 307,00
T03V24A 138640 L4150, L4160, L6160, L6170, L6190  modrá 70 ml EPSON NE 160,00
T03V34A 138641 L4150, L4160, L6160, L6170, L6190  červená 70 ml EPSON NE 160,00
T03V44A 138642 L4150, L4160, L6160, L6170, L6190  žlutá 70 ml EPSON NE 160,00
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kompletní nabídku  
štítkovačů Brother  

naleznete na straně  
157–159 

LEXMARK - kazety pro laserové tiskárny
orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks

50F2H00
139712

MS 610DTE, MS 510DN, MS 410D, MS 310D  černá
5000 str. LEXMARK NE 3777,00

139889 5000 str. ARMOR NE 1851,00

51B2000
138344

MS317DN, MS417DN, MS517DN, MS617DN  černá
2500 str. LEXMARK NE 1771,00

138643 2500 str. ARMOR NE 1366,00
51F2H00 138337 MS 312, MS 415DN  černá 5000 str. LEXMARK NE 3169,00

60F2H00
139890

MX 511DTE, MX 310DN, MX 510DHE, MX 611DHE, MX 410DE  černá
10000 str. LEXMARK NE 5802,00

138644 10000 str. ARMOR NE 2950,00
71B20K0 138340 CS317DN, CS417DN, CS517DE  černá 3000 str. LEXMARK NE 2313,00
71B20C0 138341 CS317DN, CS417DN, CS517DE  modrá 2300 str. LEXMARK NE 2423,00
71B20M0 138342 CS317DN, CS417DN, CS517DE  červená 2300 str. LEXMARK NE 2423,00
71B20Y0 138343 CS317DN, CS417DN, CS517DE  žlutá 2300 str. LEXMARK NE 2423,00
B222H00 138645 B2236  černá 3000 str. LEXMARK NE 1789,00

E260A11E
139405

E260, E360, E460  černá
3500 str. LEXMARK NE 2967,00

139898 3500 str. ARMOR NE 1596,00

si ověřte na webusi ověřte na webu BROTHER - kazety pro inkoustové tiskárny
orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks
BT-5000C 138345 DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W  modrá 5000 str. BROTHER ANO 135,00
BT-5000M 138346 DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W  červená 5000 str. BROTHER ANO 135,00
BT-5000Y 138347 DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W  žlutá 5000 str. BROTHER ANO 135,00
BT-6000BK 138348 DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W  černá 6000 str. BROTHER ANO 179,00

LC-123BK 139899
MFC-J4510DW, DCPJ552 DW, MFCJ470 DW, DCP-J4110DW, 
MFC-J4410DW, DCP-J152W, DCP-J552DW, MFC-J6920DW, DCP-
J132W, MFC-J6520DW

 černá 600 str. BROTHER ANO 516,00

LC-123C 139900
MFC-J4510DW, DCPJ552 DW, MFCJ470 DW, DCP-J4110DW, 
MFC-J4410DW, DCP-J152W, DCP-J552DW, MFC-J6920DW, DCP-
J132W, MFC-J6520DW

 modrá 600 str. BROTHER ANO 331,00

LC-123M 139901
MFC-J4510DW, DCPJ552 DW, MFCJ470 DW, DCP-J4110DW, 
MFC-J4410DW, DCP-J152W, DCP-J552DW, MFC-J6920DW, DCP-
J132W, MFC-J6520DW

 červená 600 str. BROTHER ANO 331,00

LC-123Y 139902
MFC-J4510DW, DCPJ552 DW, MFCJ470 DW, DCP-J4110DW, 
MFC-J4410DW, DCP-J152W, DCP-J552DW, MFC-J6920DW, DCP-
J132W, MFC-J6520DW

 žlutá 600 str. BROTHER ANO 331,00

LC-123VALBP
139903 MFC-J4510DW, DCPJ552 DW, MFCJ470 DW, DCP-J4110DW, 

MFC-J4410DW, DCP-J152W, DCP-J552DW, MFC-J6920DW, DCP-
J132W, MFC-J6520DW

 CMYK
4 x 600 str. BROTHER NE 1476,00

139904 4 x 600 str. ARMOR NE 441,00

LC-227XLBK 138646 DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW  černá 1200 str. BROTHER NE 671,00

LC-225XLC 138647
DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J5320DW, 
MFC-J5620DW, MFC-J5720DW  modrá 1200 str. BROTHER NE 413,00

LC-225XLM 138648
DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J5320DW, 
MFC-J5620DW, MFC-J5720DW  červená 1200 str. BROTHER NE 413,00

LC-225XLY 138649
DCP-J4120DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J5320DW, 
MFC-J5620DW, MFC-J5720DW  žlutá 1200 str. BROTHER NE 413,00

LC-229XL 138650
MFC-J5320DW, BROTHER MFC-J5620DW, BROTHER MFC-
J5720DW  černá 2400 str. BROTHER NE 701,00

LC-529XLBK 139911 DCP-J100, DCP-J105, MFC-J200  černá 2400 str. BROTHER NE 168,00
LC-525XLC 139912 DCP-J100, DCP-J105, MFC-J200  modrá 1300 str. BROTHER NE 161,00
LC-525XLM 139913 DCP-J100, DCP-J105, MFC-J200  červená 1300 str. BROTHER NE 161,00
LC-525XLY 139914 DCP-J100, DCP-J105, MFC-J200  žlutá 1300 str. BROTHER NE 161,00
LC-3619XLBK 138353 MFC-J2330DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW  černá 1500 str. BROTHER NE 521,00
LC-3619XLC 138354 MFC-J2330DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW  modrá 1500 str. BROTHER NE 301,00
LC-3619XLM 138355 MFC-J2330DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW  červená 1500 str. BROTHER NE 301,00
LC-3619XLY 138356 MFC-J2330DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW  žlutá 1500 str. BROTHER NE 301,00

si ověřte na webusi ověřte na webu

BROTHER 
pásky do  
štítkovačů Náplň č.

str. 267

XEROX - kazety pro kopírovací a laserové stroje
orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks
006R01461 138688 WorkCentre 7120, 7125, 7220, 7225  černá 22000 str. XEROX NE 2183,00
006R01517 138689 WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556, 7830, 7845, 7855, 7835  černá 26000 str. XEROX NE 3445,00
006R01573 139946 WorkCentre 5021, 5024, 5022  černá 9000 str. XEROX NE 814,00
006R01693 138690 DocuCentre SC2020  černá 9000 str. XEROX NE 987,00

106R01487
139423

WorkCentre 3210, 3220  černá
4100 str. XEROX

NE
2644,00

138691 4100 str. ARMOR 1311,00
106R01631 139947 Phaser 6000, 6010, 6015, WorkCentre 6015B  modrá 1000 str. XEROX NE 1243,00
106R01632 139948 Phaser 6000, 6010, 6015, WorkCentre 6015B  červená 1000 str. XEROX NE 1243,00
106R01633 139949 Phaser 6000, 6010, 6015, WorkCentre 6015B  žlutá 1000 str. XEROX NE 1243,00
106R01634 139733 Phaser 6000, 6010, 6015  černá 2000 str. XEROX NE 1808,00
106R02182 139734 Phaser 3010, 3040, C3045  černá 2300 str. XEROX NE 1551,00
106R02760 138381 WorkCenter 6025, 6027, Phaser 6020, Phaser 6022  modrá 1000 str. XEROX NE 1212,00
106R02761 138382 WorkCenter 6025, 6027, Phaser 6020, Phaser 6022  červená 1000 str. XEROX NE 1212,00
106R02762 138383 WorkCenter 6025, 6027, Phaser 6020, Phaser 6022  žlutá 1000 str. XEROX NE 1212,00
106R02763 139951 WorkCenter 6025, 6027, Phaser 6020, Phaser 6022  černá 2000 str. XEROX NE 1800,00
106R02773 139952 Phaser 3020B, WorkCentre 3025, Phaser 3260  černá 1500 str. XEROX NE 1376,00
106R02778 138384 WorkCenter 3215, Phaser 3052, Phaser 3260  černá 3000 str. XEROX NE 1412,00
106R02782 138385 WorkCenter 3215, Phaser 3052, Phaser 3260  černá 2 x 3000 str. XEROX NE 2389,00
106R03488 138692 Phaser 6510, 6515  černá 5500 str. XEROX NE 3004,00

si ověřte na webusi ověřte na webu
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tiskárny a psací stroje, 3D filamenty3

BROTHER - kazety pro laserové tiskárny si ověřte na webusi ověřte na webu

orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks

TN 241BK
139919

HL-3140CW, HL-3150CDW, HL-3170CDW, MFC-9140CDN, DCP-9020CDW, MFC-9340CDW, DCP-9015CDW  černá
2500 str. BROTHER NE 1591,00

139920 2500 str. ARMOR NE 963,00

TN 243BK
138651

DCP-L3510CDW, DCP-L3550CDW, HL-L3210CW, HL-L3270CDW, MFC-L3730CDN, MFC-L3770CDW  černá
1000 str. BROTHER NE 1189,00

138652 1000 str. ARMOR NE 897,00

TN-243C
138653

DCP-L3510CDW, DCP-L3550CDW, HL-L3210CW, HL-L3270CDW, MFC-L3730CDN, MFC-L3770CDW  modrá
1000 str. BROTHER NE 1297,00

138654 1000 str. ARMOR NE 981,00

TN-243M
138655

DCP-L3510CDW, DCP-L3550CDW, HL-L3210CW, HL-L3270CDW, MFC-L3730CDN, MFC-L3770CDW  červená
1000 str. BROTHER NE 1297,00

138656 1000 str. ARMOR NE 981,00

TN-243Y
138657

DCP-L3510CDW, DCP-L3550CDW, HL-L3210CW, HL-L3270CDW, MFC-L3730CDN, MFC-L3770CDW  žlutá
1000 str. BROTHER NE 1297,00

138658 1000 str. ARMOR NE 981,00

TN 245C
139921

HL-3140CW, HL-3150CDW, HL-3170CDW, MFC-9140CDN, DCP-9020CDW, MFC-9340CDW, DCP-9015CDW  modrá
2200 str. BROTHER NE 2237,00

139922 2200 str. ARMOR NE 1181,00

TN 245M
139923

HL-3140CW, HL-3150CDW, HL-3170CDW, MFC-9140CDN, DCP-9020CDW, MFC-9340CDW, DCP-9015CDW  červená
2200 str. BROTHER NE 2237,00

139924 2200 str. ARMOR NE 1181,00

TN 245Y
139925

HL-3140CW, HL-3150CDW, HL-3170CDW, MFC-9140CDN, DCP-9020CDW, MFC-9340CDW, DCP-9015CDW  žlutá
2200 str. BROTHER NE 2237,00

139926 2200 str. ARMOR NE 1181,00

TN 247BK
138659

DCP-L3510CDW, DCP-L3550CDW, HL-L3210CW, HL-L3270CDW, MFC-L3730CDN, MFC-L3770CDW  černá
3000 str. BROTHER NE 2031,00

138660 3000 str. ARMOR NE 1226,00

TN 247C
138661

DCP-L3510CDW, DCP-L3550CDW, HL-L3210CW, HL-L3270CDW, MFC-L3730CDN, MFC-L3770CDW  modrá
2300 str. BROTHER NE 2353,00

138662 2300 str. ARMOR NE 1424,00

TN 247M
138663

DCP-L3510CDW, DCP-L3550CDW, HL-L3210CW, HL-L3270CDW, MFC-L3730CDN, MFC-L3770CDW  červená
2300 str. BROTHER NE 2353,00

138664 2300 str. ARMOR NE 1424,00

TN 247Y
138665

DCP-L3510CDW, DCP-L3550CDW, HL-L3210CW, HL-L3270CDW, MFC-L3730CDN, MFC-L3770CDW  žlutá
2300 str. BROTHER NE 2353,00

138666 2300 str. ARMOR NE 1424,00

TN 421BK
138369

HL-L8260CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, HL-8360CDW, MFC-L8900CDW  černá
3000 str. BROTHER NE 2298,00

138667 3000 str. ARMOR NE 1499,00

TN 421C
138370

HL-L8260CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, HL-8360CDW, MFC-L8900CDW  modrá
1800 str. BROTHER NE 2022,00

138668 1800 str. ARMOR NE 1476,00

TN 421M
138371

HL-L8260CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, HL-8360CDW, MFC-L8900CDW  červená
1800 str. BROTHER NE 2022,00

138669 1800 str. ARMOR NE 1476,00

TN 421Y
138372

HL-L8260CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, HL-8360CDW, MFC-L8900CDW  žlutá
1800 str. BROTHER NE 2022,00

138670 1800 str. ARMOR NE 1476,00

TN 423BK
138373

HL-L8260CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, HL-8360CDW, MFC-L8900CDW  černá
6500 str. BROTHER NE 2638,00

138671 6500 str. ARMOR NE 1721,00

TN 423C
138374

HL-L8260CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, HL-8360CDW, MFC-L8900CDW  modrá
4000 str. BROTHER NE 3569,00

138672 4000 str. ARMOR NE 1879,00

TN 423M
138375

HL-L8260CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, HL-8360CDW, MFC-L8900CDW  červená
4000 str. BROTHER NE 3569,00

138673 4000 str. ARMOR NE 1879,00

TN 423Y
138376

HL-L8260CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, HL-8360CDW, MFC-L8900CDW  žlutá
4000 str. BROTHER NE 3569,00

138674 4000 str. ARMOR NE 1879,00

TN 1030
139729

DCP-1510E, DCP-1512E, HL-1110E, HL-1112E, MFC-1810E  černá
1000 str. BROTHER NE 916,00

139935 1000 str. ARMOR NE 536,00

TN-2210 138675
HL-2250DN, DCP-7065, DCP-7060, HL-2280DW, HL-2220, HL-2230, HL-2240, HL-2242D, FAX 2840, HL-2270DW, HL-2275DW, MFC-7470, MFC-7460DN, MFC-7860DW, MFC-
7360N, HL-2250, HL-2240D, HL-2250DNR, FAX 2940  černá 1200 str. BROTHER NE 1006,00

TN 2220
139421

 HL-2240D, 2250DN  černá
2600 str. BROTHER NE 1553,00

139937 2600 str. ARMOR NE 827,00
TN 2310 138676 HL-L2300D, HL-L2360DN, HL-2365DN, MFC-L2700, MFC-L2740DW, DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, DCP-L2560DW, HL-L2340DW, MFC-L2720DW, HL-L2320D  černá 1200 str. BROTHER NE 1049,00
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BROTHER - kazety pro laserové tiskárny si ověřte na webusi ověřte na webu

orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks

TN 2320
139938 HL-2365DN, HL-L2360DN, HL-L2300D, MFC-L2700, MFC-L2740DW, DCP-

L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, DCP-L2560DW  černá
2600 str. BROTHER NE 1622,00

139939 2600 str. ARMOR NE 856,00

TN 2411 138677
HL-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-L2512D, DCP-L2532DW, DCP-L2552DN, 
HL-L2312D, HL-L2352DW, HL-L2372DN, MFC-L2712DN  černá 1200 str. BROTHER NE 1047,00

TN 2421
138678 DCP-L2512D, DCP-L2532DW, DCP-L2552DN, HL-L2312D, HL-L2352DW, 

HL-L2372DN, MFC-L2712DN, MFC-L2712DW, MFC-L2732DW, MFC-
L2752DW

 černá
3000 str. BROTHER NE 1867,00

138679 3000 str. ARMOR NE 1499,00

TN 3380
139942 HL-5440D, HL-5450DN, HL-5470DW, DCP-8110DN, MFC-8510DN, MFC-

8520DN, MFC-8950DW, DCP-8250DN, HL-6180DW  černá
8000 str. BROTHER NE 2974,00

139943 8000 str. ARMOR NE 1313,00

TN 3430 138368
HL-L6400DW, DCP-L5500DN, MFC-L6800DW, MFC-L6900DW, MFC-
L5700DN, MFC-L5750DW, HL-L5000D, HL-L5100DN, HL-L5200DW, DCP-
L6600DW

 černá 3000 str. BROTHER NE 1801,00

TN 3480
138366 HL-L6400DW, DCP-L5500DN, MFC-L5700DN, MFC-L5750DW, HL-L5000D, 

HL-L5100DN, HL-L5200DW, MFC-L6800DW, MFC-L6900DW, DCP-
L6600DW

 černá
8000 str. BROTHER ANO 3090,00

138367 8000 str. ARMOR ANO 1627,00

TNB 023 138680 DCP-B7520DW, HL-B2080DW, MFC-B7715DW  černá 2000 str. BROTHER NE 461,00

DR 2300
138357 HL-L2300D, HL-L2360DN, HL-2365DN, MFC-L2700, MFC-L2740DW, DCP-

L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, HL-L2340DW  černá/válec
12000 str. BROTHER NE 1835,00

138358 12000 str. ARMOR NE 1989,00

DR 2200
138359 HL-2250 DN, DCP-7070DW, DCP-7065DN, DCP-7055, DCP-7057, HL-

2135W, DCP-7065, DCP-7060, DCP-7060D, MFC-7460DN, MFC-7360N, 
MFC-7860DW, HL-2280DW, HL-2220, HL-2230, HL-2240, HL-2242D, FAX 
2840, FAX 2940, FAX 2845, HL-2270DW, HL-2275DW

 černá/válec
12000 str. BROTHER NE 1759,00

138360 12000 str. ARMOR NE 940,00

DR 241CL CMYK 138361
HL-3140CW, HL-3150CDW, HL-3170CDW, MFC-9140CDN, DCP-9020CDW, 
MFC-9340CDW, DCP-9015CDW

 CMYK/válce 15000 str. BROTHER NE 2396,00

DR 2200

138681
HL-2250DN, DCP-7055, DCP-7057, HL-2135W, DCP-7065, DCP-7060, HL-
2280DW, HL-2220, HL-2230, HL-2240, HL-2242D, FAX 2840, HL-2270DW, 
HL-2275DW, MFC-7470, MFC-7460DN, MFC-7860DW, MFC-7360N, HL-
2280, HL-2250, HL-2240D, HL-2270, BROTHER HL-2250DNR, HL-2130R, 
HL-2132E, HL-2132R, DCP-7055W, DCP-7060N, DCP-7065DN, DCP-7070, 
FAX 2845, FAX 2940

 černá/válec

12000 str. BROTHER NE 1759,00

138682 12000 str. ARMOR NE 940,00

DR 2300
138683 HL-L2300D, HL-L2360DN, HL-2365DN, MFC-L2700, MFC-L2740DW, DCP-

L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, HL-L2340DW, MFC-L2720DW, 
HL-L2320D

 černá/válec
12000 str. BROTHER NE 1966,00

138684 12000 str. ARMOR NE 1856,00

DR 2401 138685
DCP-L2512D, DCP-L2532DW, DCP-L2552DN, HL-L2312D, HL-L2352DW, 
HL-L2372DN, MFC-L2712DN, MFC-L2732DW, MFC-L2752DW  černá/válec 12000 str. BROTHER NE 1835,00

DR 3400 138686
HL-L6400DW, DCP-L5500DN, MFC-L6800DW, HL-L6300DW, MFC-
L6900DW, MFC-L5700DN, MFC-L5750DW, HL-L5000D, HL-L5100DN, HL-
L5200DW, DCP-L6600DW

 černá/válec 30000 str. BROTHER NE 3617,00

DRB 023 138687 DCP-B7520DW, HL-B2080DW, MFC-B7715DW  černá/válec 12000 str. BROTHER NE 956,00

BROTHER 
pásky do 
štítkovačů
Obj. kód typ  šíře  barva  Cena (Kč/Ks)
157 039 TZe-211 6 mm černá/bílá 282,00
157 038 TZe-611 6 mm černá/žlutá 282,00
157 043 TZe-121 9 mm černá/čirá 282,00
157 034 TZe-221 9 mm černá/bílá 317,00
157 037 TZe-621 9 mm černá/žlutá 317,00
157 042 TZe-131 12 mm černá/čirá 317,00
157 035 TZe-231 12 mm černá/bílá 323,00
157 040 TZe-631 12 mm černá/žlutá 350,00
157 036 TZe-241 18 mm černá/bílá 420,00
157 041 TZe-251 24 mm černá/bílá 488,00

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

Náplň č.
str. 267

kompletní nabídku štítkovačů Brother 
naleznete na straně 157–159 

RICOH - kazety pro kopírovací stroje
orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks
841769 138410 MP2501, AFICIO MP2001, MP2501SP  černá 9000 str. RICOH NE 487,00

842015 138408

AFICIO 2015, 2016, 2018, 2020, MP1600, MP2000, DSM 615, DSM 
618, LANIER LD-120D, LANIER LD116, GESTETNER MP2500, LANIER 
LD118, MP1500, MP2000, MP1600, MP2000PS, NASHUATEC MP 1600, 
AFICIO MP 1900, 1230 D

 černá 9000 str. RICOH NE 564,00

842025 138412 MP301, AFICIO MP301SP  černá 8000 str. RICOH NE 527,00

842042 138411

NASHUATEC 2205, DSM 622, DSM 627, AFICIO MP 2510, MP 3010, 
AFICIO 2022, AFICIO 2032, AFICIO 3025, AFICIO MP 3351, GESTETNER 
3350, AFICIO MP2553SP, AFICIO MP3353, AFICIO DSM725, AFICIO 
1022, AFICIO 1032, AFICIO 2027, AFICIO 3030, MP 2352SP, MP 2550, 
MP 2550B, MP 2851, MP 2852SP, MP 3350, MP 3550

 černá 11000 str. RICOH NE 661,00

TYP 1270D 136078 1515, 1515F  černá 8400 str. RICOH NE 493,00

si ověřte na webusi ověřte na webu



www.p4o.cz122

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
inkoustové a tonerové kazety, plotrové role Hewlett Packard, tonery do kopírek, barvící pásky pro jehličkové 
tiskárny a psací stroje, 3D filamenty3



1
2020/2021  Objednávejte na  www.p4o.cz

123

3

Chcete ušetřit? 
Prohlédněte si naši nabídku alternativního spotřebního 
materiálu a akční ceny na našem e-shopu www.p4o.cz.
Nechte si spočítat od svého obchodního zástupce výši 
úspory při tisku s alternativní kazetou.

OKI - kazety pro laserové tiskárny
orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks
44059168 139953 MC851, MC861  černá 7000 str. OKI NE 1647,00
44064012 139963 C810, C830, MC860, C821, C801, MC861, MC851  černá/válec 20000 str. OKI NE 2939,00

44469803
139427 C310, C330, C510, C530, MC351DN, MC361DN, MC561DN, C331, 

C310DN, MC352, MC362, C511, MC562DN, C531, C531 DN  černá
3500 str. OKI NE 1681,00

138693 3500 str. ARMOR NE 1650,00

44469706
139428

C310, C330, 510, 530  modrá
2000 str. OKI NE 2267,00

138694 2000 str. ARMOR NE 1650,00

44469705
139429

C310, C330, 510, 530  červená
2000 str. OKI NE 2267,00

138695 2000 str. ARMOR NE 1650,00

44469704
139430

C310, C330, 510, 530  žlutá
2000 str. OKI NE 2267,00

138696 2000 str. ARMOR NE 1650,00

44574302 139964
B431D, B431DN, B411D, B411DN, B400, MB461, MB471, MB491, 
B412DN, B432DN, B512DN, MB472DNW, MB492DN, MB562DNW  černá/válec 25000 str. OKI NE 2912,00

44574802 139955 MB461, MB471, MB491, B431D  černá 7000 str. OKI NE 3307,00

44973536
139737

C301, C321, MC332DN, MC342DN  černá
2200 str. OKI ANO 2077,00

138697 2200 str. ARMOR ANO 711,00

44973535
139738

C301, C321, MC332DN, MC342DN  modrá
1500 str. OKI ANO 2167,00

138698 1500 str. ARMOR ANO 711,00

44973534
139739

C301, C321, MC332DN, MC342DN  červená
1500 str. OKI ANO 2167,00

138699 1500 str. ARMOR ANO 711,00

44973533
139740

C301, C321, MC332DN, MC342DN  žlutá
1500 str. OKI ANO 2167,00

138700 1500 str. ARMOR ANO 711,00
44992402 139735 B401, MB451, MB441  černá 2500 str. OKI ANO 2009,00

45807102
139961

B412DN, B432DN, B512DN, MB472DNW, MB492DN, MB562DNW  černá
3000 str. OKI NE 2187,00

138701 3000 str. ARMOR NE 1090,00

45807106
139962

B412DN, 0B432DN, B512DN, MB472DNW, MB492DN, MB562DNW  černá
7000 str. OKI NE 3160,00

138702 7000 str. ARMOR NE 1320,00

46490608 138703
C532, OKI MC573, OKI MC563DN, OKI C532DN, OKI C542, OKI 
C542DN  černá 7000 str. OKI NE 2708,00

46508712 138387 C332, MC363  černá 3500 str. OKI NE 1631,00

si ověřte na webusi ověřte na webu MINOLTA - kazety pro kopírovací stroje
orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks

TN114/MT106B
131101

Bizhub 162, 210, DI 152, DI 1611, DI 2011  černá
2 x 413 g MINOLTA ANO 1451,00

134185 2 x 413 g ARMOR ANO 726,00

TN216K
139434

Bizhub C220  černá
29000 str. MINOLTA NE 1016,00

138704 29000 str. ARMOR NE 903,00
TN217K 139435 Bizhub C223, 283  černá 17500 str. MINOLTA NE 885,00

TN321K
139746

Bizhub C224, C284, C364  černá
27000 str. MINOLTA NE 860,00

138705 27000 str. ARMOR NE 827,00

TN321C
139747

Bizhub C224, C284, C364  modrá
25000 str. MINOLTA NE 1992,00

138706 25000 str. ARMOR NE 1576,00

TN321M
139748

Bizhub C224, C284, C364  červená
25000 str. MINOLTA NE 1992,00

138707 25000 str. ARMOR NE 1576,00

TN321Y
139749

Bizhub C224, C284, C364  žlutá
25000 str. MINOLTA NE 1992,00

138708 25000 str. ARMOR NE 1576,00

TN324BK
138391

Bizhub C258, C308, C368  černá
28000 str. MINOLTA NE 1093,00

138709 28000 str. ARMOR NE 1031,00

TN512K
138710

Bizhub C454, C554  černá
29000 str. MINOLTA NE 931,00

138711 29000 str. ARMOR NE 861,00
TN513K 138712 Bizhub 454e, 554e  černá 29820 str. MINOLTA NE 948,00

TN514K
138713

Bizhub C458, C558, C658  černá
28000 str. MINOLTA NE 1090,00

138714 28000 str. ARMOR NE 1028,00
TNP22K 139971 Bizhub C35  černá 6000 str. MINOLTA NE 493,00
TNP22C 139972 Bizhub C35  modrá 6000 str. MINOLTA NE 463,00
TNP22M 139973 Bizhub C35  červená 6000 str. MINOLTA NE 463,00
TNP22Y 139974 Bizhub C35  žlutá 6000 str. MINOLTA NE 463,00

TNP48K
138715

Bizhub C3350, C3850  černá
10000 str. MINOLTA NE 550,00

138716 10000 str. ARMOR NE 617,00

TNP49K
138717

Bizhub C3351, C3851  černá
13000 str. MINOLTA NE 711,00

138718 13000 str. ARMOR NE 661,00
TNP51K 138719 Bizhub C3110  černá 5000 str. MINOLTA NE 511,00

si ověřte na webusi ověřte na webu
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orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks

TK170
139438

FS 1320D, 1370DN  černá
7200 str. KYOCERA MITA NE 2279,00

139976 7200 str. ARMOR NE 1036,00

TK340 139119 FS 2020D  černá 12000 str. KYOCERA MITA NE 2335,00

TK350 139439 FS 3920DN, FS 3040MFP, 3140MFP  černá 15000 str. KYOCERA MITA NE 2533,00

TK360 139440 FS 4020DN  černá 20000 str. KYOCERA MITA NE 2767,00

TK475 139978 FS 6030MFP, FS 6025MFP, FS 6525MFP  černá 15000 str. KYOCERA MITA NE 2524,00

TK560K
138394

FS-C5300DN, FS-C5350DN  černá
12000 str. KYOCERA MITA NE 3620,00

138399 12000 str. ARMOR NE 1700,00

TK590K
139979 FS C2026MFP, FS C2126MFP, FS C2526MFP, FS C2626MFP,  

FS C5250DN, M6026CDN  černá
7000 str. KYOCERA MITA NE 2471,00

138401 7000 str. ARMOR NE 1340,00

TK590C
138396 FS-C2026MFP, FS-C2126MFP, FS-C2526MFP, FS-C2626MFP,  

FS-C5250DN, M6026CDN  modrá
5000 str. KYOCERA MITA NE 2489,00

138400 5000 str. ARMOR NE 1430,00

TK590M
138397 FS-C2026MFP, FS-C2126MFP, FS-C2526MFP, FS-C2626MFP,  

FS-C5250DN, M6026CDN  červená
5000 str. KYOCERA MITA NE 2489,00

138402 5000 str. ARMOR NE 1430,00

TK590Y
138398 FS-C2026MFP, FS-C2126MFP, FS-C2526MFP, FS-C2626MFP,  

FS-C5250DN, M6026CDN  žlutá
5000 str. KYOCERA MITA NE 2489,00

138403 5000 str. ARMOR NE 1430,00

TK1140 139754 FS 1135MFP, FS 1035DP  černá 7200 str. KYOCERA MITA NE 1945,00

KYOCERA - kazety pro kopírovací stroje
orig. označení Obj. kód typ stroje barva kapacita výrobce 24 hod Cena/Ks
MLT-D101S/
SU696A

139758 ML-2160,  ML-2162, ML-2165, ML-2168, SCX-3400, SF-760P  černá 1500 str. ARMOR ANO 941,00

MLT-D111L/
SU799A

139996 M2020W, M2022, M2070, SL-M2078W, SL-M2070W, 
SL-M2026, SL-M2022  černá

1800 str. SAMSUNG ANO 1589,00
138404 1800 str. ARMOR ANO 1100,00

MLT-D111S/
SU810A

139761
M2020, M2022, M2070  černá

1000 str. SAMSUNG NE 1234,00
139997 1000 str. ARMOR ANO 1030,00

MLT-D116L/
SU828A

139762
SL-M2825DW, SL-M2675FN, SL-M2875FW  černá

3000 str. SAMSUNG NE 1734,00
139998 3000 str. ARMOR NE 1100,00

MLT-D116S/
SU840A

139999
SL-M2825DW, SL-M2675FN, SL-M2875FW, XPRESS 
M2825DW, SL-M2625, SL-M2885FW, SL-M2886  černá 1200 str. SAMSUNG NE 1058,00

MLT-D203L/
SU897A

138395 ProXpress M3320, 3370, 3820, 3870, 4020, 407  černá 5000 str. SAMSUNG ANO 3101,00

si ověřte na webusi ověřte na webu SAMSUNG - kazety pro laserové tiskárny si ověřte na webusi ověřte na webu

Kazety pro jehličkové tiskárny
orig. označení Obj. kód typ stroje výrobce 24 hod Cena/ks
ERC 09 132005 Epson  M-160, 163, 164, 180, 185, 190, 191, 192 FULLMARK NE 43,00
ERC 30 132007 Epson ERC 30, 34, 38, 200, 300, 370, 375 FULLMARK ANO 75,00
FX 890 135014 Epson FX 890 FULLMARK ANO 140,00

LQ 400 130091
Epson LQ 200, 300, 400, 450, 500, 510, 550, 570, 800, 850, 870, MX 70, 80, FX 70, 80, 90, 800, 
850, 870, 880, 1180, LX 300, 400, 570+, 800, 810, 850

FULLMARK ANO 77,00

LQ 1000
136060 Epson LQ 1000, 1010, 1050, 1050+, 1070, 1070+, 1170, MX 100, 105, FX 100, 100+, 500, 1000, 

1000+, 1050, 1070, LX 1000, 1050, 1050+
EPSON NE 171,00

130089 FULLMARK ANO 90,00

LQ 2550
136061

Epson LQ 670, 860, 1060, 2500, 2500+, 2550, EX 80, 800, 1000
EPSON NE 251,00

130087 FULLMARK ANO 81,00

OKI 182 130098
OKI ML 91-94, 100, 120, 172, 180, 182-4, 190, 192-5, 240, 280, 291, 320, 321, 380, 385, 390, 
391, 2350, 2410, 3320, 3390, 5320, 8320

FULLMARK NE 77,00

KX-P 160 130102 Panasonic KX-P 160, 2130, 2135 FULLMARK ANO 150,00

SP 200
136066

Star SP 200, MP200, 212F, 216, 221SP, 242, 292N, 298, RC 200P, SCP 700
STAR ANO 140,00

132008 FULLMARK ANO 96,00
SP 700 139051 Star SP 712, SP 742, SP 700 STAR NE 150,00

si ověřte na webusi ověřte na webu
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Korekční pásky
orig. označení   Obj. kód typ pásky výrobce poznámka Cena/Ks

143 130079
korekční páska pro 153C, 154C, 155C, 156C, 158C, 163C, 164C, 
185C, 186C, 187C, 188C, 308C

FULLMARK pro fóliové pásky 13,00

168 130080 korekční páska pro 167C, 176C, 177C FULLMARK pro fóliové pásky 14,00

si ověřte na webusi ověřte na webu

3D filamenty 3DW
Obj. kód typ průměr struny barva balení teplota tisku Cena/ks
136130 ABS filament 1,75 mm  bílá 1 kg 220–250 °C 587,00
135002 ABS filament 1,75 mm  modrá 1 kg 220–250 °C 587,00
139001 ABS filament 1,75 mm  černá 1 kg 220–250 °C 587,00
135106 ABS filament 1,75 mm  bílá 10 m 220–250 °C 49,00
132037 ABS filament 1,75 mm  modrá 10 m 220–250 °C 49,00
138133 ABS filament 1,75 mm  černá 10 m 220–250 °C 49,00
132038 PLA filament 1,75 mm  bílá 1 kg 190–210 °C 587,00
138134 PLA filament 1,75 mm  stříbrná 1 kg 190–210 °C 587,00
138037 PLA filament 1,75 mm  bílá 0,5 kg 190–210 °C 399,00
138038 PET filament 1,75 mm  natur 1 kg 220–250 °C 636,00

si ověřte na webusi ověřte na webu

vysoce kvalitní filamenty pro 3D tiskárny s technologií FDM • díky konstantnímu průměru strun 3DW (tolerance ±0,05 mm) 
můžete naplno využívat technologické možnosti vaší 3D tiskárny
ABS filament: odolný, tuhý, houževnatý, zdravotně nezávadný a málo nasákavý • dodávané průměry strun: 1,75 mm, 2,9 mm 
(±0,05 mm) • vhodný pro 3D tiskárny s vyhřívaným stolkem • teplota tisku: 220–250 °C
PLA filament: biologicky odbouratelný termoplastický polyester vyráběný z obnovitelných zdrojů (kukuřičný škrob) • tvrdší než 
ABS, taví se při nižší teplotě než ABS • dodávané průměry strun: 1,75 mm, 2,9 mm (±0,05mm) • teplota tisku: 190–225 °C
PET filament: Termoplastický polyester • dodávané průměry strun: 1,75 mm, 2,9 mm (±0,05mm) • teplota tisku: 220–260 °C
Pro další rozšířenou nabídku barev a rozměrů prosím kontaktujte naše obchodní zástupce nebo na e-mailu 
spotrebak@p4o.cz

Pásky do psacích strojů a kalkulaček
orig. označení Obj, kód typ stroje barva číslo korektury 24 hod Cena/Ks
13/10 nylon GR.1 130072 páska pro mechanické psací stroje - černá  černá - ANO 18,00
13/10 nylon GR.1 130074 páska pro mechanické psací stroje - červeno-černá  červeno-černá - ANO 29,00
13/6 GR.51U 130075 páska pro kalkulačky  černá - ANO 21,00
13/6 GR.51U 130076 páska pro kalkulačky  červeno-černá - ANO 22,00

153C foliová 130082
pro psací stroje Brother AX 10-110, 120-210, 220-550, 
Samsung SQ 1000, Panasonic KX-R 200-560  černá 143 ANO 52,00

176C foliová 130093
pro psací stroje Erika 3004, Olivetti Praxis 20, Optima 
SP 20-28, 50-528  černá 168 ANO 61,00

186C foliová 130096
pro psací stroje Amstrad PCW 9512, Carrera II, Carrera 
de Luxe, Nakajima AX 65-200  černá 143 ANO 69,00

186N textilní 130097
pro psací stroje Amstrad PCW 9512, Carrera II, Carrera 
de Luxe, Nakajima AX 65-200  černá 162/142 ANO 82,00

188C foliová 130112
pro psací stroje Gabrielle 100, 110, Triumph Alier 
7007, 9009, SE 305-325, SE400, SE500, SE700-800  černá 143 ANO 97,00

si ověřte na webusi ověřte na webu



delfín obecný je velmi aktivní a společenský tvor. Žije ve společenství 

deseti až několika tisíců jedinců. Za účelem lovu kořisti se skupiny 

sdružují dohromady. ke spánku využívá jen polovinu mozku, druhou 

polovinou je bdělý, přičemž je může libovolně střídat.4
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DATOVÁ MÉDIA A DOPLŇKY K PC
datová média, paměťová média, paměťové karty, externí disky, boxy, obaly na CD, USB nabíječky a kabely, 
přepěťová ochrana, držáky mobilu do auta, kamera do auta, klávesnice, myši a podložky, ergonomické pomůcky, 
podstavce a stojany, podložky chodidel, tašky a batohy pro notebooky, sluchátka, reproduktory, čisticí prostředky

DVD-R
DVD-R • kapacita 4,7 GB • rychlost zápisu 16xObj. kód typ  obal  obr.  Cena (Kč/bal.)

145 019 DVD-R Verbatim 4,7GB 16x jewel box/1 ks 1 20,00
145 017 DVD-R Verbatim 4,7GB 16x cake box/25 ks 2 235,00
146 001 DVD-R Verbatim 4,7GB 16x printable cake box/25 ks 3 237,00
149 403 DVD-R Verbatim 4,7GB 16x cake box/50 ks 4 443,00
149 404 DVD-R Verbatim 4,7GB 16x cake box/100 ks 5 863,00

1

2
3

5

4

4,7 GB

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
140 038 33,00

CD-RW
700 MB • rychlost zápisu 8x-12x • 80 min. zvukového záznamu • přepisovatelné • jewell box/1 ks

700 MB

DVD-RW
DVD-RW • kapacita 4,7 GB • přepisovatelné

Obj. kód typ  obal  obr.  Cena (Kč/bal.)
149 323 DVD-RW Verbatim 4,7 GB, 4x jewel box/1 ks 1 41,00
145 020 DVD-RW Verbatim, 4,7 GB, 4x cake box/10 ks 2 286,00
149 408 DVD-RW Verbatim 4,7GB 4x cake box/25 ks 3 763,00

4,7 GB1 2

3

Flash disk USB kovový ADATA S102
rozhraní USB 3.0 • celohliníkové tělo s víčkem • rychlost čtení 100 MB/s • rychlost zápisu 
50 MB/s • rozměr 61,8 x 18,7 x 10,7 mm • doživotní záruka

Obj. kód kapacita  Cena (Kč/Ks)
149 460 32 GB 351,00
149 461 64 GB 762,00
149 462 128 GB 1080,00
149 463 256 GB 1993,00

4
CD-R

Obj. kód typ  obal  obr.  Cena (Kč/bal.)
140 031 CD-R Verbatim DataLife Plus 700MB 52x jewel box/1 ks 1 19,00
149 411 CD-R Verbatim Extra Protection 700MB 52x slim box /1 ks 2 16,00
146 056 CD-R Verbatim DataLife Plus, 700MB printable 52x  cake box/25 ks 3 309,00
145 010 CD-R Verbatim DataLife 700MB 52x cake box/25 ks 4 189,00
145 011 CD-R Verbatim DataLife 700MB 52x cake box/50 ks 5 355,00
149 402 CD-R Verbatim Extra Protection 700MB 52x cake box/100 ks 6 673,00

1

2

6

3
4

5

700 MB

700 MB •  80 min. 
zvukového záznamu
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Flash disk USB Kingston
rozhraní USB 3.0 • rychlost čtení až 40 MB/s • rychlost zápisu až 10 MB/s • záruka 5 let

Obj. kód kapacita  Cena (Kč/Ks)
149 053 16 GB 185,00
149 054 32 GB 278,00
149 340 64 GB 491,00
149 196 128 GB 651,00

Flash disk USB Goodram Cl!ck
moderní USB flash disk s barevným potiskem • vybaven unikátním mechanismem, díky kterému 
se konektor vytahuje a zatahuje zpět do pouzdra flash disku •  USB 3.0 • rychlost čtení 110 MB/s 
• rychlost zápisu 8/16 GB 20 MB/s, 32/64/128 GB 30 MB/s • rozměr 59,6 x 20,8 x 10,3 mm

Obj. kód kapacita  Cena (Kč/Ks)
401 320 8 GB 205,00
401 321 16 GB 225,00
401 322 32 GB 298,00
149 400 64 GB 515,00
149 452 128 GB 842,00

Flash disk USB Goodram
unikátní systém použití flash disku • odolné tělo s kovovou krytkou • rozhraní USB 3.0 
• maximální rychlost čtení 60 MB/s • maximální rychlost zápisu 20 MB/s • rozměry 
57,1 x 19,3 x 10,7 mm • hmotnost 15 g • flashdisky jsou vhodné i pro reklamní potisk

Obj. kód kapacita  Cena (Kč/Ks)
149 454 8 GB 187,00
149 455 16 GB 204,00
149 456 32 GB 278,00
149 457 64 GB 493,00
149 458 128 GB 829,00

Flash disk Verbatim zabezpečení klávesnicí 
kapacita 128 GB • unikátní systém využití flash disku formou zabezpečení numerické 
klávesnice • integrovaná klávesnice pro zadávání hesla (až 12 číslic) • možné připojení 
k televizi  • 256bitové hardwarové šifrování • rozhraní USB 3.0 se zpětnou kompatibili-
tou USB 2.0 • maximální rychlost čtení 160 MB/s • maximální rychlost zápisu 150 MB/s 
• rozměry 93,5 x 28 x 12 mm • hmotnost 30 g

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 514 2462,00

zabezpečení 
klávesnicí

Flash disk Verbatim zabezpečení otiskem prstu 
unikátní systém využití flash disku formou zabezpečení otiskem prstu •  přístup má pouze 
autorizovaný vlastník otisků prstů • 256bitové hardwarové šifrování • umožňuje až 6 otisků 
prstů (6 uživatelů) • rozhraní USB 3.0 se zpětnou kompatibilitou USB 2.0 • maximální rychlost 
čtení 80 MB/s • maximální rychlost zápisu 70 MB/s • rozměry 46 x 20 x 9 mm • hmotnost 12 g

Obj. kód kapacita  Cena (Kč/Ks)
149 511 32 GB 1543,00
149 513 64 GB 2082,00

zabezpečení 
otiskem prstu

Flash disk Apacer zabezpečení otiskem prstu 
unikátní systém využití flash disku formou zabezpečení otiskem prstu • přístup má pouze 
autorizovaný vlastník otisků prstů • 360 stupňů odečtení všech úhlů dokáže detekovat 
stisknutí prstu z  jakéhokoli směru •  flash disk je vybaven i  funkcí přihlášení heslem 
• umožňuje až deset otisků prstů (10 uživatelů) • rozhraní USB 3.1 se zpětnou kompati-
bilitou USB 2.0 • maximální rychlost čtení 80 MB/s • maximální rychlost zápisu 40 MB/s 
• rozměry 69,1 x 21,4 x 9 mm • hmotnost 21 g

Obj. kód kapacita  Cena (Kč/Ks)
149 510 32 GB 1377,00
149 512 64 GB 1858,00

zabezpečení 
otiskem prstu
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Paměťová karta SD/Micro SD
paměťová karta pro mobilní zařízení - telefony, diáře, kapesní počítače, tablety • rozměry 
11 x 15 x 1 mm • balení obsahuje i redukci na SD kartu • rychlost Class 10 - 45 MB/s čtení 
a 10 MB/s zápis • doživotní záruka

Obj. kód kapacita  Cena (Kč/Ks)
149 049 8 GB 205,00
149 050 16 GB 230,00
149 197 32 GB 322,00
149 345 64 GB 525,00
149 373 128 GB 858,00
149 497 256 GB 1540,00

Externí pevný disk Apacer Portable
kapacita 1 TB • odolný pevný externí disk na vaše cesty • speciální gumové obložení, 
pro zeslabení veškerých nárazů • disk je odolný proti pádu z výšky 1,22 m • IP55 certi-
fikát proti prachotěsnosti a vodotěsnosti vč. polití vodou • rychlostní rozhraní USB 3.1 
zpětně kompatibilní s USB 2.0 umožňuje velmi rychlé zpracování zálohy dat • rozměry 
143,3 x 92,9 x 20,1 mm • hmotnost 250 g

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
149 424 černá 1990,00
149 425 modrá 1990,00

Externí čtečka paměťových karet
rozhraní USB 2.0 • přímá podpora formátů CF, SD, SDHC, microSD/
T-Flash, MMC, MMC Plus, MMC mobile, RS-MMC, xD, MS, MS Pro, 
MS Duo, MS Pro Duo, MS Micro M2y •  rychlost přenosu dat 480 
Mbps • LED diody indikují napájení a aktivitu (READ/WRITE) ve slo-
tu • napájení z USB • rozměry 58 x 42 x 13 mm • hmotnost 40 g

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 356 242,00

Externí disk Verbatim 2,5'' 2 TB
kapacita 2 TB • unikátní systém využití externího disku formou 
zabezpečení numerické klávesnice • integrovaná klávesnice pro 
zadávání hesla (až 12 číslic) • možné připojení k televizi • 256bi-
tové hardwarové bezpečnostní šifrování •  vhodné pro zálohy 
dat • snadná instalace a stylový design • rozhraní USB 3.1 zpět-
ně kompatibilní s 2.0 • nevyžaduje externí napájení • rozměry 
123,5 x 76 x 11 mm • váha 283 g • napájení přes USB

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 516 3562,00

Externí disk Verbatim 2,5'' 1 TB
kapacita 1 TB •  zabezpečení pomocí otisků prstů •  256bitové 
hardwarové bezpečnostní šifrování • umožňuje až devět otisků 
prstů (9 uživatelů) • vhodné pro zálohy dat •  snadná instalace 
a  stylový design •  rozhraní USB 3.1 zpětně kompatibilní s  2.0 
•  nevyžaduje externí napájení •  rozměry 126 x 81 x 16,5 mm 
• váha 156 g • napájení přes USB

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 515 3928,00

Pouzdro na pevný disk 2,5'' černé
stylové skořepinové pouzdro pro 2,5” pevné disky •  uzavírání 
na zip • výstelka pro absorpci otřesů • uchycení disku pomocí gu-
miček • kapsa na příslušenství • rozměry 96 x 150 x 30 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 355 312,00

zabezpečení 
klávesnicí

zabezpečení 
otiskem prstu

Externí pevný disk 2,5''
kapacita 1, 2 nebo 4 TB • vhodné pro zálohy dat • snadná instalace a stylový design • rozhraní 
USB 3.1 zpětně kompatibilní s 2.0 • rychlost otáček 5400 rpm • LED indikátor ukazující stav 
přenosu • nevyžaduje externí napájení • rozměry 125 x 80 x 11 mm • váha 152 g • napájení 
přes USB

Obj. kód kapacita  barva  Cena (Kč/Ks)
149 529 1 TB černá 1968,00
149 530 1 TB červená 1968,00
149 531 1 TB bílá 1968,00
149 532 2 TB černá 2938,00
149 533 4 TB černá 4998,00
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Obj. kód výkon  Cena (Kč/Ks)
149 063 550 VA 3463,00
149 064 700 VA 3870,00

Zálohovací zdroj APC UPS ES
UPS vhodná pro kancelářské a domácí použití • 4 zásuvky zálohované • 4 zásuvky pouze s pře-
pěťovou ochranou • s funkcí MASTER jedné zálohované zásuvky • výkon 550 VA nebo 700 VA 
• přepěťová ochrana Ethernetu/DSL/telefonu • záruka 3 roky

PC televize monitor notebook audio

TV LCD

Externí USB 3.0 HUB - 4 porty
4portový USB 3.0 hub • podporuje rychlost přenosu dat až 5 Gb/s • kompatibilní i s USB 1.1 
a 2.0 • Plug-n-Play • podpora nabíjení mobilních zařízení • ochrana proti přepětí • LED dioda 
indikující stav zařízení • délka kabelu 16 cm • rozměry 63 x 63 x 15 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 466 344,00

Pouzdro na CD se zipem
uzavíratelné na zip • materiál textil

Obj. kód počet CD  Cena (Kč/Ks)
140 001 24 62,00
145 028 40 78,00
144 029 96 195,00

Krabička na CD
plastová krabička na CD

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
140 107 jewell, černý vnitřek 12,00
140 002 slim, 5 mm, transparentní 10,00

Euroobaly na CD dvouřadé
formát A4 • multiperforace • kapacita 2 CD/DVD 
• místo na popisku • polypropylen • antistatický 
materiál, CD se do obalu nepřilepí • teplotně stá-
lý • tloušťka 110 mic. • 10 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
124 092 82,00 10 ks

Euroobaly na CD
formát na CD • hladký polypropylen • anti-
statický materiál, CD se do obalu nepřilepí 
• tloušťka 120 mic. • vkládání shora • euro-
závěs • 10 ks v balení 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
123 144 43,00 10 ks

Papírové obálky na CD
papírové obálky na CD • 100 ks v balení

Obj. kód provedení  Cena (Kč/bal.)
144 035 bez okénka 96,00
145 052 s okénkem 99,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
126 123 černá 198,00
149 103 modrá 198,00
129 596 zelená 198,00
129 597 žlutá 198,00
149 105 růžová 198,00
149 102 bílá 198,00
129 476 tyrkysová 198,00
129 477 fialová 198,00

Box na CD CLICK-N-STORE
kapacita 30 CD v krabičkách, 60 CD ve slim krabičkách nebo 160 CD v obálkách • exkluzivní 
archivační krabice na CD/DVD • vyrobeno ze silného dřevinového kartonu potaženého lami-
nem • kovový rámeček pro umístění štítku • velmi snadné a rychlé složení ve 3 krocích pomocí 
kovových spojovacích cvoků • skladné • při nepoužívání lze složit do víka krabice • dodáváno 
rozložené • rozměry 143 x 136 x 352 mm

100 ks
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Power bank USB nabíječka 10000 mAh
kompaktní power banka •  kapacita baterie 10000 mAh •  2 USB porty •  vstupní 
proud 2 A • výstupní proud 2,1/1 A • výstupní napětí 5 V • LED indikace • inteligentní 
bezpečnostní opatření proti přebíjení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
149 538 černá/zelená 430,00
149 539 modrá/bílá 430,00
149 540 zelená/žlutá 430,00

Nabíječka bezdrátová do stolu 
pro mobilní telefon

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 508 471,00

ultra tenká bezdrátová nabíječka s  možností upevnění do  stolu •  nabíječka je 
kompatibilní s telefony podporující bezdrátové nabíjení • dodávána s napájecím 
kabelem USB •  vyžadováno připojení USB typu 3.0 •  (napájecí adaptér není 
součástí dodávky) •  možnost zabudování do  stolu s  otvorem o  průměru 60 mm 
pomocí přiloženého šroubu •  výstupní napětí 5 V/2 A  a 9 V/1,67 A  •  průměr 
nabíječky 77 mm • montážní otvor 60 mm

Nabíječka bezdrátová/stojánek 
pro mobilní telefon
bezdrátová nabíječka v podobě stojánku • nabíječka má certifikaci 
Qi a  je kompatibilní s  telefony podporující bezdrátové nabíjení 
• možnost nabíjení telefonu vertikálně i horizontálně • LED indika-
ce nabíjení • dodávána s napájecím kabelem USB (napájecí adap-
tér není součástí dodávky) • výstupní napětí 5 V/1 A a 9 V/1,1 A

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 509 438,00

Nabíječka bezdrátová pro 
mobilní telefon 
ultra tenká bezdrátová nabíječka • nabíječka má certifikaci Qi a  je 
kompatibilní s telefony podporující bezdrátové nabíjení • dodávána 
se zabudovaným napájecím kabelem USB (napájecí adaptér není 
součástí dodávky) •  výstupní napětí 5 V/2 A  a  9 V/1,1 A  •  průměr 
nabíječky 110 mm • tloušťka nabíječky 5 mm • hmotnost 120 g

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 507 542,00

Síťový adaptér USB
kompaktní síťový adaptér SWISSTEN • snadné nabíjení více zařízení: 
telefony, tablety, power banky atd. • výstupní napětí 5 V • typ 2 x USB 
s celkovým výstupním proudem 2,1 A • typ 4 x USB s celkovým vý-
stupním proudem 5 A 

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
149 421 2 x USB 184,00
149 422 4 x USB 300,00

Přepěťová ochrana Solight 
přepěťová ochrana s výstupními zásuvkami opatřenými dětskými 
pojistkami •  velký podsvícený vypínač •  přívodní napájecí kabel 
délky 3 m •  oddělená zásuvka pro velké napájecí adaptéry 
• ochrana proti bleskům a napěťovým rázům 

Obj. kód počet zásuvek  Cena (Kč/Ks)
149 526 4 233,00
149 527 5 253,00
149 528 6 313,00

Obj. kód typ  délka (m)  obr.č.  Cena (Kč/Ks)
149 412 A plug/mini 0,6 1 29,00
149 177 A plug/micro 0,6 2 29,00
149 427 A plug/USB-C 1 3 71,00
149 428 A plug/mini, micro, USB-C, Lightning 1,5 4 217,00

Kabel USB mini/micro/USB-C/Lightning
kabel USB (2.0, 3.0) •  A  plug/mini, micro, USB-C nebo Lightning •  pro nejběžněji 
používané telefony, fotoaparáty, navigace atd.

2

4

3

PC televize monitor notebook audio

TV LCD

foto navigace telefon tiskárna

GPS

1
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Kabel HDMI
HDMI kabel s  pozlacenými konektory •  pro připojení LCD, LED 
a plazmových televizí s vysokým rozlišením až do 4K • verze 1.3 
a 1.4 • přenosová rychlost 10,2 Gb/s • délka 2 m

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 037 64,00

Držák mobilu do auta na sklo 
držák slouží k  umístění na  sklo v  autě •  integrovaná přísavka 
na sklo • kloubový • rotace držáku je možná o 360° • nastavitelná 
šířka držáku od 5,8 - 8,5 cm 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 519 267,00

Kabel prodlužovací USB
kabel USB (2.0) • A plug/A socket • přenosová rychlost 480 Mb/s

Obj. kód délka  Cena (Kč/Ks)
145 046 1,8 m 29,00
145 047 3 m 35,00
145 048 5 m 38,00

PC televize monitor notebook audio

TV LCD

foto navigace telefon tiskárna

GPS

USB nabíječka do auta 12V
napájecí USB adaptér do zapalovače SWISSTEN • snadné nabíjení 
více zařízení: telefony, tablety, power banky atd. • výstupní proud 
až 2,4 A • výstupní napětí 5 V • 2 výstupy USB • součástí balení je 
1,5 m dlouhý kabel USB/micro USB

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 426 184,00

Držák mobilu do auta otočný 
držák slouží k umístění do ventilátoru v autě • pomocí 
čelistí lze mobilní telefon jednoduše připnout •  díky 
otočné hlavě můžete mobilní telefon otočit pro potřeby 
navigace • nastavitelná šířka držáku od 3,5'' - do 6'' 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 520 193,00

Držák mobilu do auta otočný magnetický 
držák slouží k umístění do ventilátoru v autě • pomocí magnetu lze jednoduše 
připnout mobilní telefon •  díky otočné hlavě lze mobilní telefon jednoduše 
otočit pro potřeby navigace 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 518 193,00

Kabel USB
kabel USB (2.0) • A plug/B plug • přenosová rychlost 480 Mb/s

Obj. kód délka  Cena (Kč/Ks)
145 041 1,8 m 31,00
145 042 3 m 33,00
145 043 5 m 53,00

PC televize monitor notebook audio

TV LCD

foto navigace telefon tiskárna

GPS

Kamera digitální do auta Xblitz 
digitální kamera do auta s mikrofonem a reproduktorem • stabilní 
a pohodlná montáž na sklo auta pomocí přísavky • rozlišení videa 
1920 x 1080 p (Full HD) • technologie snímání obrazu WDR (Wide 
Dynamic Range) • detekce pohybu • automatické zahájení nahrá-
vání při startu motoru • úhel pohledu 120° • maximální kapacita 
paměti microSD 32 GB

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 523 1083,00
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Klávesnice multimediální Genius 
multimediální klávesnice •  vhodná pro kancelářské použití •  9 multimediálních funkčních 
kláves • kompatibilní s Windows 10/7/Vista/XP • rozhraní USB 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 525 222,00

Klávesnice Genius KB-110X
nízký zdvih kláves pro maximální komfort při psaní • malá hlučnost kláves • odolnost proti 
vodě brání před náhodně rozlitými nápoji • kompatibilní s Windows 7/Vista/XP

Obj. kód rozhraní  Cena (Kč/Ks)
149 388 PS/2 209,00
149 389 USB 227,00

Myš optická Genius DX-110
optická myš se třemi tlačítky • rozlišení optického senzoru 1000 dpi • délka kabelu 1,5 m 
• rozhraní USB nebo PS/2 • rozměry 105 x 37 x 60 mm

Obj. kód rozhraní  Cena (Kč/Ks)
149 359 PS/2 110,00
149 360 USB 110,00

Klávesnice multimediální E-blue 
podsvícená multimediální klávesnice (možnost regulace podsvícení) •  nízký zdvih kláves pro 
maximální komfort při psaní • 12 multimediálních funkčních kláves • kompatibilní s Windows 
10/7/Vista/XP • rozhraní USB 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 524 216,00

Podložka ke klávesnici gelová
ergonomický design • podpěrka zápěstí vyplněná gelem • ulevuje napětí v zápěstí • zpříjem-
ňuje a usnadňuje psaní na klávesnici • neklouže po pracovním stole • barva černá • rozměry 
555 x 145 x 35 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
140 113 699,00

Předložka ke klávesnici gelová
gelová předložka před klávesnici • ergonomická opěrka pro ruku • ulevuje napětí v zápěstí 
• zpříjemňuje a usnadňuje psaní na klávesnici • neklouže po pracovním stole • rozměry 
480 x 80 x 20 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
149 433 černá 229,00
149 434 modrá 229,00
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Myš optická Genius DX-120
optická myš se třemi tlačítky • rozlišení optického senzoru 1200 dpi • délka kabelu 1,5 m 
• rozhraní USB • rozměry 105 x 37 x 60 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
149 361 černá 110,00
149 362 červená 110,00
149 363 modrá 110,00
149 364 zelená 110,00

Myš optická bezdrátová Genius NX-7015
2,4 GHz bezdrátová optická myš • technologie blue-eye • rozhraní USB 800-1600 dpi 
• 3 tlačítka • napájení 1x AA baterie • rozměry 100 x 58 x 38,5 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
149 469 čokoládová 225,00
149 470 šedá 225,00
149 471 měděná 225,00
149 472 stříbrná 225,00

Myš ergonomická Marvo bezdrátová 
2.4 GHz bezdrátová optická myš • unikátní ergonomický design pro správné držení • redukuje 
bolest ruky způsobenou dlouhodobým používáním myši • minimalizuje poškození karpálního 
tunelu • dosah až 10 m • rozlišení 2400 DPI • 6 tlačítek • napájení integrovaná baterie (možnost 
dobíjení přes USB kabel)

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 517 455,00

Myš optická Logitech M110 Silent
optická myš se třemi tlačítky • rozlišení optického senzoru 1000 dpi • délka kabelu 1,8 m 
• rozhraní USB • rozměry 113 x 62 x 38 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
149 535 červená 442,00
149 536 modrá 442,00
149 537 šedá 442,00

Myš optická bezdrátová A4tech G3-280N
2,4 GHz bezdrátová optická myš •  technologie V-TRACK •  rozhraní USB •  nízká spotřeba - 
PowerSaver • dosah 10 m • 3 tlačítka • napájení 1x AA baterie • rozměry 92,5 x 55,6 x 34,2 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
149 467 černo-červená 280,00
149 468 šedo-černá 280,00

Myš optická bezdrátová Logo Shadow
2.4 GHz bezdrátová optická myš •  ergonomicky přizpůsobená pro správné držení 
•  funkce úspory energie •  boční tlačítka vpřed/zpět •  USB NANO přijímač •  dosah až 
10 m • rozlišení 1000 - 1600 dpi • 6 tlačítek • napájení 2 x AA baterie (součástí balení) 
• rozměry 112 x 80 x 40 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 429 228,00
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Podložka pod myš SilverBlack
podložka pod laserové a optické myši • zaručuje maximální přes-
nost snímání sensoru díky jemné mřížce, která tvoří potisk pod-
ložky •  díky polypropylenovému filmu myš velice dobře klouže 
po povrchu podložky

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
147 013 115,00

Podložka pod myš
materiál PVC •  pro práci s  myší •  rozměry 190 x 240 mm 
• neklouzavý podklad

Obj. kód motiv  Cena (Kč/Ks)
148 046 jahody 51,00
148 047 maliny 51,00
148 048 Sydney 51,00

Podložka pod myš antimikrobiální
antimikrobiální úprava povrchu • vhodná pro optickou i laserovou 
myš • protiskluzová spodní část podložky • materiál polypropylen 
• rozměr 240 x 190 x 0,4 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
149 395 černá 71,00
149 398 zelená 71,00
149 397 oranžová 71,00

Podložka pod myš gelová
atraktivní design • povrch s Lycrou příjemný na dotyk • podpěrka 
zápěstí vyplněná gelem •  ulevuje napětí v  zápěstí •  zpříjemňuje 
práci • protiskluzová úprava • barva černá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
140 116 466,00

Podložka zápěstí 
z gelové hmoty MW
pod myš a zápěstí • ergonomický design • snižuje únavu ruky 
• zlepšuje tah a tím i přesnou práci s myší • design: voda

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
143 004 765,00

Podložka pod myš gelová LOGO
gelová podložka pod myš s  ergonomickou podporou vašeho 
zápěstí •  povrch podložky zaručuje hladký a  přesný pohyb myši 
• vhodná pro laserové, optické i kuličkové myši

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
146 000 černá 182,00
146 061 modrá 182,00
149 448 šedá 182,00

Podložka pod zápěstí Crystal
podložka pod zápěstí Fellowes CRYSTAL předchází bolesti zápěstí 
• pomáhá udržet zápěstí ve správné poloze během práce • gel se 
vytvaruje podle ruky a redukuje tlak na zápěstí • vyrobeno z prů-
hledného materiálu • snadné čistění • rozměry 122 x 88 x 18 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
149 449 černá 293,00
149 450 modrá 293,00

Podložka pod myš textilní
textilní povrch • protiskluzová úprava

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
140 117 černá 27,00
149 410 červená 27,00
140 118 modrá 27,00
140 119 šedá 27,00
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Ergonomie

Jak funguje systém SmartFit®

Podpora zápěstí – snižují riziko vzniku karpálního tunelu

Bederní opěrka zad SmartFit® Conform
• Patentovaná technologie opory zad zlepšuje držení těla a snižuje zátěž na záda
• Výškově nastavitelné a flexibilní
• Odvětrávání udržuje záda v suchu a přirozené teplotě

• Možné využít na všechny typy kancelářských židlí
Obj. kód            Cena (Kč/ks)

149503    1619,00

Podložka pod myš SmartFit®
• Gelová podložka pod zápěstí
• Výškově nastavitelná
• Antimikrobiální povrch
• Zajišťuje optimální ergonomickou polohu
• Rozměr: 140 x 95 x 170 mm

Obj. kód            Cena (Kč/ks) 

 
149504    579,00

Podpora zad – pro správné držení těla

Systém Kensington SmartFit® vám umožňuje přizpůsobit 
si pracovní prostředí podle vaší postavy. Najděte si vaši 
barvu podle přiložené grafiky s rukou a podle ní nastavte 
výrobky do nejvhodnější ergonomické polohy. Používáním 
správné barvy budete předcházet bolestem na nejčastěji 
namáhaných místech těla při kancelářské práci. 

ZMĚŘTE PRACUJTENASTAVTE

Obj. kód    Cena (Kč/ks)  
149500    569,00

Chladicí a ergonomický stojánek pro notebook SmartFit® Easy Riser™

• Umístí notebook do správné výšky pro snížení bolesti krční páteře, zad a namáhání zraku
• Úhel sklonu až 50°, pro notebooky 12-17“
• Bezpečná a stabilní konstrukce
• Zlepšuje cirkulaci vzduchu okolo notebooku
• Rozměr: 295 x 35 x 273 mm

Podložka zápěstí SmartFit®
• Nepřilnavé podložky umožňují  pohodlnou práci na celém stole

• Pro všechny druhy myší

• Zajišťuje optimální ergonomickou polohu

• Rozměr: 95 x 137 x 152 mm

Obj. kód           Cena (Kč/ks)  
149505     579,00

 Stojany pro notebooky a monitory – ulevují od bolesti zad a krční páteře

Podstavec notebooku SmartFit®
• 4 dostupná nastavení výšky
• Vedení kabelů pod policí na notebook zajistí, že vám kabely nebudou překážet
• Protiskluzové podložky drží notebook na místě jako přibitý
• Kompatibilní s notebooky o velikosti do 15,6” a hmotnosti až 3,5 kg
• Rozměr: 222 x 256 x 248 mm

Obj. kód    Cena (Kč/ks)  
149502  1604,00

Obj. kód     Cena (Kč/ks)  
149501  804,00

Stojan pod monitor Smartfit® Spin2™

• Patentovaný systém otočný o 360° slouží k uložení běžných kancelářských potřeb
• Podstavec nastaví obrazovku monitoru do roviny očí a sníží zatížení očí a šíje
• Malá plocha podstavce šetří cenné místo na pracovním stole
• Podstavec je vhodný pro většinu širokoúhlých monitorů s hmotností do 18 kg
• Rozměr: 80 x 320 x 320 mm
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Podložka pod myš SmartFit®

gelová podložka pod zápěstí • výškově nastavitelná • antimikrobiální povrch 
• zajišťuje optimální ergonomickou polohu • rozměr 140 x 95 x 170 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 504 580,00

Podložka zápěstí SmartFit®

nepřilnavé podložky umožňují pohodlnou práci na celém stole • pro všechny druhy 
myší • zajišťuje optimální ergonomickou polohu • rozměr 95 x 137 x 152 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 505 580,00

Opěrka nohou Kensington SmartFit® SoleMate Plus 
zvyšuje polohu nohou, čímž zlepšuje držení těla i krevní oběh a maximalizuje oporu kyčlí a beder • systém SmartFit® umožňuje správné nastavení 
výšky produktu pro dosažení optimální ergonomické polohy • sklon až 15 stupňů s praktickým zamykatelným nastavením sklonu • masivní, odolná 
konstrukce • rozměry (š x h) 450 x 350 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 506 1172,00

Stojan pod monitor SmartFit® Spin2 ™
patentovaný systém otočný o 360° slouží k uložení běžných kancelářských potřeb • podstavec nastaví obrazovku monitoru do roviny očí a sníží 
zatížení očí a šíje • malá plocha podstavce šetří cenné místo na pracovním stole • podstavec je vhodný pro většinu širokoúhlých monitorů s hmotností 
do 18 kg • rozměr 80 x 320 x 320 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 501 867,00

Bederní opěrka zad SmartFit® Conform
patentovaná technologie opory zad zlepšuje držení těla a snižuje zátěž na záda 
• výškově nastavitelné a flexibilní • odvětrávání udržuje záda v suchu a přirozené 
teplotě • možné využít na všechny typy kancelářských židlí

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 503 1624,00
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Podstavec pod notebook LX500
zvedne LCD monitor do ergonomicky vhodnější polohy • ušetří místo na pracovním stole 
•  obsahuje dvě přídavné desky na  potřeby k  počítači •  obsahuje zařízení na  uchycení 
držáků dokumentů DH445 • vybaven úchyty pro vedení kabelů • barva černá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
145 097 1129,00

Podstavec pod notebook LX550
ergonomicky řešený podstavec pod notebook umožňuje nastavení monitoru notebooku 
do výšky očí a ušetří cenné místo na pracovním stole • zarážky pro lepší uchycení • barva černá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
144 032 966,00

Stojan pod monitor I-Spire
plastový podstavec pod LCD monitor • moderní a stylový design • umožňuje regulaci výšky 
monitoru do cca 9 cm • maximální zatížení 6 kg • rozměry 505 x 125 x 220 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
149 435 černá 849,00
149 436 bílá 849,00

Stojan pod monitor MS80B
elegantní stojan pod monitor černo-stříbrné barvy • výškově nastavitelný do tří poloh

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
147 005 939,00

Stojan pod monitor se zásuvkou
plastový podstavec pod monitor LCD nebo CRT • ve spodní části vybaven zásuvkou vhodnou 
pro uložení kancelářských potřeb, kalkulačky, tužek atd. •  max. nosnost držáku 23 kg •  pod 
přihrádkou prostor pro uložení klávesnice •  černá barva •  výška podstavce 11 cm •  rozměry 
celého podstavce 388 x 370 mm • rozměry podstavce monitoru 242 x 267 mm • rozměry zá-
suvky 243 x 100 x 14 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
146 003 596,00

Univerzální stojan pod počítač
pevná plastová konstrukce • vybavený kolečky s brzdou pro snadné popojíždění s počítačem 
např. z důvodu úklidu, či zapojování kabelů • nastavitelná šířka 15,5 - 25,5 cm je nejčastějším 
rozměrem, do které se vejdou prakticky všechny PC skříně • k držáku jsou přibaleny pryžové 
dorážky, aby nerezonovaly bočnice PC o  plastový držák a  aby nedošlo k  jeho poškrábání 
• barva černá 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 385 340,00
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Podložka pod notebook chladící Zalman
chladící podložka pro notebooky 12'' až 17'' •  výkonné a  současně tiché chlazení vašeho 
notebooku •  200 mm ventilátor •  nízká hlučnost 20 dBA •  napájení USB portem (5 V) 
• rozměr 308 x 380 x 42 mm • hmotnost 0,9 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 479 473,00

Podsedák na židli ergonomický 
vhodný jako podsedák pro kancelářské židle, autosedačky, jídelní židle, sedátka, sedadlo 
letadla atd. •  poskytuje úlevu od  bolesti dolní části zad, kostrče, ischiasu, pánevní bolesti 
•  odnímatelný potah pro snadné čištění •  materiál paměťová pěna Velboa s  protiskluzovou 
látkou • rozměry 455 x 360 x 70 mm • hmotnost 1,3 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 521 489,00

Opěrka bederní ergonomická 
ergonomická bederní opěrka s nastavitelným popruhem pro úlevu od bolesti zad • zvyšuje 
pohodlí při sezení a předchází bolestem zad • vyrobeno z paměťové pěny • nastavitelná délka 
popruhu • vhodná pro využití na kancelářské židli nebo sedadle auta

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 522 576,00

Podložka chodidel Comfort
základní ergonomický doplněk k pracovnímu stolu • zlepšuje držení těla při sezení a ulevuje 
páteři •  nastavitelná výška •  elegantní design •  pevná, umělá hmota •  velká, nosná plocha 
• protiskluzová úprava • rozměry 450 x 90-115-140 x 375 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
140 134 1007,00

Podložka chodidel FR330
nastavitelná podpěrka chodidel • ergonomická • rozměry 45,7 x 33 cm • pomáhá zaujmout op-
timální pozici při práci • snižuje napětí a únavu nohou, zad a krku • zvyšuje výkonnost • výška 
a úhel se nastavuje nezávisle na sobě

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
144 030 1530,00

Podložka chodidel Climat Control
vyhřívaná podložka pod nohy Fellowes Climat Control • dva stupně intenzity vyhřívání (125 W 
nebo 250 W) nebo režim chlazení vzduchem (vestavěný větrák) • 3 nastavitelné úhly sklonu

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 447 1900,00
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Batoh na notebook Leitz Complete
kvalitní, lehký, prostorný a  rozšiřitelný batoh se dvěma hlavními a  jednou menší přední 
kapsou • pevný polyester pro každodenní nošení • kvalitní zipy a stylové matné kovové přezky 
•  místo pro všechna vaše mobilní zařízení, 15,6'' notebook a  dokumenty do  formátu A4 
• zádový větrací systém pro pohodlné nošení • možnost upevnit na madlo pojízdného kufru 
• rozměry 310 x 400 x 150 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 456 černá 2299,00
149 485 modrá 2299,00
149 486 stříbrná 2299,00

Dámská taška na notebook Leitz Complete
kvalitní, lehká a prostorná taška s jednou hlavní a jednou menší přední kapsou • pevný poly-
ester pro každodenní nošení • kvalitní zipy a stylové matné kovové přezky • místo pro všechna 
vaše mobilní zařízení, 13,3'' notebook a dokumenty do formátu A4 • samostatné vyjímatelné 
pouzdro pro napájecí adaptér a další kabely • polstrované popruhy z pravé kůže • možnost 
upevnění na madlo pojízdného kufru • rozměry 380 x 280 x 130 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 451 černá 2020,00
149 487 modrá  2020,00
149 488 stříbrná 2020,00

Taška na notebook Leitz Complete
kvalitní a lehká taška se dvěma hlavními a jednou menší přední kapsou • pevný polyester pro 
každodenní nošení • kvalitní zipy a stylové matné kovové přezky • pro všechna vaše mobilní 
zařízení, notebook a dokumenty do formátu A4 • polstrované rukojeti z pravé kůže • nastavi-
telný ramenní popruh • možno upevnit na madlo pojízdného kufru 

Obj. kód provedení  rozměry (mm)  barva  Cena (Kč/Ks)
401 454 pro notebook 13,3“ 370 x 270 x 75 černá 2020,00
149 491 pro notebook 13,3‘‘ 370 x 270 x 75 modrá  2020,00
149 492 pro notebook 13,3‘‘ 370 x 270 x 75 stříbrná 2020,00
401 450 pro notebook 15,6“ 410 x 310 x 100 černá 2159,00
149 493 pro notebook 15,6‘‘ 410 x 310 x 100 modrá 2159,00
149 494 pro notebook 15,6‘‘ 410 x 310 x 100 stříbrná 2159,00

Multimediální sluchátka Genius 
s mikrofonem
nastavitelná velikost • měkké polstrování • otočný mikrofon 
• vhodné pro MSN, Skype a chatování po internetu • frekvenční 
rozsah: 20 Hz 20 KHz • citlivost sluchátek: 105 dB • délka kabelu 
1,8 m • rozhraní 3,5 mm jack • hmotnost 57 g

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 401 107,00

Multimediální sluchátka 
s mikrofonem
sluchátka s  mikrofonem HL-02 •  sluchátka jsou vhodná pro po-
slech hudby, videohovory či Skype • ovládání hlasitosti na kabelu 
• sklopný mikrofon • polstrované náušníky pro pohodlné usazení 
sluchátek • nastavitelná čelenka pro přizpůsobení na každou hlavu 
• průměr reproduktoru 40 mm • citlivost 105 dB • připojení 3,5 mm 
stereo jack

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 451 184,00

Reproduktory Genius SP-HF 180
dřevěná konstrukce •  ovládání hlasitosti •  napájení z  USB 
• konektor 3,5 mm jack • výkon 6 W • rozměry 150 x 100 x 77 mm 
• hmotnost 650 g

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 534 320,00

Ovladač prezentací Logitech R400
intuitivní ovládací prvky •  červené laserové ukazovátko 
s  dosahem až 15 metrů •  skladný bezdrátový přijímač 
s  technologií Plug and Play •  není potřeba instalovat žádný 
software • rozhraní USB • cestovní pouzdro • napájení 2 x AAA 
baterie • rozměry 38 x 117 x 20 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 467 913,00



141

2020/2021  Objednávejte na  www.p4o.cz

4

Taška na notebook i-stay Ladies bag
stylová dámská taška s polstrováním na notebook do 16'' • s vnitřním neoprénem na tablety 
do 11'' • velká přední kapsa na zip • protiskluzový popruh • materiál nylon • vnější rozměr 
370 x 330 x 90 mm • pro notebooky do velikosti 380 x 280 x 30 mm • hmotnost 0,9 kg

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
149 370 černá 1432,00
149 371 fialová 1432,00

Taška na notebook Graceful 15,6''
taška na notebook do velikosti 15,6'' • nastavitelný a odnímatelný popruh • dvě přihrádky 
pro dokumenty a příslušenství • hlavní kapsa pro notebook • v přední uzamykatelné části 
tašky jsou tři samostatné kapsy s přihrádkami pro psací potřeby, vizitky atd. • v zadní části 
je popruh sloužící k připevnění na rukojeť cestovní brašny či kufru s kolečky • vnější rozměry 
425 x 325 x 75 mm •  vnitřní rozměry 390 x 305 x 70 mm •  hmotnost 0,58 kg •  materiál 
plátno + polyester

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 443 503,00

Taška na notebook Light 15,6''
kvalitní vnější polstrování • přední a zadní kapsa na zip • vnitřní kapsy na notebook, variabil-
ní prostor pro adaptér s kabely, kapsy pro dokumenty, mobilní telefon, diskety, CD, vizitky, 
kalkulačku atd. • polstrovaný, odnímatelný ramenní popruh • materiál nylon • vnější rozměry 
(v x š x h) 320 x 410 x 90 mm • vnitřní rozměry (v x š x h) 270 x 390 x 47 mm • váha 0,9 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 383 360,00

Taška na notebook Dicota Multi Base 14-15,6''
brašna určená pro notebooky s velikostí úhlopříčky 14 až 15,6'' • prostory pro uložení příslušen-
ství a dokumentů • pohodlná držadla • odnímatelný ramenní popruh • materiál polyester • vněj-
ší rozměr 410 x 295 x 65 mm • pro notebooky do velikosti 380 x 265 x 40 mm • hmotnost 0,8 kg

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
149 484 černá 488,00
149 483 červená 488,00
149 482 modrá 488,00
149 481 šedá 488,00

Taška na notebook Dicota MultiCompact 15,6''
brašna určená pro notebooky s  velikostí úhlopříčky 14 až 15,6'' •  prostory pro uložení 
příslušenství a dokumentů • pohodlná držadla • odnímatelný ramenní popruh • materiál 
polyester • vnější rozměr 425 x 320 x 90 mm • pro notebooky do velikosti 380 x 265 x 40 mm 
• hmotnost 1 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 347 1253,00

Taška na notebook Crown 15,6''
taška na notebook do velikosti 15,6'' • oddělená část pro notebook a prostor pro dokumenty 
(149440 a 149441) • jedná hlavní kapsa pro notebook i dokumenty (149442) • menší vnitř-
ní kapsy na příslušenství • přední kapsa na zip • nastavitelný, odnímatelný ramenní popruh 
• vnější rozměry 415 x 330 x 60 mm, černá (149442) 420 x 330 x 40 mm • materiál nylon 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
149 440 černá/červená 399,00
149 441 béžová/červená 399,00
149 442 černá 344,00
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Čisticí vlhčené ubrousky na LCD
trhací • šetrně a efektivně odstraňují prach, mastnotu a jiné nečis-
toty z LCD monitorů, PDA, laptopů, skenerů, zpětných projektorů, 
plazmových TV • omezuje další usazování prachu • nezanechávají 
šmouhy • nevyžadují utření do sucha • neškodí životnímu prostředí 
• 50 ks balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
147 010 74,00
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Obj. kód Cena (Kč/bal.)
149 003 79,00

Čisticí vlhčené ubrousky dezinfekční
čisticí ubrousky s  dezinfekčním účinkem vhodné na  klávesnice, 
telefony a jiné plastové povrchy • praktická dóza pro rychlou a účin-
nou dezinfekci plastových povrchů nejvíce ohrožených bakteriemi 
• přetřete povrch utěrkou a nechte 1 minutu působit, poté uvolně-
nou nečistotu vytřete suchou utěrkou • 50 ks v balení
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Čisticí ubrousky suché
čisticí ubrousky suché - hydrofilní • vhodné pro aplikaci roztoku, 
pěny nebo gelu • rozměr 15 x 15 cm • 10 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
145 082 16,00
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Čisticí vlhčené ubrousky

Obj. kód použití  Cena (Kč/bal.)
149 157 na plasty 99,00
149 161 univerzální 89,00

vhodné k  čištění plastových povrchů zařízení výpočetní a  kancelářské techniky •  mimořád-
ná rozpustnost nečistot a vysoké absorpční vlastnosti • odstraňují usazený prach, mastnotu 
i zbytky lepidel či barviva • po vyčištění zamezují dalšímu usazování prachu • při pravidelném 
používání zabraňuje stárnutí (žloutnutí) plastových povrchů • obsah 100 ks v balení
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Čisticí utěrka z mikrovlákna
utěrka z mikrovlákna • velmi jemná na omak • efektivně vyčistí LCD, skla brýlí, čočky daleko-
hledu, displej fotoaparátu, kamery, PDA, mobilní telefony • materiál - 100 % polyester

Obj. kód rozměr (cm)  Cena (Kč/Ks)
146 057 15 x 17 29,00
149 414 40 x 42 83,00
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Obj. kód Cena (Kč/sada)
148 015 99,00

Čisticí sada na klávesnice
sada obsahuje čisticí roztok ve spreji 50 ml, 5 ubrousků, 3 aplikátory, houbičku • roztok je vhod-
ný k čištění plastových povrchů veškerého zařízení výpočetní a kancelářské techniky • pro čištění 
těžko dostupných míst či drsnějších ploch • omezuje další usazování prachu • při pravidelném 
používání zabraňuje stárnutí (žloutnutí) plastových ploch •  speciálně tvarovaná houbička se 
dostane i do spár mezi klávesami a výrazně usnadní čištění
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Čisticí ubrousky na tablety a telefony
vlhčené čisticí ubrousky v praktickém uzavíratelném balení • pro 
tablety, smartphony a další citlivé povrchy • efektivně a zároveň 
šetrně odstraňují prach a jiné nečistoty • zanechávají antistatický 
efekt • rozměry 11 x 16 cm • 20 ks v balení 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
149 318 54,00
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Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 156 109,00

Čisticí pěna na LCD a plazma TV
antistatická pěna je určena k  šetrnému čištění LCD a  plazmových 
TV • účinné látky vytvoří pěnu, která nestéká, ale naopak na sebe 
naváže veškeré nečistoty •  pěna efektivně odstraňuje již vzniklé 
znečištění •  antistatický účinek zároveň brání dalšímu usazování 
nečistot • výrobek neobsahuje alkohol • aplikace přímo na čištěnou 
plochu • obsah 400 ml

akohol

0%
ANTI

statický
MIKRO
vlákno

ANTI
bakteriální

BEZ
FREONŮ

akohol

0%
ANTI

statický
MIKRO
vlákno

ANTI
bakteriální

BEZ
FREONŮ

400 ml

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 158 135,00

Čisticí pěna universální
antistatická pěna vhodná pro všechny povrchy kancelářské a  vý-
početní techniky (klávesnice, tiskárny, telefony) a  také nábytek 
• odstraňuje prach a hluboko usazené nečistoty •  nezatéká a brání 
dalšímu usazování prachu • výrobek není určen na LCD a plazma TV 
• obsah 400 ml

akohol

0%
ANTI

statický
MIKRO
vlákno

ANTI
bakteriální

BEZ
FREONŮ

akohol

0%
ANTI

statický
MIKRO
vlákno

ANTI
bakteriální

BEZ
FREONŮ

400 ml

Čisticí stlačený vzduch 
vhodný k  čištění nepřístupných nebo citlivých míst počítačů, 
kamer, klávesnic, tiskáren, CD mechanik •  přiložena plastová 
tyčinka pro přesné použití a větší účinnost • hořlavý • objem 400 ml 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 163 109,00

akohol

0%
ANTI

statický
MIKRO
vlákno

ANTI
bakteriální

BEZ
FREONŮ

akohol

0%
ANTI

statický
MIKRO
vlákno

ANTI
bakteriální

BEZ
FREONŮ

400 ml

Sada na čištění dotykových 
obrazovek Luxor Nano
utěrka a sprej • speciální technologie čištění • nano částice • sprej 
s  nano částicemi ke  kvalitnímu čištění obrazovek, monitorů, TV 
i např. dioptrických brýlí • nejen čistí, ale i chrání • vyčištěné zaříze-
ní je odolnější proti mastnotě a otiskům prstů

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
401 584 115,50

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 159 99,00

Čisticí sprej na plasty
vhodný k čištění plastových povrchů zařízení výpočetní a kancelář-
ské techniky • mimořádná rozpustnost nečistot a vysoké absorpční 
vlastnosti • odstraňuje usazený prach, mastnotu i zbytky lepidel či 
barviva • omezuje další usazování prachu • při pravidelném používá-
ní zabraňuje stárnutí (žloutnutí) plastových povrchů • obsah 125 ml

akohol

0%
ANTI

statický
MIKRO
vlákno

ANTI
bakteriální

BEZ
FREONŮ

akohol

0%
ANTI

statický
MIKRO
vlákno

ANTI
bakteriální

BEZ
FREONŮ

125 ml akohol

0%
ANTI

statický
MIKRO
vlákno

ANTI
bakteriální

BEZ
FREONŮ

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 160 99,00

Čisticí sprej na obrazovky
efektivně odstraňuje prach, mastnotu a  jiné nečistoty z monitorů, 
obrazovek a  jiných skleněných ploch •  antistatický film nanesený 
na očištěnou plochu omezuje další usazování prachu • obsah 125 ml

akohol

0%
ANTI

statický
MIKRO
vlákno

ANTI
bakteriální

BEZ
FREONŮ

akohol

0%
ANTI

statický
MIKRO
vlákno

ANTI
bakteriální

BEZ
FREONŮ

akohol

0%
ANTI

statický
MIKRO
vlákno

ANTI
bakteriální

BEZ
FREONŮ

125 ml

Čisticí hmota Cyber Clean Tub
čisticí hmota na  těžce přístupná místa •  nezanechává zbytky 
na čištěném povrchu ani na rukou • kombinace elastické hmoty 
a  patentovaná receptura absorbuje z  povrchů a  štěrbin špínu, 
prach a hubí bakterie • dezinfekční účinky • lze použít opakova-
ně • vhodné pro všechny elektrospotřebiče (kamery, klávesnice, 
telefony, ovladače, tiskárny, MP3 přehrávače, herní konzole atd.) 
• hmotnost 145 g

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
149 135 265,00

Souprava na čištění LCD, notebooků
sada obsahuje antistatickou, bakteriocidní pěnu na  čištění LCD 
monitorů, laptopů, notebooků, plazma TV a utěrku z mikrovlákna 
• odstraňuje již vzniklé znečištění • zabraňuje dalšímu usazování 
nečistot • objem čisticí pěny 100 ml

Obj. kód Cena (Kč/sada)
147 011 129,00

akohol

0%
ANTI

statický
MIKRO
vlákno

ANTI
bakteriální

BEZ
FREONŮ

akohol

0%
ANTI

statický
MIKRO
vlákno

ANTI
bakteriální

BEZ
FREONŮ

100 ml

akohol

0%
ANTI

statický
MIKRO
vlákno

ANTI
bakteriální

BEZ
FREONŮ



mečoun obecný je robustní ryba, která dosahuje délky až 455 cm  

a váhy téměř 650 kg. Žije v oceánech v hloubce až 800 m a plave 

maximální rychlostí do 100 km/h. Způsob lovu je nekompromisní:  

vnikne do hejna sardinek nebo sleďů a začne tlouct kolem sebe  

mečem.5
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KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA5 skartovačky, tiskárny inkoustové, tiskárny laserové, štítkovače, štítky a pásky do štítkovačů, 
telefon, kalkulátory

Skartovačka Kobra 240
víceúčelový skartovací stroj • šíře vstupu 240 mm • skartace kancelářských a sešívacích sponek 
• skartace kreditních karet • skartace CD (SS4, SS5, C4 - při použití funkce Turbo power) • systém 
Turbo Power pro krátkodobé zvýšení výkonu o 30 % u vybraných typů • objem odpadní nádo-
by 35 l •  systém „Energy Smart“ pro pohotovostní režim úspory energie ve stavu „stand-by“ 
• kapacita řezu je určena v  listech 70 g • automatický start/stop řízený fotobuňkou •  cut-off 
systém ochrany proti zahlcení papírem • světelná signalizace naplnění odpadního koše • te-
pelná pojistka motoru proti přehřátí • světelná signalizace vysunutého koše • Continuous duty 
motors – speciální motory mohou pracovat bez časového omezení a doby nutné k ochlazení

Obj. kód typ  počet listů  typ řezu (mm)  NBÚ  DIN  Cena (Kč/Ks)
159 020 240 SS2 13/15 podélný 1,9 D/2 P3, T3, E2 13790,00
159 345 240 SS4 Turbo Power 24/26 podélný 3,8 V/1 P2, O2, T2, E2 13790,00
155 005 240 SS5 Turbo Power 27/29 podélný 5,8 V/1 P2, O2, T2, E2 13790,00
159 347 240 C2 Turbo Power 10/12 příčný 1,9 x 15 T/3 P5, T5, E4 15990,00
159 346 240 C4 Turbo Power 13/15 příčný 3,5 x 30 D/2 P4, O3, T4, E3, F1 15990,00
159 348 240 HS 6/8 příčný 0,8 x 9,5 PT/4 P6, F3 20990,00

Kalené řezné nože nepoškodí ani sešívací 
a kancelářské sponky

15 ks

35 l 1,9 mm

240 SS2

26 ks

35 l 3,8 mm

240 SS4

26 ks

35 l 3,8 mm

29 ks

35 l 5,8 mm

240 SS5

29 ks

35 l 5,8 mm

35 l 1,9 x 15  
mm

240 C2

12 ks

35 l 1,9 x 15  
mm

15 ks

35 l 3,5 x 30  
mm

240 C4

15 ks

35 l 3,5 x 30  
mm

8 ks

35 l 0,8 x 9,5  
mm

240 HS

8 ks

35 l 0,8 x 9,5  
mm

Skartovačka Kobra +1 
vhodná do menších kanceláří • šíře vstupu 230 mm • skartace kancelářských a sešívacích sponek 
• skartace kreditních karet a CD (+1 CC4 neskartuje CD) • objem odpadní nádoby 38,5 l • ka-
pacita řezu je uváděna v listech 70 g • systém „Energy Smart“ pro pohotovostní režim úspory 
energie ve  stavu „stand-by“ •  rychlost skartace 0,025 m/s (u  typu +1 CC4 0,035) •  světelná 
signalizace vysunutého koše • automatický start/stop řízený fotobuňkou • hmotnost 11 kg (typ 
+1CC4 12 kg) • průzor do odpadní nádoby • Continuous duty motors – speciální motory mohou 
pracovat bez časového omezení a doby nutné k ochlazení

Obj. kód typ  počet listů  typ řezu (mm)  NBÚ  DIN  Cena (Kč/Ks)
158 001 1 SS4 17/19 podélný 3,8 V/1 P2, O2, T2, E2 5190,00
159 016  1 SS6 23/25 podélný 5,8 V/1 P2, O2, T2, E2 5499,00
159 017  1 SS7 25/27 podélný 7,5 - P1, O1, T2, E2 5499,00
159 018  1 CC4 12/14 příčný 3,5 x 40 D/2 P4, T4, E3, F1 5750,00

Skartovačka Kobra +2/+3
víceúčelový skartovací stroj •  šíře vstupu 230 mm •  skartace kancelářských a  sešívacích sponek 
•  skartace kreditních karet a CD • objem odpadní nádoby 38,5 l • dvojitý odpadní koš na papír 
a plast • Mobile Protection System zastaví práci stroje, jakmile je poklop otevřen • systém „Energy 
Smart“ pro pohotovostní režim úspory energie ve stavu „stand-by“ • světelná signalizace vysunu-
tého koše • automatický start/stop řízený fotobuňkou • průzor do odpadní nádoby • Continuous 
duty motors – speciální motory mohou pracovat bez časového omezení a doby nutné k ochlazení 
• systém THROW AND SHRED pro skartaci zmačkaných listů papíru (pouze typ Kobra +3)

Obj. kód typ  počet listů  typ řezu (mm)  NBÚ  DIN  Cena (Kč/Ks)
157 025 +2 SS4 17/19 podélný 3,8 V/1 P2, O2, T2, E2 8590,00
159 019 +3 CC4 12/14 příčný 3,5 x 40 D/2 P4, O1, T4, E3, F1 9880,00

ZÁRUKA NA ŘEZNÉ NOŽE 5 let

38,5  l 3,8 mm 35 l 1,9 x 15  
mm

38,5 l 3,5 x 40  
mm

19 ks 14 ks14 ks

ZÁRUKA NA ŘEZNÉ NOŽE 5 let

19 ks

38,5  l 3,8 mm

25 ks

38,5 l 5,8 mm

27 ks

38,5 l 7,5 mm

14 ks

38,5 l 3,5 x 40  
mm

1 SS4

1 SS6

1 SS7

1CC4

Kovové ozubené soukolí 
pro vysokou odolnost proti 
opotřebení.

Doživotní ZÁRUKA NA ŘEZNÉ NOŽE
2 SS4 3 CC4
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Skartovačka Kobra 270 TS
víceúčelový skartovací stroj vhodný do  velkých kanceláří •  šíře vstupu 270 mm •  dotykový 
ovládací panel se světelnou signalizací • systém Electronic Power Control pro stanovení opti-
málního množství skartovaného materiálu • skartace kancelářských a sešívacích sponek • skar-
tace CD a kreditních karet • 2 samostatné řezné jednotky pro papír a plast • separace odpadu 
na papír a plast • objem odpadní nádoby 110 l • systém „Energy Smart“ pro pohotovostní režim 
úspory energie ve stavu „stand-by“ • kapacita řezu je určena v listech 70 g • automatický start/
stop řízený fotobuňkou • cut-off systém ochrany proti zahlcení papírem • světelná signalizace 
naplnění odpadního koše • tepelná pojistka motoru proti přehřátí • typy C lze dovybavit systé-
mem automatického mazání nebo detektorem kovových předmětů • separace odpadu na papír 
a plast • světelná signalizace otevřených dvířek • Continuous duty motors – speciální motory 
mohou pracovat bez časového omezení a doby nutné k ochlazení 

Obj. kód typ  počet listů  typ řezu (mm)  NBÚ  DIN  Cena (Kč/Ks)
159 350 270 TS S4 27/29 podélný 3,8 V/1 P2, O2, T2, E2 26290,00
159 351 270 TS S5 30/32 podélný 5,8 V/1 P2, O2, T2, E2 26290,00
159 352 270 TS C4 23/25 příčný 3,9 x 40 D/2 P4, O3, T4, E3, F1 27990,00
159 353 270 TS C2 12/14 příčný 1,9 x 15 T/3 P5, T5, E4, F2 27990,00

Skartovačka Kobra 300
velkokapacitní skartovací stroj vhodný do velkých kanceláří • šíře vstupu 300 mm • je vybavena 
2 motory • systém „Energy Smart“ pro pohotovostní režim úspory energie ve stavu „stand-by“ 
• kapacita řezu je určena v listech 70 g • skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních 
karet • skartace CD (SS4, SS5, CC4) • objem odpadní nádoby 85 l • systém cut-off chrání proti 
zahlcení papírem • tepelná pojistka motoru proti přehřátí • světelná signalizace naplnění od-
padního koše • možnost dovybavit drátěnou poličkou na počítačové sestavy • Continuous duty 
motors – speciální motory mohou pracovat bez časového omezení a doby nutné k ochlazení 

Obj. kód typ  počet listů  typ řezu (mm)  NBÚ  DIN  Cena (Kč/Ks)
159 356 300 SS4 32/34 podélný 3,8 V/1 P2, O2, T2, E2 25990,00
159 357 300 SS5 42/46 podélný 5,8 V/1 P2, O2, T2, E2 25990,00
159 358 300 CC4 22/24 příčný 3,5 x 30 D/2 P4, O3, T4, E3, F1 27290,00
159 359 300 CC2 16/18 příčný 1,9 x 15 T/3 P5, T5, E4, F2 27290,00

Kovové ozubené soukolí 
pro vysokou odolnost 
proti opotřebení.

Doživotní ZÁRUKA NA ŘEZNÉ NOŽE

34 ks

85 l 3,8 mm

300 SS4

26 ks

35 l 3,8 mm

300 SS5

46 ks

85 l 5,8 mm

14 ks

35 l 1,9 x 15  
mm

300 CC4

24 ks

85 l 3,5 x 30  
mm

14 ks

35 l 1,9 x 15  
mm

300 CC2

18 ks

85 l 1,9 x 15  
mm

Skartovačka Kobra 245 TS
víceúčelový skartovací stroj • šíře vstupu 245 mm • dotykový ovládací panel se světelnou signali-
zací • signalizace aktuálního stavu stroje • skartace kancelářských a sešívacích sponek • skartace 
kreditních karet • skartace CD (C4, S4) • objem odpadní nádoby 40 l • systém „Energy Smart“ 
pro pohotovostní režim úspory energie ve stavu „stand-by“ • kapacita řezu je určena v  listech 
70 g • automatický start/stop řízený fotobuňkou • cut-off systém ochrany proti zahlcení papírem 
• světelná signalizace naplnění odpadního koše • tepelná pojistka motoru proti přehřátí • model 
245 TS S4-SF Super Fast skartuje list A4 za 2 s • typy C lze na objednávku dovybavit systémem au-
tomatického mazání nebo detektorem kovových předmětů • Continuous duty motors – speciální 
motory mohou pracovat bez časového omezení a doby nutné k ochlazení

Obj. kód typ  počet listů  typ řezu (mm)  NBÚ  DIN  Cena (Kč/Ks)
159 344 TS S4 SF 14/16 podélný 3,8 V/1 P2, T2, E2 11190,00
159 394 TS S4 25/27 podélný 3,8 V/1 P2, O2, T2, E2 14290,00
159 393 TS C4 21/23 příčný 3,9 x 40 D/2 P4, O3, T4, E3, F1 16490,00
159 392 TS C2 11/13 příčný 1,9 x 15 T/3 P5, T5, E4, F2 16490,00

Kovové ozubené soukolí 
pro vysokou odolnost 
proti opotřebení.

Doživotní ZÁRUKA NA ŘEZNÉ NOŽE

Kovové ozubené soukolí 
pro vysokou odolnost 
proti opotřebení.

Doživotní ZÁRUKA NA ŘEZNÉ NOŽE

27 ks

40 l 3,8 mm

TS S4

16 ks

40 l 3,8 mm

TS S4 SF

14 ks

35 l 1,9 x 15  
mm

TS C2

13 ks

40 l 1,9 x 15  
mm

14 ks

35 l 1,9 x 15  
mm

TS C4

23 ks

40 l 3,9 x 40  
mm

3,8 mm

3,8 mm5,8 mm

1,9 x 15  
mm

3,9 x 40  
mm

1,9 x 15  
mm

1,9 x 15  
mm

29 ks

110 l

270 TS S4

26 ks

35 l

270 TS S5

32 ks

110 l

14 ks

35 l

270 TS C4

25 ks

110 l

14 ks

35 l

270 TS C2

14 ks

110 l

3,8 mm

5,8 mm

3,9 x 40  
mm

1,9 x 15  
mm

Stupně utajení dle DIN  66399 klasifikace a výhlašky NBÚ (Národní bezpečnostní úřad) stupnice P1–P6 platná pro papír

Označení pro další média:
O  pro optické nosiče CD, DVD
T  pro magnetické karty, diskety
E  pro el. nosiče dat, USB disky,  

čipové karty, SD karty
F  pro mikrofilmy, fólie

Využití u typu dokumentů DIN  Velikost řezu NBÚ Velikost řezu
běžné informace P-1 pruh max. 12 mm 
interní dokumenty P-2 pruh max. 6 mm 1/V - vyhrazené pruh max. 6 mm 
citlivá data (osobní údaje) P-3 částice do 320 mm2

2/D - důvěrné
pruh max. 2 x 297 mm 

vysoce citlivá data P-4 částice do 160 mm2 částice max. 4 x 80 mm
tajné písemností P-5 částice do 30 mm2 3/T - tajné částice max. 2 x 15 mm
přísně tajné P-6 částice do 10 mm2 4/PT - přísně tajné částice max. 0,8 x 13 mm
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KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA5 skartovačky, tiskárny inkoustové, tiskárny laserové, štítkovače, štítky a pásky do štítkovačů, 
telefon, kalkulátory

Skartovačka Kobra AF+1 s automatickým podavačem
profesionální skartovačka s automatickým podávacím systémem a samostatným vstupem pro ma-
nuální podávání • vhodná do středně velkých kanceláři • šíře vstupu 240 mm • kapacita podavače 
300 listů • kapacita skartace 10/12 listů A4/70 g papíru • rychlost skartace 13 listů za minutu • příčný 
řez 3,9 x 40 mm • skartace kancelářských a sešívacích sponek • skartace kreditních karet • stroj je 
vybaven funkcemi pro lepší, snadnější obsluhu a spolehlivý výkon s neomezenou dobou skartace 
• systém „Energy Smart“ pro pohotovostní režim úspory energie ve stavu „stand-by“, který se akti-
vuje po 12 sekundách po ukončení skartace • uhlíkové kalené řezné nože pro vysokou odolnost proti 
opotřebení, bez nutnosti mazání •  automatický STOP systém při naplnění odpadního pytle nebo 
otevření dvířek •  automatický zpětný chod zabraňující zahlcení stroje papírem •  Continuous duty 
motors – speciální motory mohou pracovat bez časového omezení a doby nutné k ochlazení  

Obj. kód objem koše  NBÚ  DIN  Cena (Kč/Ks)
401 963 40 l D/2 P4, T4, E3, F1 15990,00
401 964 60 l D/2 P4, T4, E3, F1 16990,00

Skartovačka Kobra 240.1
vhodná do malých až středně velkých kanceláří • šíře vstupu 240 mm • systém „Ener-
gy Smart“ pro pohotovostní režim úspory energie ve  stavu „stand-by“ •  speciálně 
tvrzené ozubené soukolí z  uhlíkové oceli a  řetězový převod pro vysokou odolnost 
proti opotřebení  • systém chlazení motoru proti přehřátí • skartace kreditních karet, 
kancelářských a  sešívacích sponek •  modely S4 a  C4 skartace CD •  kapacita řezu je 
určena v listech 70 g • automatický systém start/stop • systém ochrany proti zahlcení 
papírem „cut-off“ • Continuous duty motors – speciální motory mohou pracovat bez 
časového omezení a doby nutné k ochlazení • světelná signalizace otevřených dvířek 
nebo plného odpadního koše • objem koše 40 l • záruka na řezné nože 5 let 

  Obj. kód typ  počet listů  typ řezu (mm)  NBÚ  DIN  Cena (Kč/Ks)
159 561 240.1 S2 13/15 podélný 1,9 D/2 P3, T3, F2 13790,00
159 529 240.1 S4 24/26 podélný 3,8 V/1 P2, O2, T2, E2 13790,00
159 562 240.1 C2 10/12 příčný 1,9 x 15 T/3 P5, T5, E4, F2 14690,00
159 530 240.1 C4 15/17 příčný 3,5 x 30 D/2 P4, O3, T4, E3, F1 14690,00

1,9 mm

15 ks

40 l

159 561

3,8 mm

26 ks

40 l

159 529

1,9 x 15  
mm

12 ks

40 l

159 562

3,5 x 30  
mm

17 ks

40 l

159 530

Skartovačka Kobra 300.2
vhodná do středně velkých kanceláří a úřadů • šíře vstupu 300 mm • systém „Energy 
Smart“ pro pohotovostní režim úspory energie ve stavu „stand-by“ • speciálně tvr-
zené ozubené soukolí z uhlíkové oceli a řetězový převod pro vysokou odolnost proti 
opotřebení  • systém chlazení motoru proti přehřátí • skartace kreditních karet, kan-
celářských a sešívacích sponek •  skartace CD (kromě modelu C2) • kapacita řezu je 
určena v listech 70 g • automatický systém start/stop • systém ochrany proti zahlcení 
papírem „cut-off“ • Continuous duty motors – speciální motory mohou pracovat bez 
časového omezení a doby nutné k ochlazení • světelná signalizace otevřených dvířek 
nebo plného odpadního koše • objem koše 135 l • záruka na řezné nože 5 let 

Obj. kód typ  počet listů  typ řezu (mm)  NBÚ  DIN  Cena (Kč/Ks)
159 531 300.2 S4 31/33 podélný 3,8 V/1 P2, O2, T2, E2 23690,00
159 563 300.2 S5 37/40 podélný 5,8 V/1 P2, O2, T2, E2 23690,00
159 564 300.2 C2 16/18 příčný 1,9 x 15 T/3 P5, T5, E4, F2 25990,00
159 532 300.2 C4 25/29 příčný 3,5 x 40 D/2 P4, O3, T4, E3, F1 25990,00

3,8 mm135 l

159 531

5,8 mm135 l

159 563

1,9 x 15  
mm

135 l

159 564

3,5 x 40  
mm

135 l

159 532

Skartovačka Kobra AF.1 C4 uzamykatelná
profesionální skartovačka s  automatickým elektronicky uzamykatelným podávacím sys-
témem  •  vhodná do  středně velkých kanceláří a  úřadů •  šíře vstupu 260 mm •  kapacita 
podavače 350 listů •  kapacita skartace 10/12 listů A4/70 g papíru •  rychlost skartace 37 
listů za  minutu •  příčný řez 3,9 x 40 mm •  skartace kancelářských a  sešívacích sponek 
• skartace kreditních karet • systém „Energy Smart“ pro pohotovostní režim úspory energie 
ve stavu „stand-by“ • speciálně tvrzené ozubené soukolí z uhlíkové oceli a řetězový převod 
pro vysokou odolnost proti opotřebení • elektronicky uzamykatelný kryt podavače chrání 
dokumenty před neoprávněnými osobami • systém ''OIL FREE'' bez nutnosti mazání nožů 
• automatický systém start/stop • systém ochrany proti zahlcení papírem „cut-off“ • Con-
tinuous duty motors – speciální motory mohou pracovat bez časového omezení a  doby 
nutné k  ochlazení •  světelná signalizace otevřených dvířek a  naplnění odpadního pytle 
• objem koše 135 l 

Obj. kód NBÚ  DIN  Cena (Kč/Ks)
159 565 D/2 P4, T4, E3, F1 31990,00

3,9 x 40  
mm

12 ks

135 l
3,9 x 40  

mm

12 ks

40 l 3,9 x 40 
mm

12 ks

60 l

401 963 401 964

Automatický podavač - kapacita 300 listů
Záruka na řezné nože 5 let

Automatický podavač - kapacita 350 listů
Záruka na řezné nože 5 let

33 ks 40 ks 18 ks 29 ks
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Olej pro skartovací 
stroje
pro běžnou údržbu skartovacích strojů 
• vhodný zejména pro stroje s příčným 
řezem • doporučujeme pravidelné ma-
zání pro lepší účinnost řezných jedno-
tek •  funkce mazání a čištění • použití: 
olej naneste na papír a dejte ke skartaci 
• objem 125 ml

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
158 002 95,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 150 1490,00

Skartovačka DWS-1006CD
vhodná do malých a domácích kanceláří • příčný řez 4 x 32 mm • šíře vstupu 220 mm • kapa-
cita skartace 10 listů 70 g • skartace kancelářských a sešívacích sponek • příležitostná skartace 
kreditních karet a CD • objem odpadní nádoby 20 l • automatický start/stop řízený fotobuňkou 
• zpětný chod • oddělené vstupní otvory pro CD/DVD a papír • vyhovuje stupni utajení dle NBÚ 
2 - důvěrné, DIN P-4 • doporučená doba skartace 3 min / doba chlazení 25 min 

Čistící olejový papír 
do skartovaček 
papír je napuštěný olejem pro účinné 
mazání řezných jednotek • výhodou je 
velmi jednoduché použití - stačí nejpr-
ve vyčistit řeznou jednotku zpětným 
chodem a poté skartovat olejový papír 
běžným způsobem •  vhodný zejména 
pro stroje s příčným řezem • formát A5 
obsahuje 6 ml oleje • 10 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
159 395 190,00

10 ks

Skartovačka Wallner C860
skartovačka vhodná do malých a domácích kanceláří • doporučená doba skartace 3 min / 
doba chlazení 60 min • šíře vstupu 228 mm • šíře řezu 3 x 9 mm • kapacita řezu 6 listů 70g pa-
píru • automatický systém start/stop • skartace kreditních karet, CD/DVD • průzor do odpadní 
nádoby • oddělené vstupní otvory pro CD/DVD • zpětný chod • vyhovuje stupni utajení dle 
NBÚ 2 - důvěrné, DIN P-5 • objem koše 25 l • ergonomická rukojeť pro snadnou manipulaci

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 430 2590,00Obj. kód Cena (Kč/Ks)

169 149 1090,00

Skartovačka DWS-805CD
vhodná do malých a domácích kanceláří • příčný řez 4 x 45 mm • šíře vstupu 220 mm • kapa-
cita skartace 8 listů 70 g • příležitostná skartace kancelářských a sešívacích sponek, kreditních 
karet a CD • objem odpadní nádoby 13 l • oddělené vstupní otvory pro papír, CD/DVD a kreditní 
karty • automatický start/stop řízený fotobuňkou • vyhovuje stupni utajení dle NBÚ 2 - důvěr-
né, DIN P-3 • zpětný chod • tepelná pojistka motoru proti přehřátí • doporučená doba skartace 
3 min / doba chlazení 25 min 

Skartovačka Kobra Hybrid
vhodná do malých a domácích kanceláří • typ řezu příčný 3,5 x 40 mm • šíře vstupu 230 mm 
•  skartace kreditních karet, kancelářských a  sešívacích sponek •  objem odpadní nádoby 30 l 
•  kapacita řezu je uváděna v  listech 70 g •  systém ''hybridní technologie'' šetří energii při 
každém skartování • vyhovuje stupni utajení dle NBÚ - 2 důvěrné, DIN P4, T4, F3. F1 • rychlost 
skartace 0,035 m/s •  světelná signalizace vysunutého koše •  automatický systém start/stop 
• průzor do odpadní nádoby • není nutné použití igelitových odpadních sáčků • Continuous duty 
motors – speciální motory mohou pracovat bez časového omezení a doby nutné k ochlazení 
• záruka na řezné nože 5 let

Obj. kód typ  počet listů  Cena (Kč/Ks)
402 296 Hybrid 8/9 4990,00
402 297 Hybrid S 12/14 5290,00

3,5 x 40  
mm

9 ks

30 l

402 296

3,5 x 40  
mm

14 ks

30 l

402 297

Skartovačka ATTAC 14 XC
vhodná do menších kanceláří • příčný řez 4 x 30 mm • šíře vstupu 230 mm • kapacita skarta-
ce 14 listů A4/70 g papiru • oddělené vstupní otvory pro CD/DVD a papír • separace odpadu 
na papír a plast • automatické vypnutí při naplnění odpadního koše • skartace CD/DVD, kre-
ditních karet, sešívacích sponek • vyhovuje stupni utajení dle NBÚ 2 - důvěrné, DIN P4 • velmi 
tichý chod 55 dBA • světelná indikace funkcí na panelu • signalizace při naplnění či vysunutí 
koše a  přehřátí skartovačky •  tepelná pojistka proti přehřátí motoru •  automatický systém 
start/stop • objem koše 22,5 l • pohyblivý stojan s kolečky  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 187 3990,00

4 x 30  
mm

14 ks

22,5 l

3 x 9 
mm

6 ks

25 l

10 ks

20 l 4 x 32
mm

4 x 45
mm

8 ks

13 l
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KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA5 skartovačky, tiskárny inkoustové, tiskárny laserové, štítkovače, štítky a pásky do štítkovačů, 
telefon, kalkulátory

BUĎTE V SOULADU 
S GDPR** Skartace dat podporuje splnění GDPR.

Nová skartovačka Leitz IQ!
Je tichá a elegantní. Vyberte si z široké nabídky přesně tu dle vašich potřeb a velikosti kanceláře. 
Skartujte potichu! Dotykové ovládání Viditelné zaplnění koše

SKARTOVAČKY LEITZ IQ
ODPADKOVÝ KOŠ 2.0
VSAĎTE NA JISTOTU
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Skartovačka Leitz IQ Office
inteligentní a tichá skartovačka vhodná do menších kanceláří • Anti-jam technologie - automaticky zastaví skarto-
vání a spustí zpětný chod při vložení příliš velkého množství papíru • skartovací cyklus až 2 hodiny - pro téměř ne-
přerušované skartování • dotykové ovládání - jednoduchá a intuitivní obsluha • skartace kancelářských a sešívacích 
sponek • objem koše 23 l • rozměry 370 x 290 x 500 mm • záruka 2 + 1 rok po registraci přístroje na www.leitz.com

Obj. kód typ  počet listů  typ řezu  zabezpečení  Cena (Kč/Ks)
159 535 P4 15 příčný 4 x 40 mm DIN P4 7348,00
159 536 P5 10 příčný 2 x 15 mm DIN P5 8103,00

4 x 40  
mm

15 ks

23 l

159 535

2 x 15  
mm

10 ks

23 l

159 536

Skartovačka Leitz IQ Office Pro
inteligentní a tichá skartovačka ideální pro použití ve velkých kancelářích • moderní stylový vzhled, vysoká vý-
konnost a bezpečnost • Anti jam technologie - automaticky zastaví skartování a spustí zpětný chod při vložení 
příliš velkého množství papíru • nepřetržitá doba skartace až 4 hodiny pro kompletně nepřerušované skartování 
• dotykové ovládání - jednoduchá a intuitivní obsluha • skartace kancelářských a sešívacích sponek •  objem koše 
30 l • rozměry 406 x 317 x 598 mm • záruka 2 + 1 rok po registraci přístroje na www.leitz.com

Obj. kód typ  počet listů  typ řezu  zabezpečení  Cena (Kč/Ks)
159 537 P4 20 příčný 4 x 40 mm DIN P4 12085,00
159 538 P5 15 příčný 2 x 15 mm DIN P5 12360,00
159 539 P5+ 7 příčný 2 x 5 mm DIN P5+ 14764,00
159 540 P6+ 5 příčný 1 x 5 mm DIN P6+ 23759,00

4 x 40  
mm

20 ks

30 l

159 537

2 x 5  
mm

7 ks

30 l

159 539

2 x 15  
mm

15 ks

30 l

159 538

1 x 5  
mm

5 ks

30 l

159 540

Skartovačka Rexel Momentum X312/X410
vhodná pro použití v  malých a  domácích kancelářích •  Anti-jam technologie - automaticky 
zastaví skartování a spustí zpětný chod při vložení příliš velkého množství papíru • dotykové 
ovládání - jednoduchá a intuitivní obsluha • skartace sešívacích sponek • objem koše 23 l • typ 
X312 a X410 - rozměry 356 x 238 x 423 mm • typ X312-SL a X410-SL v provedení slim - roz-
měry 255 x 370 x 375 mm

Obj. kód typ  počet listů  typ řezu  zabezpečení  Cena (Kč/Ks)
159 567 X312 12 příčný 5 x 42 mm DIN P3 2472,00
159 568 X312-SL 12 příčný 5 x 42 mm DIN P3 2816,00
159 569 X410 10 příčný 4 x 28 mm DIN P4 2679,00
159 570 X410-SL 10 příčný 4 x 28 mm DIN P4 2953,00

5 x 42  
mm

12 ks

23 l

159 567

5 x 42  
mm

12 ks

23 l

159 568

4 x 28  
mm

10 ks

23 l

159 569

4 x 28  
mm

10 ks

23 l

159 570

Skartovačka Rexel Momentum X415/M510
nezastavitelná skartovačka vydrží v nepřetržitém chodu až 2 hodiny • vhodná pro 
použití v  menších kancelářích •  Anti-jam technologie - automaticky zastaví skar-
tování a  spustí zpětný chod při vložení příliš velkého množství papíru •  dotykové 
ovládání - jednoduchá a intuitivní obsluha • skartace sešívacích sponek • objem koše 
23 l • rozměry 370 x 279 x 465 mm

Obj. kód typ  počet listů  typ řezu  zabezpečení  Cena (Kč/Ks)
159 533 X415 15 příčný 4 x 40 mm DIN P4 6729,00
159 571 M510 10 příčný 2 x 15 mm DIN P5 7348,00

2 x 15
mm

10 ks

23 l

159 571

4 x 40
mm

15 ks

23 l

159 533

Skartovačka Rexel Momentum X420/M515
nezastavitelná skartovačka vydrží v nepřetržitém chodu až 4 hodiny • vhodná pro po-
užití v menších kancelářích • Anti-jam technologie - automaticky zastaví skartování 
a spustí zpětný chod při vložení příliš velkého množství papíru • dotykové ovládá-
ní - jednoduchá a intuitivní obsluha • skartace sešívacích sponek • objem koše 30 l 
• rozměry 406 x 320 x 589 mm 

Obj. kód typ  počet listů  typ řezu  zabezpečení  Cena (Kč/Ks)
159 534 X420 20 příčný 4 x 40 mm DIN P4 10987,00
159 572 M515 15 příčný 2 x 15 mm DIN P5 11261,00

4 x 40 
mm

20 ks

30 l

159 534

2 x 15  
mm

15 ks

30 l

159 572
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KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA5 skartovačky, tiskárny inkoustové, tiskárny laserové, štítkovače, štítky a pásky do štítkovačů, 
telefon, kalkulátory

Rexel AutoFeed+ – Vložit - Zavřít - Hotovo

Auto+ 600X Auto+ 300X Auto+ 200X Auto+ 130X Auto+ 90X Auto+ 60X

Automatický podavač na 600 listů na 300 listů na 200 listů na 130 listů na 90 listů na 60 listů

Úroveň zabezpečení P-4 P-4 P-4 P-4 P-3 P-3 

Rozměr řezu 4 x 40 mm  4 x 40 mm  4 x 40 mm  4 x 40 mm  4 x 45 mm 4 x 45 mm 

Kapacita koše 80 l 40 l 32 l 26 l 20 l 15 l

Kreditní karty / 
sponky

ano ano ano ano ano ano

CD ano ano ano - - -

Š x V x H (mm) 520 x 810 x 510 350 x 650 x 490  360 x 560 x 490 312 x 430 x 448 295 x 395 x 430 295 x 350 x 430 

Obj. kód 159 445 159 444 159 443 159 442 159 495 159 441

Cena 34 787 Kč 19 779 Kč 13 721 Kč 8 699 Kč 6 317 Kč 4 919 Kč
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Skartovací stroje Rexel Auto feed  
Zkracují o 98 % čas, který ztrácíte skartováním, a proto 
s nimi ušetříte – jak čas, tak i peníze
• Automatický podavač až na 600 listů
• Vysoká úroveň zabezpečení
• Elektronicky uzamykatelné na PIN kód (model 300X a 600X)

Vložit Zavřít Hotovo
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Model HSM Pure 120 HSM Pure 220 HSM Pure 320 HSM Pure 420 HSM Pure 530

Rozsah použití Domácnost/malá kancelář (do 3 osob) Domácnost/malá kancelář (do 3 osob) Domácnost/malá kancelář (do 3 osob) Kancelář (do 5 osob) Kancelář (do 5 osob)

Typ řezu Proužek Příčný řez Proužek Příčný řez Proužek Příčný řez Proužek Příčný řez Proužek Příčný řez
Velikost řezu v mm
(Produktové číslo)

3.9 4 x 25 3.9 4 x 25 3.9 3.9 x 30 3.9 4.5 x 30
1.9 x 15 

3.9 4.5 x 30 
1.9 x 15

Stupeň utajení
ISO/IEC 21964 (DIN 66399)

P-2 / T-2 / E-2 P-4 / T-4 / E-3 / F-1 P-2 / T-2 / E-2 P-4 / T-4 / E-3 / F-1 P-2 / T-2 / E-2 P-4 / T-4 / E-3 / F-1 P-2 / O-2 / T-2 / E-2 P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
P-5 / T-5 / E-4 / F-2

P-2 / O-2 / T-2 / E-2 P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
P-5 / T-5 / E-4 / F-2

Kapacita v počtech listů 
A4 80 g (70 g)

10-12 (12-14) 5-6 (6-7) 12-14 (13-15) 6-7 (7-8) 13-15 (14-16) 8-9 (10-11) 17-19 (19-21) 13-15 (14-16)
9-11 (11-13)

19-21 (21-23) 14-16 (16-18)
9-11 (11-13)

Skartovací rychlost 44 mm/s 44 mm/s 44 mm/s 44 mm/s 50 mm/s 50 mm/s 65 mm/s 65 mm/s 65 mm/s 65 mm/s

Vstupní šíře 225 mm 225 mm 225 mm 225 mm 230 mm 230 mm 240 mm 240 mm 300 mm 300 mm
Rozměry (Š x H x V) 366 x 258 x 415 mm 366 x 258 x 415 mm 366 x 258 x 466 mm 366 x 258 x 466 mm 365 x 255 x 556 mm 365 x 255 x 556 mm 397 x 293 x 621 mm 397 x 293 x 621 mm 497 x 362 x 716 mm 497 x 362 x 716 mm
Hmotnost v kg 4 5 4 5 10 11 18 21 27 30

Objem skříňky / koše v litrech 20 20 25 25 25 25 35 35 80 80
Kromě papíru lze skartovat 1) 1) 1)

Objednací číslo
Cena bez DPH

Všechny specifikace jsou uvedeny bez záruky. Technické a konstrukční změny vyhrazeny. 1) Nelze zničit disky CD v následujících řezných velikostech: HSM Pure 320: 3.9 mm, HSM Pure 420: 1.9 x 15 mm, HSM Pure 530: 1.9 x 15 mm, HSM Pure 630: 1.9 x 15 mm.

DIN A3

DIN A3 DIN A3

HSM Pure skartovače 
pro malé kanceláře

HSM Pure skartovače 
pro kanceláře

HSM Pure skartovací stroje pro domácí nebo malé kanceláře
Neuvěřitelně kompaktní. Vždy špičkový výkon. Skartovací stroje HSM Pure pro domácí 
nebo malou kancelář. Pro lidi, kteří mají na svých stolech ke skartaci důvěrné dokumenty.

Bezproblémové vyprázdnění
(HSM Pure 320 / 420)
Koš na odpad lze snadno 
vyjmout a vyprázdnit.

Snadné vyprázdnění 
(HSM Pure 120 / 220)
Pro vyprázdnění  koše 
na odpad lze horní část 
pouzdra snadno vyjmout – 
praktická, zapuštěná ruko-
jeť usnadňuje manipulaci.

Jednoduchá obsluha
Není nic jednoduššího, 
než obsluha HSM zařízení. 
Stroj se automaticky spustí 
po vložení papíru.

Automatický start/stop
Zařízení se automaticky 
spustí po vložení papíru a 
po ukončení skartování 
se automaticky zastaví.

Jasně uspořádaný 
ovládací panel obsluhy
Funkční a přehledný 
ovládací panel obsluhy 
zobrazuje provozní stav.

Hlavní přednosti strojů pro domácí nebo malou kancelář:
 Ocelové řezací válce s doživotní zárukou.
 Tichý provoz minimalizuje vznik hluku na pracovišti.
 Nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu.
 Podávání papíru s ochranou proti přetížení snižuje riziko uvíznutí papíru.
 Přístroj se automaticky vypne, při přetížení.

Hlavní přednosti strojů pro kancelář:
 Tichý nepřetržitý provoz minimalizuje vznik hluku na pracovišti.
 Nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu.
 Podávání papíru s ochranou proti přetížení snižuje riziko uvíznutí papíru.
 Přístroj se automaticky vypne, při přetížení.
 Skartovací stroje lze přesouvat na kolečkách.

HSM Pure skartovací stroje pro kanceláře
Jednoduchá elegance. Absolutní bezpečnost. Skartovací stroje HSM Pure pro 
kanceláře. Pro profesionální uživatele, kteří v kanceláři nebo v malých pracovních 
skupinách skartují důležité obchodní dokumenty nebo osobní údaje.

Aktenvernichter

HSM Pure 420 
4,5 x 30 m

m
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otor 
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• Anti-Papierstau Funktion

• Hohe Anwendersicherheit
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• Füllstandanzeige

Schnittleistung: 9 - 11 Blatt 80 g/m
2

Schnittbreite: 3,9 x 30 m
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 33 l

Eingabebreite:  240 m
m

 

Sicherheitsstufe:  P-4 / T-4 / E-3 / F-1 

Maße (BxTxH): 375 x 310 x 600 m
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Aktenvernichter

HSM Pure 420 
4,5 x 30 mm

Aktenvernichter mit kraftvollem M
otor 

und leisem Dauerbetrieb vernichtet selbst 

größere Papiermengen einfach und 

entnommen und geleert werden.

• Anti-Papierstau Funktion

• Hohe Anwendersicherheit

• Start-/Stopp-Automatik

• Auf Rollen fahrbar

• 
müheloses Entleeren

• Füllstandanzeige

Schnittleistung: 9 - 11 Blatt 80 g/m
2

Schnittbreite: 3,9 x 30 mm 

 33 l

Eingabebreite:  240 mm 

Sicherheitsstufe:  P-4 / T-4 / E-3 / F-1 

Maße (BxTxH): 375 x 310 x 600 mm

Stupeň utajení P-4:
Originální velikost částice 
listu DIN A4, cca.:
389 částic

Stupeň utajení P-5
Originální velikost částice 
listu DIN A4, cca.:
2.079 částic

HSM

C
U

TT IN G R OLLER
S

Doporučení: vyhovuje GDPR

159 573 159 574 159 575 159 576 159 577 159 578 159 579 159 580      /  159 581 159 582 159 583      /  159 584
 4 560 Kč  4 990 Kč  5 390 Kč  6 850 Kč  8 390 Kč  9 990 Kč  12 090 Kč  14 450 Kč      /  15 470 Kč  18 120 Kč  20 430 Kč      /  22 490 Kč 
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Skartovačka Dahle PaperSafe 22092 Skartovačka Dahle PaperSafe 22084

Skartovačka Dahle PaperSafe 22114 Skartovačka Dahle PaperSafe 22312
Skutečně tichý provoz (53 dB), spolehlivá skartace dat 
a velkoobjemový koš, oddělená skartace CD, komfortní 
kolečka pro snadnou manipulaci.

• stupně ochrany dat: P-4/F-1/T-4/E-3, dle NBÚ: 1
• bez nutnosti mazání a údržby
• výkon: 15 listů (80 g/m2)
• řez: 4,3 x 37 mm
• objem koše: 26 l

Mobilní skartovač pro menší kanceláře s oddělenou skartací 
CD/DVD. Energeticky úsporný pohotovostní režim .

• stupně ochrany dat: P-4/T-4/E-3
• řez: 4,5 x 35 mm
• bez nutnosti mazání a údržby
• řezný výkon: 10 listů (80 g/m2)
• objem koše: 12 l

• stupně ochrany dat: P-4/T-4/E-3, dle NBÚ: 2
• bez nutnosti mazání a údržby
• výkon (80 g/m2): 10 listů 
• řez: 4 x 36 mm 
• kolečka pro snadný přesun
• objem koše: 28 l

Tichý skartovač s oddělenou skartací CD. Automatický stop/start mo-
toru, funkce zpětného chodu. Energeticky úsporný pohotovostní režim.

• stupně ochrany dat: P-3/T-3/E-2, dle NBÚ: 2
• bez nutnosti mazání a údržby
• výkon (80 g/m2): 8 listů 
• řez: 4 x 45 mm 
• rychlost: 6 m/min. 
• objem koše: 25 l

Oddělená skartace CD/DVD. Automatický stop/start motoru, 
funkce zpětného chodu. Energeticky úsporný pohotovostní 
režim.

P-4 P-4

P-4 P-3

Skartovačka Dahle PaperSAFE® 22084

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 396 2890,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 397 3290,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 706 5390,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 492 7990,00

14 ks

35 l 1,9 x 15  
mm

15 ks

26 l 4,3 x 37
mm

14 ks

35 l 1,9 x 15  
mm

8 ks

25 l 4 x 45 
mm

14 ks

35 l 1,9 x 15  
mm

10 ks

12 l 4,5 x 35 
mm

14 ks

35 l 1,9 x 15  
mm

10 ks

28 l 4 x 36 
mm

Tichý chod

Tichý chod
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Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 557 8990,00

Skartovačka Dahle ShredMATIC 35080

Skartovačka Dahle ShredMATIC 35120
Elegantní skartovač s praktickým automatickým 
podavačem až na 120 listů - bezobslužná likvidace 
dokumentů šetří čas. Funkce zpětný chod/automatický 
start/stop. 

• stupně ochrany: P-4/F-2/T-5/E-4, dle NBÚ: 2
• výkon: 9 (manuál) až 120 listů (automat)
• řez: 3 x 9 mm
• bez nutnosti mazání a údržby
• objem koše: 28 l

Nejrychlejší skartovač na trhu ve své kategorii

Šetřete čas s  automatickým podavačem až na  300 listů papíru.  Zabezpečení skar-
tovaných dokumentů zámkem. Kvalitní řezné válce z  kompozitní oceli s  garancí ži-
votnosti 35 let. Bezpečný automatický stop/start motoru. Funkce zpětného chodu.  
Skartace CD/DVD/karet. 

• stupně ochrany dat: 
    P-4/O-3/F-1/T-4/E-3, dle NBÚ: 2
• bez nutnosti mazání a údržby
• výkon (80 g/m2): ruční podavač 14 /
    automatický podavač 300 listů 
• řez: 4 x 15 mm 
• rychlost: 2,5 m/min. 
• komfortní kolečka
• objem koše: 40 l

P-4

RYCHLE 
SNADNO 
BEZPEČNĚ

S AutOmAtiCkým PODAvAČEm

P-4

P-4

• stupně ochrany: P-4/T-4/E-3, dle NBÚ: 1
• výkon: 8 (manuál) až 80 listů (automat)
• řez: 4,3 x 10 mm
• automat. stop/start, zpětný chod, kolečka
• bez nutnosti mazání a údržby
• objem koše: 17 l

Skartovačka Dahle ShredMATIC 35314

Years

Quality  
Guarantee 

Pohodlný automatický podavač až na 80 listů.
Praktické funkce zpětný chod/automatický 
start/stop.  Komfortní kolečka.

RYCHLEji!
jde to

4,3 x 10  
mm

8 ks

17 l

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 358 6090,00

3 x 9  
mm

9 ks

28 l Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 558 13790,00

4 x 15  
mm

14 ks

40 l
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Laserová tiskárna Brother HL-1110E
laserová černobílá tiskárna vhodná do malých kanceláří • rychlost tisku až 20 stran za mi-
nutu • doba vytištění prvního výtisku 10 s • kapacita zásobníku 150 stran • rozhraní USB 2.0 
• rozlišení 600 x 600 dpi, 2400 x 600 dpi • rozměry 340 x 238 x 189 mm • hmotnost 4,5 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 476 1792,00

Multifunkční laserová tiskárna 
Brother DCP-1622WE
multifunkční černobílá laserová tiskárna • tisk, kopírování a skenování • rychlost tisku až 20 
stran za minutu • velikost displeje 16 znaků x 2 řádky • paměť 32 MB • rozlišení tiskárny 600 
x 600 dpi • rozlišení skeneru 600 x 1 200 dpi • rozhraní IEEE 802.11 b/g/n, USB 2.0 • zásob-
ník na 150 listů papíru • doba vytištění prvního výtisku 10 s • rozměry 385 x 340 x 255 mm 
• hmotnost 7,2 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 477 3560,00

Multifunkční laserová tiskárna 
Brother DCP-L2512D
multifunkční černobílá laserová tiskárna vhodná do středních a větších kanceláří • tisk, kopí-
rování a skenování • rychlost tisku až 30 stran za minutu • automatický oboustranný tisk • 2 
řádkový LCD displej • paměť 64 MB • rozhraní USB 2.0 • rozlišení tiskárny 1 200 x 1 200 dpi 
• rozlišení skeneru 1 200 x 1 200 dpi • zásobník na 250 listů papíru • ruční podávání • rozměry 
410 x 398,5 x 272 mm • hmotnost 10,3 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 478 3064,00

Multifunkční inkoustová tiskárna  
Brother MFC-J2330DW
multifunkční barevná inkoustová tiskárna pro tisk až do formátu A3 • tisk, kopírování, skenování 
a faxování (formát A4) • rychlost tisku až 22/20 (černobílý/barevný tisk) stran za minutu • 6,8 cm 
dotykový LCD displej • oboustranný tisk A4 • velikost paměti 128 MB • rozhraní IEEE 802.11b/
g/n, USB 2.0, 10/100 Base TX (LAN) • rozlišení tiskárny 4800 x 1200 dpi • rozlišení skeneru 1200 
x 2.400 dpi • zásobník na 250 listů papíru • rozměry 530 x 398 x 304 mm  • hmotnost 16,9 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 488 7117,00

Laserová tiskárna Brother HL-B2080DW
laserová černobílá tiskárna vhodná do kanceláří • rychlost tisku až 34 stran za minutu • kapaci-
ta zásobníku 250 stran • rozhraní IEEE 802.11b/g/n, USB 2.0, 10/100 Base TX (LAN) • rozlišení 
1200 x 1200 dpi • rozměry 356 x 360 x 183 mm • hmotnost 7,4 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 489 4639,00

Multifunkční inkoustová tiskárna 
Brother DCP-T310
multifunkční tiskárna vhodná pro malé kanceláře nebo domácí uživatele •  vysokokapacitní 
inkoustové kazety až na 6500 stran (černá) a 5000 stran (barevné) • jednořádkový displej • pa-
měť 128 MB • funkce kopírování a skenování • rozhraní USB 2.0 • rozlišení tisku 6000 x 1200 
dpi •  rychlost tisku 12 str./min - mono, 6 str./min - barevné •  kapacita zásobníku 150 listů 
• rozměry zařízení 453 x 380 x 159 (š x h x v) mm • hmotnost 7,1 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 566 3970,00



157

2020/2021  Objednávejte na  www.p4o.cz

5

Štítkovač Brother PT-D210VP
displej (16 znaků x 1 řádek) • rychlý tisk 20 mm/s • režim Deco Mode • tisk na pásky šířky 
6/ 9/ 12 mm • klávesnice QWERTY/QWERTZ/AZERTY • náhled před tiskem • snadný přístup 
k funkcím • předdefinované symboly a rámečky • 14 typů písma a 9 stylů písma • 97 druhů 
rámečků • rozlišení tisku 180 dpi • 10 textových a 7 vzorových šablon • součástí dodávky je 
1 x 12 mm TZe páska (4 m) • kufřík

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 400 1406,00

6x

nebo

6x

nebo

Štítkovač Brother PT-D600VP
profesionální tiskárna štítků s velkým barevným displejem • lze vytvářet odolné neblednoucí 
štítky pomocí vestavěných funkcí přímo ze zařízení nebo z PC/MAC • barevný displej (20 znaků 
x 3 řádky) •  rychlý tisk 30 mm/s •  režim Deco Mode •  tisk na  pásky šířky 6/ 9/ 12/ 24 mm 
• klávesnice QWERTY • náhled před tiskem • detekce barvy pásky • snadný přístup k funkcím 
• předdefinované symboly, rámečky • 14 typů písma • 99 druhů rámečků • rozlišení tisku 180 
dpi •  617 symbolů (elektrikářské, telekomunikační, bezpečnostní…) •  tisk čárových kódů 
• napájení baterie (6 x AA alkaline), dobíjecí baterie nebo adaptér AD-E001 • rozměry 201 x 
192 x86 mm • součástí dodávky je 1 x 24 mm TZe páska (4 m) • kufřík

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 401 3465,00

Štítkovač Brother PT-D450VP
stolní tiskárna štítků • velký podsvícený grafický displej s vysokým rozlišením • rychlý tisk 20 
mm/s • lze vytvářet odolné neblednoucí štítky pomocí vestavěných funkcí přímo ze zařízení 
nebo z PC/MAC • vestavěné šablony pro rychlý tisk • automatická detekce velikosti pásky • 14 
typů písma • 617 symbolů • tisk na pásky šířek 6, 9, 12, 18 mm • rozhraní USB • rozměry 188 
x 177 x 72 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 472 2615,00

6x

nebo

mm/s

rychlost tisku

150

mm/s

rychlost tisku

10

mm/s

rychlost tisku

30

mm/s

rychlost tisku

20

mm/s

rychlost tisku

150

mm/s

rychlost tisku

10

mm/s

rychlost tisku

30

mm/s

rychlost tisku

20
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rychlost tisku
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rychlost tisku
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30

mm/s

rychlost tisku

20
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Štítkovač Brother QL-700
můžete profesionálně označit veškeré dokumenty, dopisy, balíky a média • rychlý tisk až 93 štítků za minutu (150 mm/sek.) • tiskové rozlišení až 
300 x 300 dpi pro kvalitní a čitelné označení • tisk štítků bez nutnosti instalace softwaru • tisk ze souboru v programech MS Office – Word, Excel, 
Outlook • balení obsahuje 2 kusy startovací DK role – 100 štítků (29 mm x 90 mm) a 8 m dlouhá role šířky 62 mm • tisk štítků šířky až 62 mm a délky 
až 1 m • připojení přes USB 2.0 • integrovaný adaptér • možnost zrcadlového a vertikálního tisku

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 340 2302,00

Štítkovač Brother PT-P300BT
stolní tiskárna štítků • připojení přes Bluetooth ver. 2.1 a EDR třída 2 • navržená pro zařízení se systémy Android a Apple • rychlost tisku až 20 mm/sec. 
• maximální šířka pásky 12 mm • maximální výška tisku 9 mm • maximální počet řádků 2 • ruční odstřih • pro pásku o šířce 3,5, 6, 9 a 12 mm • napájení 
baterie 6 x AAA nebo síťový adaptér (nejsou součástí balení)

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 493 1452,00

Štítkovač Brother PT-E110VP
ruční tiskárna štítků pro značení kabelů, čelních desek a spotřebních jednotek • 200 symbolů vč. symbolů pro elektrikáře, AV, Datacom •  ruční 
odstřih pásky pro přesné označení • funkce, symboly možnosti tisku štítků v elektro odvětví • napájení 6 x AAA nebo napájecí adaptér • velikost 
displeje 16 znaků x 1 řádek (58 mm x 23 mm) • tisk na pásky šířek 3,5, 6, 9 a 12 mm • balení obsahuje napájecí adaptér, kazetu s páskou a odolný 
kufřík • rozměry 111 x 204 x 58 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 473 1384,00
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Štítkovač Brother QL-810W
vysokorychlostní tiskárna štítků s připojením k PC, Mac, chytrému telefonu nebo tabletu • připojení přes USB nebo Wi-Fi • integrovaný program 
P-touch Editor Light • tiskové rozlišení až 300 x 600 dpi a tisk ze souboru v programech MS Office - Word, Excel, Outlook • dvoubarevný černo-
-červený tisk • maximální délka tisku až 1 m • maximální šířka štítku 62 mm • volitelná Li-ion akumulátorová základna pro mobilní výrobu štítků 
• tisk na DK role štítků / DK kontinuální role • standardní rychlost tisku 110 štítků za minutu • rozměry 125 x 234 x 145 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 474 4360,00
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Páska do štítkovačů Brother 
laminované pásky do tiskárny štítků Brother • délka 8 m • kazety TZe-S jsou s extrémně při-
lnavou laminovanou páskou, vhodné na  označování tvarovaných, drsných nebo nerovných 
povrchů • kazeta TZe-SE4 je s bezpečnostní páskou, ze které se po odlepení nevratně oddělí 
spodní vrstva ve  formě viditelného rastru drobných čtverečků •  kazety TZ-FX jsou flexibilní 
pásky vhodné pro značení kabelů nebo zaoblených povrchů • kazety HSE • délka 1,5 m • smrš-
ťovací bužírky vhodné na popis kabelů

Obj. kód typ  šíře  barva  Cena (Kč/Ks)
157 039 TZe-211 6 mm černá/bílá 282,00
157 038 TZe-611 6 mm černá/žlutá 282,00
159 485 TZe-315 6 mm bílá/černá 363,00
157 043 TZe-121 9 mm černá/čirá 282,00
157 034 TZe-221 9 mm černá/bílá 317,00
159 424 TZe-421 9 mm černá/červená 317,00
157 037 TZe-621 9 mm černá/žlutá 317,00
159 487 TZe-721 9 mm černá/zelená 317,00
157 042 TZe-131 12 mm černá/čirá 317,00
157 035 TZe-231 12 mm černá/bílá 323,00
159 484 TZe-431 12 mm černá/červená 350,00
157 040 TZe-631 12 mm černá/žlutá 350,00
159 486 TZe-731 12 mm černá/zelená 350,00
159 423 TZe-335 12 mm bílá/černá 420,00
159 479 TZe-141 18 mm černá/čirá 400,00
157 036 TZe-241 18 mm černá/bílá 420,00
159 420 TZe-641 18 mm černá/žlutá 420,00
157 041 TZe-251 24 mm černá/bílá 488,00
159 482 TZe-451 24 mm černá/červená 488,00
159 421 TZe-651 24 mm černá/žlutá 322,00
159 480 TZe-751 24 mm černá/zelená 488,00
159 422 TZe-261 36 mm černá/bílá 627,00
159 429 TZe-S211 6 mm černá/bílá 338,00
159 426 TZe-S221 9 mm černá/bílá 357,00
159 425 TZe-S231 12 mm černá/bílá 390,00
159 428 TZe-S251 24 mm černá/bílá 537,00
159 427 TZe-SE4 18 mm bílá/černá 727,00
159 481 TZe-FX231 12 mm černá/bílá 390,00
159 483 HSE-211 5,8 mm černá/bílá 497,00
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Papírové štítky samolepicí Brother
papírové samolepicí štítky • pro tiskárny štítků Brother řady QL

Obj. kód rozměr  ks/roli  typ  Cena (Kč/role)
159 407 17 mm x 54 mm 400 DK11204 160,00
159 411 23 mm x 23 mm 1000 DK11221 335,00
159 406 29 mm x 62 mm 800 DK11209 323,00
159 408 29 mm x 90 mm 400 DK11201 252,00
159 409 38 mm x 90 mm 400 DK11208 320,00
159 410 62 mm x 100 mm 300 DK11202 462,00

Papírová role samolepicí Brother
papírové samolepicí role • pro tiskárny štítků Brother řady QL

Obj. kód rozměr   typ  Cena (Kč/role)
159 402 62 mm x 30,48 m DK22205 420,00
159 403 29 mm x 30,48 m DK22210 252,00
159 404 50 mm x 30,48 m DK22223 350,00

Štítkovač Brother PT-H110
ruční tiskárna štítků • vysoká rychlost tisku až 20 mm/sec. • snadno ovladatelná klávesnice a grafický LCD displej • funkce značení kabeláže pro rychlou tvorbu štítků k ovinutí kolem kabelů • napájení 
baterie 6 x AAA • velikost displeje 16 znaků x 1 řádek • tisk na pásky šířek 3,5, 6, 9 a 12 mm • 253 symbolů • 3 styly písma • rozměry 111 x 204 x 58 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 475 937,00
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telefon, kalkulátory

Štítkovač LM PnP 
tiskne na pásky D1 o šířce 6, 9 nebo 12 mm • připojení k počítači PC přes port USB • není tře-
ba instalovat software ani ovladače – vestavěný software se objeví na obrazovce, připravený 
k použití • přizpůsobení štítků libovolnými písmy nebo grafikou na počítači • Li-ion dobíjecí 
bateriový blok se dobíjí přes USB připojení, není třeba síťový adaptér ani baterie • dvouletá 
záruka plus prodloužení o 1 rok na webu www.dymo.com

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
159 054 PnP 1620,00

Občas Často Stále

Dobíjecí 
bateriový blok

PC Mobilita

Občas Často Stále

Dobíjecí 
bateriový blok

PC MobilitaObčas Často Stále

Dobíjecí 
bateriový blok

PC Mobilita

Štítkovač LM 500TS
velký plnobarevný dotykový displej – poprvé u značky DYMO®! Stačí se dotknout a můžete 
snadno vytvářet, upravovat a formátovat štítky • tisk na pásky D1 6, 9, 12, 19, a 24 mm • rych-
lé zadávání textu na klávesnici počítačového typu s rozvržením specifickým pro danou zemi 
• odpadají potíže s ručním řezáním díky automatické řezačce štítků • možnost úpravy štítků 
pomocí 10 typů písma, 25 velikostí písma, 5 rámečků a podtržení, 32 stylů textu a stovek inte-
grovaných symbolů a klip-artů • tisk grafiky, čárových kódů a log s rozlišením 300 dpi • sdílení 
bez ztráty nastavení – nové uživatelské profily umožňují ukládat štítky, nastavení a data až pro 
5 různých uživatelů • díky dobíjecímu bateriovému bloku již nemáte dodatečné náklady s jed-
norázovými bateriemi a jejich likvidací • po připojení k počítači PC lze pomocí aplikace DYMO 
Label™ upravovat štítky s použitím různých typů písma a grafiky a dokonce je lze stáhnout, 
upravovat a tisknout i na cestách • rychlé štítkování – ve srovnání s ostatními štítkovači DYMO® 
je rychlost tisku dvojnásobná

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 107 6099,00

Občas Často Stále

Dobíjecí 
bateriový blok

PC Mobilita

Občas Často Stále

Dobíjecí 
bateriový blok

PC Mobilita

Štítkovač DYMO LM 280
nový štítkovač s dobíjecím bateriovým blokem a možností připojení k PC přes USB kabel • klá-
vesnice počítačového typu QWERTY - snadné a  rychlé zadávání textu •  tisk na pásky D1 šíře 
6, 9 a  12 mm •  rychlý přístup ke  speciálním symbolům, včetně interpunkcí, symbolům měn 
a diakritiky • výběr ze 3 fontů, 6 velikostí, 6 stylů písma, 9 rámečků i s možností podtržení, 222 
symbolů a klip-artů • automatická paměť naposled vytisknutého štítku s možností uložení až 
9 štítků • funkce automatického vypínání • napájení: Li-ion bateriový blok dobíjený přes USB 
kabel, není potřeba adaptér ani baterie • dvouletá záruka plus prodloužení o 1 rok na webu 
www.dymo.com

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 314 1899,00

Štítkovač LM 280 
kufříková sada
sada obsahuje: štítkovač LM 280 s možností připojení 
k PC/mac (159314) • adaptér • dobíjecí bateriový blok 
• 1x D1 páska 12 mm, černá/bílá, návin 7 m • 1x D1 
páska 9 mm, černá/transparentní, návin 7 m 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 300 2390,00

Občas Často Stále

Dobíjecí 
bateriový blok

PC Mobilita

Občas Často Stále

Dobíjecí 
bateriový blok

PC Mobilita
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Štítkovač DYMO Label Manager 420P
špičkový přenosný štítkovač s připojením k PC • štítkovač DYMO® LabelManager™ 420P před-
stavuje jasnou volbu pro každého, kdo pomocí štítků vytváří efektivnější a produktivnější pra-
covní prostředí • možnost použití samostatně nebo připojením přes rozhraní USB k počítači 
a pomocí softwaru DYMO Label™ tisknout čárové kódy, loga, štítky z datových souborů apod. 
• velký podsvícený displej se 4 řádky – možnost zobrazení náhledu textových efektů před sa-
motným vytištěním: 8 typů písma, 7 velikostí, 10 stylů textu, 8 stylů rámečku a podtržení • na-
pájen pomocí dobíjecí lithium-iontové baterie – už žádné jednorázové baterie typu AA a s nimi 
spojené náklady a nevýhody • štítkovač je určen pro pásky DYMO® D1 o šířce 6, 9, 12 a 19 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
400 603 3390,00

Občas Často Stále

Dobíjecí 
bateriový blok

PC Mobilita

Občas Často Stále

Dobíjecí 
bateriový blok

PC Mobilita

Štítkovač LM 160
snadné zadávání textu na klávesnici QWERTY s rozvržením specifickým pro danou zemi • tisk 
na pásky D1 šíře 6, 9 a 12 mm • rychlé formátování pomocí jednodotykových inteligentních 
tlačítek pro velikost písma, tučné písmo, kurzívu, podtržené písmo • zobrazení vzhledu štítku 
před tiskem – náhled na velkém displeji LCD • k dispozici 6 velikostí písma, 8 stylů textu, 4 
rámečků a podtržení • profesionální vzhled a srozumitelnost štítků díky 228 symbolům a kli-
partům • klávesy pro rychlý přístup k zadávání interpunkcí • napájení pomocí šesti baterií AAA 
(nejsou součástí balení) nebo volitelného síťového adaptéru

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 106 999,00

Občas Často Stále

Dobíjecí 
bateriový blok

PC Mobilita

Občas Často Stále

Dobíjecí 
bateriový blok

PC Mobilita

6x

nebo

Občas Často Stále

Dobíjecí 
bateriový blok

PC Mobilita

Přizpůsobit štítky 
pomocí různých 

typů písma

Štítkovat kdekoliv Vyhnout se nákladům 
spojeným s jednorá-
zovými bateriemi a 

jejich likvidací

1 -  Jak často budete štítkovač používat?

2 - Které speciální funkce budete
 potřebovat?

Jaký štítkovač potřebujete?
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Štítkovač Omega
mechanický • tiskne na pásky 9 mm x 3 m • sada 49 různých znaků • barva modrá • klasický 
Dymo font • bílý reliéfní tisk • výška písma 3,7 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
152 032 299,00

Pásky 3D pro štítkovače Omega
rozměr 9 mm x 3 m • možno použít i do starších typů mechanických štítkovačů • 3 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
159 050 černá 198,00
159 052 černá, červená, modrá 198,00

Adaptér pro Dymo 230 V
pro všechny modely DYMO štítkovačů řady LM, LP a Rhino kromě modelů LM PnP, LM PnP wifi, 
LM420P, LM360D, LM280 a LM260P • napětí 230 V • standardní dvoukolíková zástrčka

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
150 001 731,00

Odolné vinylové pásky D1
odolné vinylové štítky jsou pevnější a  vydrží déle než standardní štítky •  díky vinylovému 
složení a silnému permanentnímu lepidlu velice dobře drží na různých typech povrchů, také 
na nerovných a zaoblených • odolné vůči otěru, roztržení, vlhkosti, čistícím prostředkům, UV 
záření a teplotám od - 40 až + 80°C • lze je použít i v myčkách • dokonalé řešení na označování 
v kuchyni, ve spíži, v dílně, v prádelně, skladu či garáži   

Obj. kód barva  šíře  návin  Cena (Kč/Ks)
159 437 černá/bílá 12 mm 5,5 m 477,00
159 438 bílá/černá 12 mm 3 m 304,00
159 439 bílá/červená 12 mm 3 m 304,00
159 440 černá/oranžová 12 mm 3 m 304,00

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

Pásky D1 pro štítkovače Dymo 10 ks
výhodné balení 9 + 1 ZDARMA pro DYMO štítkovače řady LM, LP, Rhino a LW Duo • barva 
černá na bílé • návin pásky 7 m • papírový podklad pásky je podélně naříznut • lze nalepit 
na téměř všechny rovné a čisté povrchy • odolné proti vodě, oleji, saponátům a většině roz-
pouštědel • odolné teplotám od - 30 do + 150 stupňů C • tisková i podkladová páska v jedné 
kazetě • balení 10 ks

Obj. kód šíře  Cena (Kč/bal.)
159 559 9 mm 3600,00
402 316 12 mm 3861,00
159 560 19 mm 4986,00

Páska D1 pro štítkovače Dymo
pro DYMO štítkovače řady LM, LP, Rhino a LW Duo • návin pásky 7 m • papírový podklad pásky 
je podélně naříznut • lze nalepit na téměř všechny rovné a čisté povrchy • odolná proti vodě, 
oleji, saponátům a většině rozpouštědel • odolná teplotám od - 30 do + 150 stupňů C • tisková 
i podkladová páska v jedné kazetě

Obj. kód barva  šíře  Cena (Kč/Ks)
154 003 černá/čirá 6 mm 416,00
154 004 černá/bílá 6 mm 416,00
154 005 černá/žlutá 6 mm 416,00
150 083 černá/čirá 9 mm 448,00
150 081 černá/bílá 9 mm 448,00
150 085 černá/žlutá 9 mm 448,00
159 108 modrá/bílá 9 mm 448,00
159 109 červená/bílá 9 mm 448,00
159 110 černá/modrá 9 mm 448,00
159 111 černá/červená 9 mm 448,00
159 112 černá/zelená 9 mm 448,00
150 075 černá/čirá 12 mm 477,00
150 073 černá/bílá 12 mm 477,00
150 077 černá/žlutá 12 mm 477,00
159 113 modrá/bílá 12 mm 477,00
159 114 červená/bílá 12 mm 477,00
159 115 černá/modrá 12 mm 477,00
159 116 černá/červená 12 mm 477,00
159 117 černá/zelená 12 mm 477,00
150 079 černá/čirá 19 mm 617,00
150 078 černá/bílá 19 mm 617,00
150 080 černá/žlutá 19 mm 617,00
159 118 černá/červená 19 mm 617,00
154 000 černá/čirá 24 mm 707,00
154 001 černá/bílá 24 mm 707,00
154 002 černá/žlutá 24 mm 707,00

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT
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TEXT
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TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

TEXT

Pro uživatele s velkou 
spotřebou štítků
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Štítkovač LabelWriter 450
pracuje v propojení s počítačem prostřednictvím USB portu • přímý termální tisk na štítky předem daného formátu na roli • šířka štítku až 60 mm • vkládání 
loga a fotografií • 17 typů štítků • 41 šablon • tisk čárových kódů • tisk více kopií • náhled na štítek před tiskem • paměť vybraných štítků • variabilní počet řádků 
tisku • síťový adaptér součástí dodávky • CD se softwarem v češtině součástí dodávky • rychlost tisku 51 štítků za minutu • tiskové rozlišení 300 dpi • možnost 
volby z několika jazyků • manuál ve 4 jazycích • hmotnost 630 g • rozměry 133 x 127 x 185 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 038 3390,00

štítků/min

71 úspora
energie

štítků/min

51 úspora
energie

štítků/min

53 úspora
energie

štítků/min

129 úspora
energie

štítků/min

110 úspora
energie

štítků/min

93 úspora
energie

Štítkovač LabelWriter 4XL 
kompaktní provedení vhodné pro téměř každé pracoviště či pracovní stůl • tisk až 129 štítků za minutu • termotisk bez nutnosti pořizování náklad-
ných inkoustových kazet • tisk jasného a ostrého textu, grafiky a čárových kódů v rozlišení 300 dpi • obsahuje software DYMO Label™  verze 8, který 
umožňuje vytvářet a tisknout adresy, expediční štítky, štítky pro pořadače, čárové kódy, jmenovky a mnohem více – všechno z počítače • sdílení 
se spolupracovníky prostřednictvím print serveru DYMO®  nebo systému sdílení tiskáren Windows/Mac • dvouletá záruka plus prodloužení o 1 rok 
na webu www.dymo.com

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 040 8590,00

štítků/min

71 úspora
energie

štítků/min

51 úspora
energie

štítků/min

53 úspora
energie

štítků/min

129 úspora
energie

štítků/min

110 úspora
energie

štítků/min

93 úspora
energie

Štítky pro štítkovače LabelWriter
štítky lze použít i pro dříve dodávané modely LW

Obj. kód použití  materiál  rozměr (mm)  ks/roli  poznámka  obr.  Cena (Kč/bal.)
155 039 standardní adresní bílý papír 89 x 28 130 2 role v balení 1 418,00
155 042 velké adresní štítky bílý papír 89 x 36 260 2 role v balení 2 808,00
155 035 pro zpáteční adresu bílý papír 54 x 25 500 - 3 371,00
155 036 multifunkční bílý papír 24 x 12 1000 odstranitelné nalepení - 299,00
155 037 multifunkční bílý papír 57 x 31 1000 odstranitelné nalepení - 795,00
155 038 multifunkční bílý papír 51 x 19 500 odstranitelné nalepení - 373,00

1 2 3

Odolné štítky pro štítkovače LabelWriter
pevnější a odolnější než standardní papírové štítky • díky silnému průmyslovému lepidlu velmi 
dobře drží na jakémkoliv povrchu • ochranná polypropylenová vrstva odolává otěru, je odolná 
vůči průmyslovým olejům a saponátům • určeny pro teploty od - 18 do + 50°C • odolají až 
85% vlhkosti • štítky jsou kompatibilní se všemi modely tiskáren řady LW450, kromě tiskárny 
LW450 Duo   

Obj. kód použití  materiál  rozměr (mm)  ks/roli  Cena (Kč/bal.)
159 435 malé multifunkční polypropylen 54 x 25 160 678,00
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Kalkulátor FR-2650 RC
stolní kalkulátor s tiskem • 12místný displej • funkce sčítacího stroje • výpočet DPH  • výpočet 
prodejní ceny, nákupní ceny a zisku • tlačítko Check & Correct • tlačítko dvojité nuly • tlačítko 
pro rychlou opravu • počítadlo položek • možnost dodatečného a opakovaného tisku • dvou-
barevný tisk (černý, červený) •  rychlost tisku 2,0 řádky/s •  tisk na  papír šíře 58 mm •  síťové 
napájení • hmotnost 620 g • rozměry 313 x 195 x 65 mm 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 490 2231,00

Adaptér AD 4150
střídavý AC 230 V  •  pro všechny typy kalkulaček Casio HR a  FR 
• standardní zástrčka

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
150 000 189,00

Barvící váleček pro kalkulátory
barvicí váleček pro kalkulátory s tiskem

Obj. kód typ  typ kalkulačky  barva  Cena (Kč/Ks)
152 081 IR40 Casio HR 8 černá 52,00
152 009 IR40T HR 150, FR 2650 červeno-černá 73,00

Kotoučky pokladní papírové
pro jehličkové tiskárny • 10 ks v balení

Obj. kód šířka (mm)  průměr (mm)  dutinka (mm)  Cena (Kč/Ks)
118 013 57 60 17 6,30
118 014 76 60 17 8,30

57 mm

60 mm 17  mm

76 mm

60 mm 17  mm

Bezdrátový telefon Siemens 
GIGASET A120 DECT
bezdrátový telefon •  10 vyzváně-
cích melodií •  nastavitelná hlasi-
tost sluchátka • dosah v budovách 
50 metrů •  dosah na  volném 
prostranství 300 metrů •  telefonní 
seznam 40 záznamů •  zobrazení 
čísla volajícího • seznam 25 posled-
ních a  zmeškaných hovorů včetně 
data a času • technologie ECO DECT 
• rozšiřitelný - až 4 sluchátka • ba-
terie AAA akumulátor •  vybaveno 
šifrováním přenosu řeči 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 303 590,00

Kalkulátor HR-150RCE
stolní kalkulátor s  tiskem •  extra velký 12místný displej •  dvoubarevný tisk •  výpočet DPH 
a přepočet až 3 měn • výpočet prodejní ceny, nákupní ceny a zisku • delta procenta • mezi-
součet • celkový součet • počítadlo položek • MU/MD • možnost dodatečného a opakovaného 
tisku • rychlost tisku 2 řádky za sekundu • tisk na papír šíře 58 mm • bateriové napájení 4 x AA 
nebo adaptér AD 4150 (není součástí dodávky) • hmotnost 495 g • rozměry 295 x 165 x 65 mm 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 455 1074,00

4x

nebo

Kalkulátor HR-8RCE
stolní kalkulátor s  tiskem •  extra velký 12místný displej •  jednobarevný tisk •  výpočet DPH 
a přepočet až 3 měn • výpočet prodejní ceny, nákupní ceny a zisku • možnost dodatečného 
a opakovaného tisku • tisk na papír šíře 58 mm • rychlost tisku 1,6 řádku za sekundu • baterio-
vé napájení 4 x AA nebo adaptér AD 4150 (není součástí dodávky) • hmotnost 271 g • rozměry 
239 x 102 x 82 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
159 453 černá 908,00
159 454 bílá 908,00

4x

nebo
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Kalkulátor FX-220 Plus 2E
vědecký kalkulátor s pevným plastovým krytem • dvouřádkový displej • 181 integrovaných 
matematických funkcí •  výpočet zlomků •  permutace a  kombinace •  hyperbolické funkce 
•  frakční výpočty • trigonometrické funkce • náhodné číslo • nezávislá paměť • statistické 
výpočty (standardní odchylka, regresní analýza) • bateriové napájení 1 x AAA • hmotnost 
105 g • rozměry 162 x 77 x 14 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 137 280,00

181 FUNKCÍ

Kalkulátor SC2040
vědecký kalkulátor pro střední školy • 240 matematických funkcí • dvouřádkový 12 a 10 + 
2místný displej • výpočty v různých čís. soustavách • trigonometrické, hyperbolické a gonio-
metrické funkce • 9 nezávislých pamětí • polární a pravoúhlé souřadnice • výpočty se zlomky 
• variace a kombinace • statistika dvou proměnných • plastová tlačítka • ergonomický tvar 
• nasouvací kryt z pevného plastu jako ochrana před prachem a poškozením • bateriové na-
pájení LR44 • hmotnost 120 g • rozměry 165 x 86 x 25 mm • záruka 3 roky

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 328 185,00

LR44

240 FUNKCÍ

Kalkulátor SEC-160
vědecký kalkulátor s plastovým krytem • 240 vědeckých funkcí • velký přehledný dvouřád-
kový LCD displej • maticové zobrazení 12 znaků a 10 + 2 číslice • výpočty se zlomky • regres-
ní výpočty, variace, kombinace • trigonometrické a hyperbolické funkce • logaritmické a ex-
ponenciální funkce • převody souřadnic a úhlů • mocniny a odmocniny • statistické výpočty 
•  binární, oktální, hexadecimální výpočty •  závorky a  nezávislá paměť •  napájení duální 
solární/bateriové • ochranný nasouvací kryt • rozměry 150 x 80 x 15 mm • hmotnost 100 g

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
159 382 modrá 156,00
159 384 červená 156,00
159 383 zelená 156,00

240 FUNKCÍ379 FUNKCÍ
ČESKÉ MENU

Kalkulátor FX-82CEX
vědecký školní kalkulátor • LCD displej s velkým rozlišením 192 x 63 pixelů • české menu • při-
rozené zobrazení výrazů • 379 funkcí • ikonové menu • funkce QR Code • 47 vědeckých konstant 
• 38 metrických převodů • 9 pamětí proměnných • goniometrické a  inverzní goniometrické 
funkce • hyperbolické a  inverzní hyperbolické funkce • výpočty mocnin a odmocnin •  loga-
ritmické výpočty • exponenciální výpočty, odmocniny, kombinatorika a permutace • rozklad 
na prvočísla • náhodné číslo • převod polárních souřadnic na pravoúhlé a zpět • zlomky (dva 
režimy) • napájení duální solární/bateriové (1 x AAA) • hmotnost 100 g • rozměry 165,5 x 77 
x 13,8 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 450 429,00

Kalkulátor EL501T
vědecký kalkulátor pro základní a střední školy • 12místný jednořádkový displej • ochranný 
kryt • 146 funkcí • oddělování tisíců • goniometrické a hyperbolické funkce • kombinace, varia-
ce, faktoriál • výpočty v DEC/BIN/OCT/HEX soustavě • převody souřadnic • výpočty v DEG/DMS 
soustavě • zřetězené výpočty • statistické výpočty (x) • komplexní čísla • bateriové napájení 1 
x LR54 • hmotnost 130 g • rozměry 127 x 75 x 13 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
159 471 fialová 225,00
159 470 bílá 225,00

Kalkulátor SC2030
vědecký kalkulátor pro základní a střední školy • 10místný jednořádkový displej • 136 funkcí 
• statistika jedné proměnné • kombinace • permutace • generování náhodných čísel • sin/cos/
tan a inverzní funkce • číselné soustavy a převody • bateriové napájení LR44 • hmotnost 80 g 
• rozměry 154 x 82 x 14,5 mm • záruka 3 roky
 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 769 134,00

136 FUNKCÍ
146 FUNKCÍ

LR54
LR44
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Kalkulátor MS-20UC
stolní kalkulátor • velký 12místný displej • výpočet DPH • výpočet procent • výpočet odmocniny • tlačítko +/- • tlačítko pro opravu zadání • výpočty 
s časem • duální napájení • baterie 1 x LR 1130 • hmotnost 110 g • rozměry 149,5 x 105 x 23 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
159 456 černá 280,00
159 374 červená 280,00
159 375 modrá 280,00
159 546 zelená 280,00
159 547 růžová 280,00

Kalkulátor MJ/DJ-120D Plus
stolní kalkulátor • EXTRA velký 12místný displej • kontrola a oprava 300 kroků výpočtu • korekční tlačítko • výpočet DPH ( MJ 120D PLUS ) • 3tlačít-
ková paměť • tlačítko dvojité nuly • výpočet procent • výpočet marže • výpočet odmocniny • vyrovnávací paměť •  napájení duální solární/bateriové 
(1 x LR44) • typ MJ-120D Plus, hmotnost 140 g, rozměry 148 x 126,5 x 28,6 mm • typ DJ-120D Plus - hmotnost 205 g, rozměry 192 x 144 x 34,6 mm

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
159 381 MJ-120D Plus 297,00
159 545 DJ-120D Plus 371,00

Kalkulátor JW-200SC
designový stolní kalkulátor • velký, přehledný a naklápěcí 12místný LCD displej • výpočet procent • výpočet DPH • přepočet měny • výpočet % zisku 
• celkový součet • tlačítko pro nastavení desetinných míst • tlačítko opravy zadání • tlačítko dvojité nuly • nezávislá paměť • napájení: duální solár/
bateriové • hmotnost 150 g • rozměry 11 x 109 x 184 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
159 541 černá 578,00
159 542 modrá 578,00
159 543 šedá 578,00
159 544 růžová 578,00

Kalkulátor WM/WD 320 MT
stolní kalkulátor odolný proti prachu a vodě • velký 12místný displej • výpočet procent • výpočet zisku (náklady, prodej, marže) • výpočet DPH •  
3tlačítková paměť •  označení řádu 3číslicové čárky • tlačítko +/- • tlačítko dvojité nuly • typ VW-320MT - hmotnost 175 g, rozměry 168,5 x 108,5 
x 33,4 mm, typ WD-320MT - hmotnost 255 g, rozměry 194,5 x 144,5 x 35,6 mm

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
159 550 WM-320MT 470,00
159 551 WD-320MT 660,00

voděodolný  
a prachotěsný
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Kalkulátor SEC-372T/BK
stolní kalkulátor •  12místný displej •  výpočet DPH •  korekční tlačítko •  výpočet odmocniny 
• výpočet procent • nezávislá paměť • automatické vypnutí • duální napájení • hmotnost 120 g 
• rozměry 149 x 104 x 24 mm     

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 491 156,00

Kalkulátor Panther 12
stolní kalkulátor • 12místný nakloněný LCD displej • obchodní funkce (funkce 
TAX, MU a GT, zaokrouhlování) • korekční tlačítko • napájení duální solární/
bateriové • hmotnost 126 g • rozměry 147 x 115 x 32 mm • záruka 3 roky

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 320 199,00

Kalkulátor SDC912+
stolní kompaktní kalkulátor • nakloněný 12místný displej • plastová klávesnice • standardní funkce • 4 tlačítka pro práci s pamětí 
•  funkce Mark Up •  funkce Grand Total (celkový součet) •  korekční tlačítko •  napájení duální solár/bateriové •  hmotnost 100 g 
• rozměry 145 x 104 x 25 mm • záruka 3 roky

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
159 333 fialová 186,00
159 334 oranžová 186,00
159 335 vínová 186,00
159 336 zelená 186,00

Kalkulátor SEC 340/12
stolní kalkulátor s velkým displejem •  velký 12místný displej • výpočet procent, výpočet 
zisku • opravné tlačítko zadání • 3 tlačítka pro práci s pamětí • plastová tlačítka • nezávislá 
paměť • napájení duální solární/bateriové • hmotnost 150 g • rozměry 143 x 102 x 29 mm 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 494 115,00

Kalkulátor MX-12B
stolní kalkulátor • 12místný extra velký displej • duální napájení • výpočet procent (standardní 
logika) • opravné tlačítko • výpočet marže • 4tlačítková paměť • označení řádu - tříčíslicové 
čárky • tlačítko +/- a tlačítko dvojité nuly • napájení duální solární/bateriové • hmotnost 115 g 
• rozměry 147 x 106,5 x 29 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 837 černá 164,00
159 452 bílá 164,00

Kalkulátor EL124TWH
stolní kalkulátor • 12místný LCD displej • funkce TAX • Grand Total • ko-
rekční tlačítko • 4 paměťové klávesy • dvojitá nula • duální napájení 
• hmotnost 95 g • rozměry 155 x 96,5 x 24,5 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 467 234,00
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Kalkulátor MS-8B-10B-20B
stolní kalkulátor • standardní funkce • funkce výpočet DPH • nezávislá paměť • napájení duální solární/bateriové • hmotnost 110 g 
• rozměry 147 x 103 x 28,8 mm

Obj. kód typ  počet míst na displeji  Cena (Kč/Ks)
159 058 8B 8 214,00
159 059 10B 10 239,00
159 060 20B 12 264,00

Kalkulátor SL-310UC
kapesní kalkulátor • 10místný displej • výpočet DPH • výpočet procent • odmocniny • 4tlačítková paměť • označení řádu: 3číslicové čárky 
• tlačítko +/- • výpočty s časem • opravné tlačítko • napájení duální solární/bateriové • hmotnost 50 g • rozměry 118 x 70 x 8,4 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
159 548 černá 173,00
159 309 červená 173,00
159 387 modrá 173,00
159 310 zelená 173,00
159 549 růžová 173,00

Kalkulátor ECO 310
velký 8místný LCD displej •  šetrný k  životnímu prostředí •  vyroben ze 70 % 
z recyklovaných plastů • 4 paměťové klávesy • německý certifikát ''Der Blaue 
Engel'' •  solární napájení •  hmotnost 96 g •  rozměry 143 x 102 x 29 mm 
• záruka 3 roky

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 553 145,00

Kalkulátor ECO 450
velký 12místný LCD displej •  šetrný k  životnímu prostředí •  vyroben ze 70 % z  recy-
klovaných plastů •  funkce Grand Total, Mark Up • korekční tlačítko • nastavení počtu 
desetinných míst • německý certifikát ''Der Blaue Engel'' • solární napájení • hmotnost 
183 g • rozměry 184 x 132,5 x 34 mm • záruka 3 roky

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 338 245,00

Kalkulátor SDC-408-410-412
stolní kompaktní kalkulátor •  nakloněný displej •  plastová klávesnice •  standardní funkce •  3 tlačítka pro práci 
s pamětí • napájení duální solární/bateriové • hmotnost 95 g • rozměry 125 x 100 x 27 mm • záruka 3 roky

Obj. kód barva  počet míst na displeji  Cena (Kč/Ks)
159 324 černá 8 134,00
159 325 bílá 10 147,00
159 326 černá 12 159,00
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Kalkulátor Panther 8
kompaktní stolní kalkulátor •  8místný displej •  standardní funkce 
•  4 tlačítka pro práci s  pamětí •  napájení duální solární/bateriové 
• hmotnost 94 g • rozměry 143 x 102 x 29 mm • záruka 3 roky

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 337 136,00

Kalkulátor 150610KBL 
stolní kalkulátor • 10místný displej • velká plastová tlačítka • korekční 
tlačítko • duální napájení • rozměry 150 x 110 x 10 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 459 299,00

Kalkulátor 151708
stolní kalkulátor • 8místný displej • velká pogumovaná tlačítka • duální napájení • rozměry 150 x 110 x 10 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
159 460 černá 249,00
159 461 šedá 249,00
159 462 bílá 249,00

Kalkulátor SEC-310
stolní kalkulátor • velký, naklopený  8místný displej • výpočet procent • výpočet odmocniny 
• označení 3číslicové čárky • 3tlačítková paměť • nezávislá paměť • napájení: duální solár/
bateriové • hmotnost: 80 g • rozměry 112 x 86 x 34 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 552 82,00

Kalkulátor EL-760
stolní kompaktní kalkulátor • 8místný displej • duální napájení • funkce +TAX/-TAX 
• 3 paměťové klávesy • hmotnost 70 g • rozměry 120 x 76 x 23 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
159 554 červená 218,00
159 555 modrá 218,00
159 556 béžová 218,00

Kalkulátor SEC-355
stolní kalkulátor •  velký 8místný displej •  výpočet procent •  výpočet odmocniny •  označení 
3číslicové čárky •  3tlačítková paměť •  plastová tlačítka •  nezávislá paměť •  napájení duální 
solární/bateriové • hmotnost 90 g • rozměry 138 x 105 x 30 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 457 107,00
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KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA5 skartovačky, tiskárny inkoustové, tiskárny laserové, štítkovače, štítky a pásky do štítkovačů, 
telefon, kalkulátory

Kalkulátor SL-320 TER+
kapesní kalkulátor • 12místný LCD displej • nezávislá paměť • funkce výpočtu DPH • přepo-
čet měn • výpočet procent • napájení duální solární/bateriové • hmotnost 52 g •  rozměry 
118,5 x 70 x 8 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 063 255,00

Kalkulátor SEC-229
kapesní kalkulátor s pevným plastovým krytem • velký 8 nebo 10místný displej • výpočet pro-
cent a odmocniny • napájení duální solární/bateriové (1 x LR41) • hmotnost 58 g •  rozměry 
117 x 73 x 10 mm 

Obj. kód barva  počet míst na displeji  Cena (Kč/Ks)
159 078 černá 8 90,00
159 077 šedá 10 107,00

Kalkulátor HC108
kapesní kalkulátor • 8místný displej • gumová klávesnice • standardní funkce • 3 tlačítka pro 
práci s pamětí • bateriové napájení LR54 • hmotnost 40 g • rozměry 88 x 58 x 8 mm • záruka 
3 roky

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 329 64,00

LR54

Kalkulátor SHC200N
kapesní kalkulátor • 8místný displej • gumová klávesnice • standardní funkce • 3 tlačítka 
pro práci s pamětí • ochranné pouzdro • napájení duální solární/bateriové • hmotnost 35 g 
• rozměry 100 x 62 x 8 mm • záruka 3 roky

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 330 85,00

Kalkulátor SHC312
kapesní kalkulátor • 12místný displej • gumová klávesnice • standardní funkce • 3 tlačítka pro 
práci s pamětí • napájení duální solární/bateriové • hmotnost 40 g • rozměry 105 x 64 x 9 mm 
• záruka 3 roky

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
159 331 bílo-černá 104,00
159 332 bílo-červená 104,00

Kalkulátor EL243S
kapesní kalkulátor •  8místný displej •  pevné ochranné pouzdro •  výpočet procent •  od-
mocniny • 3 paměťová tlačítka • automatické vypnutí • gumové klávesy • napájení duální 
solární/bateriové • hmotnost 51 g • rozměry 105 x 64 x 11 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 466 93,00
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Kalkulátor HL-4 A
kapesní kalkulátor •  8místný LCD displej •  nezávislá paměť 
• výpočet procent • bateriové napájení 1 x LR54 • hmotnost 25 g 
• rozměry 87 x 56 x 8,8 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
156 025 74,00

Kalkulátor Starlet
kapesní kalkulátor • 8místný displej • transparentní provedení • gumové klávesy • 3 tlačítka pro práci s pamětí • základní funkce a odmocniny 
• automatické vypínání • napájení duální solární/bateriové • hmotnost 70 g • rozměry 110 x 67 x 12 mm • záruka 3 roky

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
159 321 zelená 85,00
159 322 růžová 85,00
159 323 fialová 85,00
159 464 čirá 85,00
159 465 šedá 85,00

Kalkulátor HL-815 L
kapesní kalkulátor • 8místný LCD displej • nezávislá paměť • výpo-
čet procent • bateriové napájení 1 x AA • hmotnost 65 g • rozměry 
118 x 69,5 x 18 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
156 026 98,00

LR54

FX 991 CEX

668 funkcí,
 tabulkový procesor, 

komplexní čísla, 
řešení rovnic, matice, 

vektory, integrály, 
derivace, periodická 

tabulka prvků, 
duální napájení

FX 85 CEX

379 funkcí, 
duální napájení

FX 350 CEX

379 funkcí

FX 82 CEX

379 funkcí

Kalkulátory řady ClassWiz kompletně v češtině. 
Displej s vysokým rozlišením, přirozeným 
zobrazením matematických výrazů a s funkcí 
QR Code, která umožňuje zobrazení výsledků, 
grafů a tabulek na displeji chytrého telefonu.

www.casio.cz      

Ikonové menu Zobrazení nabídky 
v češtině

Převody jednotek Přirozené zobrazení
matematických výrazů

na displeji

Přehledné zobrazení 
seznamu proměnných 

a výsledků

Základní funkce 
tabulkového procesoru 

(pouze FX 991 CEX)

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 526 693,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 527 495,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 528 429,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
159 450 429,00



první žraloci byli ve fosilních záznamech nalezeni ve vrstvách z doby  

před 450 – 420 miliony let. Žraloci jsou především predátoři, obývající 

většinu rozlohy moří a oceánů na Zemi. Vzbuzují pozornost a respekt. 

jsou to vodní dravci, proto největší podíl jejich stravy je tvořen rybami.6
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ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ6 řezačky, laminátory, kroužková vazba, termovazba, prezentační systémy, Tarifold stojany a rámečky, Durable rámečky, 
kapsy a stojany, rámy a kliprámy, tabule, příslušenství pro tabule, flipcharty, příslušenství pro prezentaci, identifikátory

Řezačka páková KW trio 13500/13502
páková řezačka pro kancelářské využití • kapacita 20 listů • kovový pracovní stůl s plastovým ochran-

ným krytem a předtištěnými formáty a měřítky • zadní doraz s aretací • manuální přítlak

Obj. kód délka řezu  rozměr stolu  hmotnost  Cena (Kč/Ks)
169 468 343 mm 337 x 473 mm 2,2 kg 1850,00
169 469 449 mm 576 x 323 mm 2,8 kg 2250,00

KAPACITA
20 x 80 g/m2

576x323mm

449 mm

169 469

KAPACITA
20 x 80 g/m2

337x473 mm

343 mm

169 468

Linex ocelové pravítko
nerezové ocelové pravítko •  měřítko v  cm 

na jedné hraně a v palcích na protější • pře-

vodní tabulky na zadní straně

Obj. kód délka  šířka (mm)  Cena (Kč/Ks)
169 489 15 cm 15 50,00
169 490 30 cm  19 138,00
169 491 60 cm 29 349,00
169 492 100 cm 35 540,00

Řezačka páková KW trio 13300/13400
páková řezačka A4 vhodná pro malé kanceláře a domácnosti  • plastový pracovní stůl s předtištěnými formáty 

a měřítky • plastový ochranný kryt • manuální přítlak • model 13400 (402 240) s posuvným dorazem papíru 

Obj. kód délka řezu  kapacita  rozměr stolu  hmotnost  Cena (Kč/Ks)
402 239 307 mm 7 listů 408 x 176 mm 1,5 kg 650,00
402 240 343 mm  10 listů 473 x 337 mm 1,7 kg 1150,00

KAPACITA
10 x 80 g/m2

473x337 mm

343 mm

402 240

KAPACITA
7 x 80 g/m2

408x176 mm

307 mm

402 239

Řezačka kotoučová AR
kotoučová řezačka pro kancelářské využití s profi lovanou vodící tyčí • pracovní stůl 

s předtištěnými formáty a měřítky • automatický přítlak

Obj. kód délka řezu  kapacita  rozměr stolu  hmotnost  Cena (Kč/Ks)
169 372 320 mm 7 listů 160 x 320 mm 1 kg 350,00
159 001 330 mm 10 listů 170 x 440 mm 1,5 kg 620,00
159 002 440 mm 10 listů 170 x 580 mm 2 kg 750,00

159 002159 001

KAPACITA
10 x 80 g/m2

170x580 mm

440 mm

10 x 80 g/m2

170x440 mm

330 mm

TA

169 372

7 x 80 g/m2

160x320 mm

320 mm

KAKA PAPA CICI TATA

5ks

Linex CK200 skalpelový nůž
řezací nůž (skalpel) velký • nerezová ocel • umělecký 

• délka břitu 34 mm • délka ostří 8 mm • šířka ostří 

0,4 mm • náhradní břity balené po 5 kusech

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
169 478 nůž 163,00
169 479 břity 83,00

159 004159 003

Řezačka kotoučová KW trio 3018/3919
kotoučová řezačka pro profesionální využití  s robustní vodící tyčí • ka-

pacita 15 listů • ergonomická řezná hlava s velkým průměrem řezného 

kotouče • pracovní stůl s předtištěnými formáty a měřítky • zadní doraz 

s aretací • automatický přítlak

Obj. kód délka řezu  rozměr stolu  hmotnost  Cena (Kč/Ks)
159 003 360 mm 315 x 546 mm 3,4 kg 1740,00
159 004 480 mm 315 x 656 mm 4 kg 2200,00

KAPACITA
15 x 80 g/m2

315x656 mm

480 mm

KAPACITA
15 x 80 g/m2

315x546 mm

360 mm

169 468

169 372

159 001

159 002 159 004

159 003

402 239

169 469 402 240
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Řezačka páková Dahle 533/534
páková řezačka se stabilním kovovým stolem se zaoblenými hranami a neklouzavými pry-

žovými patkami • vyměnitelný horní nůž s rovinným výbrusem • ostrý spodní nůž • vysoce 

kvalitní nože z oceli Solingen • kapacita 15 listů • ruční přítlak s integrovanou ochranou prstů 

• natištěné jednotlivé DIN formáty • úhlové příložníky, dělení v cm • nastavitelný zadní doraz

Obj. kód délka řezu  rozměr stolu  Cena (Kč/Ks)
401 518 340 mm 450 x 285 mm 2700,00
169 378 460 mm 575 x 285 mm 3800,00

KAPACITA KAPACITA
15 x 80 g/m2 15 x 80 g/m2

450x285 mm 575x285 mm

340 mm 460 mm

401 518 169 378

Řezačka kotoučová Dahle Professional
profesionální velkoformátová řezačka pro každodenní použití • nová dvojitá vodící lišta z hliníku pro ještě přes-

nější řez • samoostřící horní a spodní nůž z tvrzené oceli • určena pro více druhů materiálů: papír, karton, textil, 

fotografi e a fólie • uzavřená hlava nože s vylepšenou ergonomií těla pro vysokou míru bezpečnosti • stabilní 

rozšířený kovový stůl • natištěné úhly a DIN formáty • dva příložníky v mm, nastavitelný zadní doraz • auto-

matický přítlak • pro úsporu místa možnost montáže na stěnu • dodáváno včetně klíče pro výměnu kotoučové 

hlavy • lze dokoupit náhradní řezací hlavu • vyrobeno v ČR

Obj. kód délka řezu  rozměr stolu  kapacita  Cena (Kč/Ks)
169 483 360 mm 580 x 395 mm 20 listů 3090,00
169 484 510 mm 730 x 395 mm 20 listů 3490,00
169 485 720 mm 940 x 395 mm 20 listů 3900,00
169 486 960 mm 1180 x 395 mm 17 listů 4800,00

KAPACITA KAPACITA KAPACITA KAPACITA

169 483

20 x 80 g/m2

169 484 169 485 169 486

20 x 80 g/m2 20 x 80 g/m2 17 x 80 g/m2

580x395 mm 730x395 mm 940x395 mm 1180x395 mm

360 mm 510 mm 720 mm 960 mm

KAPACITA KAPACITA

169 376

8 x 80 g/m2

169 377

6 x 80 g/m2

449x209mm 589x209 mm

320 mm 460 mm

Řezačka kotoučová Dahle 507/508
bezpečná kotoučová řezačka pro běžné použití v  kanceláři i  škole •  nová přítlačná lišta s  trojúhelníkovým profi lem 

a ukazatelem formátů pro ještě přesnější řezání • ostrý kotoučový nůž a spodní nůž • uzavřená hlava nože s vylepšenou 

ergonomií těla pro vysokou míru bezpečnosti • snadná výměna řezací hlavy • stabilní kovový stůl • natištěné úhly a DIN 

formáty (s dělením v mm) • dva příložníky • automatický přítlak • lze dokoupit sadu kreativních nožů se 3 hlavami pro 

dekorační řezy - vlnitý, perforace a skládání a náhradní řezací hlavu

Obj. kód délka řezu  rozměr stolu  kapacita  Cena (Kč/Ks)
169 376 320 mm 449 x 209 mm 8 listů 950,00
169 377 460 mm 589 x 209 mm 6 listů 1230,00

320 mm 4

Sada kreativních nožů
sada kreativních nožů se 3 hlavami pro dekorační řezy - 

vlnitý, perforace a skládání, náhradní řezací hlava

Obj. kód provedení  Cena (Kč/sada)
169 481 pro typ 507 690,00
169 482 pro typ 508 860,00

Řezací podložka
kvalitní praktická pomůcka 

s oboustranným použitím - jedno-

barevná plocha nebo s  měřítkem 

a úhloměrem • speciální PVC ma-

teriál, který si i  po  mnoha řezech 

zachová svůj celistvý povrch a sou-

časně ochrání ostří nože

Obj. kód formát  Cena (Kč/Ks)
169 386 A4 87,00
169 385 A3 160,00
169 384 A2 360,00
169 383 A1 680,00
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Laminátor Leitz iLAM Offi ce
kompaktní laminátor s rychlým zahřátím • vhodný do menších kanceláří • doba zahřívání 1 min. • připravenost k laminování oznamuje zelená 

kontrolka a zvukový signál • nízká spotřeba energie s automatickým vypnutím po 30 minutách nepoužívání • rychlost laminace uvedena pro A4 

80 mic kapsu • doporučeno používat s Leitz UDT laminovací fólií • součástí dodávky startovací balíček 10 laminovacích kapes

Obj. kód typ  max tl.lamin.folie  rychlost laminace  rozměry  Cena (Kč/Ks)
169 117 Offi  ce A4 125 mic. 45 sec. 125 x 370 x 75 mm 2185,00
169 116 Offi  ce A3 125 mic. 45 sec. 125 x 470 x 75 mm 2997,00
169 453 Offi  ce Pro A3 175 mic. 40 sec. 169 x 498 x 110 mm 4481,00

až do  

mikronů sec*

1 min.

125 45
2x

* A4, 80 mikronů

až do  

mikronů sec*

3 min.

125 60
* A4, 80 mikronů

až do  

mikronů sec*

1 min.

175 40
4x

* A4, 80 mikronů

in.in min.

Laminátor Home Offi ce
laminátory v zářivých barvách WOW vhodné pro malé kanceláře a domácí použití • tloušťka laminovací fólie až 125 mic. • doba zahřátí 3 min. 

• rychlost laminace 80 mic. kapsy  je 60 s • připravenost k laminování oznamuje zelená kontrolka a zvukový signál • je doporučeno používat 

s Leitz UDT laminovací fólií • součástí dodávky je startovací balíček 10 laminovacích kapes

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/Ks)
169 397 A4 modrá 1569,00
169 398 A4 zelená 1569,00
169 399 A4 růžová 1569,00
169 400 A4 šedá 1569,00
169 401 A3 šedá 2185,00

Laminátor Leitz iLAM Touch 2
prémiový plně automatický vysokorychlostní laminátor k častému a profesionálnímu použití • pro laminaci do formátu A3 • pracovní šíře 320 mm 

• bez potřeby nastavování díky inteligentním senzorům • senzor rozpoznává tloušťku vložené kapsy a podle toho přizpůsobuje rychlost laminace 

• tloušťka laminovací fólie až 250 mic • sklopné klapky pro dokonalé rovné výsledky a ochranu před prachem při skladování • zahřátí do provozní 

teploty za 1 min. • nízká spotřeba energie s automatickým vypnutím po 30 minutách nepoužívání • rozměr (v x d x š ) 117 x 482 x 191 mm • rychlost 

laminace uvedená pro A4 80 mic kapsu • modely Turbo vybaveny systémem snadného vkládání •  doporučeno používat s Leitz UDT laminovací fólií 

• 3 roky záruka • součástí dodávky startovací balíček 10 laminovacích kapes

Obj. kód typ  rychlost laminace  Cena (Kč/Ks)
169 454 Touch 2 A3 25 sec. 6584,00
169 455 Touch 2 Turbo A3 20 sec. 8685,00
169 456 Touch Turbo Pro A3 15 sec. 10576,00

Vložte otevřenou laminovací kapsu

Zavřete klapky

Vložte dokument pomocí vodící lišty

O zbytek se postará laminátor

až do  

mikronů sec*

1 min.

250 25
6x

* A4, 80 mikronů

až do  

mikronů sec*

1 min.

250 20
6x

* A4, 80 mikronů

až do  

mikronů sec*

1 min.

250 15
6x

* A4, 80 mikronů

utách nepoužívání • rozměr (v x d x š ) 117 x 482 x 191 mm • rychlost 

adného vkládání •  doporučeno používat s Leitz UDT laminovací fólií 

až do

mikronů sec*250 25
6x

* A4, 80 mikronů

sec*
20

6x

mikronů

1 min.1 m

4.

3.

2.

1.

Modely Turbo 
- systém snadného vkládání 

Touch 2 Turbo A3 Touch 2 A3

Offi  ce A4, A3 Offi  ce Pro A3

Touch Turbo Pro A3
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Laminovací fólie nízkoteplotní
umožňuje dosahovat kvalitních výsledků i u  tepelně citlivých barevných 

materiálů •  formát A4 a A5 s unikátní směrovací technologií, kapsu vlo-

žíte do laminátoru ve směru šipek, které jsou umístěny na kapse a které 

také po laminaci zmizí • již žádné zaseknutí kapes v laminátoru • použití 

ve všech typech tepelných laminátorů • 100 ks v balení

Obj. kód rozměr (mm)  tloušťka (mic.)  Cena (Kč/bal.)
167 013 65 x 95 125 94,00
167 014 80 x 111 (A7) 125 119,00
167 015 111 x 154 (A6) 125 199,00
167 016 154 x 216 (A5) 125 399,00
167 017 216 x 303 (A4) 80 499,00
167 018 216 x 303 (A4) 125 699,00

ých 

vlo-

eré eré

žití 

125

80
mikronů

mikronů

100 ks

100 ks

Laminátor DSB 236/336 Super
technologicky vyspělý laminátor s nahřátím do 1 minuty na provozní teplotu • maximální tloušť-

ka laminovací fólie 125 mic. • maximální tloušťka laminovacího materiálu 0,6 mm • 4 vyhřívané 

válce • plynule nastavitelná teplota pro 80 - 125 mic. • rychlost laminování až 800 mm/min. • do-

tykové ovládání pro nastavení teploty, studené a teplé laminace a zpětného chodu

Obj. kód typ  pracovní šíře  hmotnost  rozměr (mm)  Cena (Kč/Ks)
169 370 DSB 236 240 mm 2,25 kg 416 x 158 x 86 3365,00
169 371 DSB 336 330 mm 3,15 kg 506 x 158 x 86 4150,00

Laminátor LM-341/441
stolní laminátor pro použití v malých a domácích kancelářích • laminace za tepla i studena • in-

tuitivní ovládání pomocí tlačítek • maximální tloušťka laminovacího materiálu 0,6 mm • síťové 

napájení 220-240 V/60 Hz • rychlost laminování 300 mm/min (LM341) a 500 mm/min (LM441) 

• zpětný chod • 100 ks fólií A4 80 mic zdarma

Obj. kód typ  pracovní šíře  max tl.lamin.folie  rozměr (mm)  Cena (Kč/Ks)
169 388 LM-441 240 mm 125 mic. 65 x 394 x 150 2190,00
169 304 LM-341 330 mm 250 mic. 65 x 494 x 150 2590,00

100 ks fólií ZDARMA

Laminátor HQ 336
laminátor s řezacím pravítkem a zaoblovačem pro použití v malých a domacích kancelářích 

• pro laminaci do formátu A3 • doba zahřívání 1,5 min. • laminace za tepla i studena • maxi-

mální tloušťka laminovací fólie 125 mic. • rychlost laminování 400 mm/min. • funkce Release 

zabrání uvíznutí dokumentu mezi válci • ve spodní části laminátoru je integrována jednodu-

chá A4 řezačka na občasné oříznutí papíru i zalaminovaného dokumentu a zaoblovač rohů 

• rozměr 460 x 150 x 70 mm  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 470 1550,00

Laminovací fólie standard
čirá lesklá laminovací fólie • vhodná do všech typu stolních lami-

nátorů • ekonomické provedení v bílém přebalu • 100 ks v balení

Obj. kód rozměr (mm)  tloušťka (mic.)  Cena (Kč/bal.)
169 493 154 x 216 (A5) 80 120,00
169 494 216 x 303 (A4) 80 199,00
169 495 216 x 303 (A4) 100 259,00
169 496 216 x 303 (A4) 125 323,00
169 497 303 x 426 (A3) 100 559,00

Laminovací fólie antistatické
antistatické • průzračně čiré • po-

lyesterové •  zalaminovaný doku-

ment je tak chráněn před vlhkostí, 

zašpiněním či poškozením • 100 ks 

v balení

Obj. kód rozměr (mm)  tloušťka (mic.)  Cena (Kč/bal.)
160 078 80 x 111 (C7) 80 64,00
160 077 80 x 111 (C7) 150 133,00
160 085 154 x 216 (A5) 80 137,00
160 083 154 x 216 (A5) 100 180,00
160 084 154 x 216 (A5) 125 230,00
160 082 216 x 303 (A4) 80 239,00
160 081 216 x 303 (A4) 100 299,00
162 034 216 x 303 (A4) 125 399,00
162 035 216 x 303 (A4) 175 645,00
162 036 216 x 303 (A4) 250 925,00
160 080 303 x 426 (A3) 80 479,00
160 079 303 x 426 (A3) 100 599,00

Další formáty 
na vyžádání

9,00
9,00

100 ks
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Laminátor PEAK PI 320 INSTANT 
stylový elegantní design a vysoká spolehlivost • pro laminaci do formátu A3 • pracovní 

šíře 330 mm • maximální tloušťka laminovací fólie 125 mic. • laminace za tepla i studena 

•  technologie 4 válců, z  toho 2 vyhřívané •  rychlost laminování 500 mm/min • nahřátí 

válců do 60 vteřin • energeticky úsporný režim • světelná signalizace připravenosti • zpět-

ný chod • rozměry 86 x 506 x 156 mm • hmotnost 3,3 kg • 100 ks fólií A4 80 mic zdarma   

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 965 2900,00
Obj. kód Cena (Kč/Ks)
40
Obj. kód Cena (Kč/Ks)jj ( )j

01 965 2900,00,

100 ks fólií ZDARMA

Laminátor PEAK PL 220/ PL 320 LITE
stolní laminátor pro použití v  malých a  domácích kancelářích •  stylový elegantní design 

a vysoká spolehlivost • jednoduchý ovládací panel • laminace za tepla • typ PL 220 vybaven 

2 vyhřívanými válci, typ PL 320 technologie 4 válců, z toho 2 nahřívané • energetický úspor-

ný režim ''sleep mode'' • maximální tloušťka laminovací fólie 125 mic. • rychlost laminování 

300 mm/min • zpětný chod • nahřátí válců do 5 minut • 100 ks fólií A4 80 mic zdarma

Obj. kód typ  pracovní šíře  rozměr (mm)  Cena (Kč/Ks)
401 758 PL 220 230 mm 89 x 377 x 145 1290,00
401 759 PL 320 330 mm 89 x 476 x 150 2390,00

100 ks fólií ZDARMA

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
166 016 2590,00

Vazač COMB S-60
vazba do plastových hřbetů • kapacita vazby 500 listů 80 g • manuální děrování 20 listů 80 g 

současně • manuální vázání • pracovní šíře 300 mm • nastavitelná hloubka děrování • nastavi-

telný doraz polohy papíru • hmotnost 9,5 kg • rozměry 310 x 430 x 200 mm • součástí dodávky 

je 100 ks hřbetů o průměru 6 mm

2590,00

Laminátor OL
laminace za tepla i studena • maximální tloušťka laminovací fólie 100 mic. (OL 280) a 125 mic. 

(OL 380) • technologie 2 válců • síťové napájení 220-240 V/50 Hz • rychlost laminování 250 mm/

min • světelná signalizace připravenosti

Obj. kód typ  pracovní šíře  hmotnost  rozměr (mm)  Cena (Kč/Ks)
169 143 OL- 280 230 mm 1,2 kg 65 x 346 x 142 790,00
169 144 OL- 380 330 mm 1,6 kg 65 x 450 x 145 990,00

Laminátor DWL
laminace za tepla i studena • maximální tloušťka laminovací fólie 150 mic. • technologie 4 

válců, z toho 2 nahřívané • síťové napájení 220-240 V/50 Hz • rychlost laminování 350 mm/

min • světelná signalizace připravenosti • 100 ks fólií A4 80 mic zdarma

Obj. kód typ  pracovní šíře  hmotnost  rozměr (mm)  Cena (Kč/Ks)
169 145 DWL-4CF 245 mm 3,2 kg 90 x 395 x 170 1690,00
169 146 DWL-3AF 340 mm 4 kg 90 x 475 x 170 2090,00

100 ks fólií ZDARMA

Vazač HP 2388
stolní vazač pro vazbu do plastových hřbetů • kapacita vazby až 500 listů • kapacita perforace 

20 listů • maximální délka vazby 300 mm • nastavitelný doraz • celokovová konstrukce • hmot-

nost 9,8 kg • rozměry 350 x 450 x 220 mm • součástí balení je 100 ks hřbetů o průměru 6 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 272 3990,00

Kč/Ks)
0,00
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Hřbety pro vazbu plastové
pro plastovou kroužkovou vazbu • použitelné ve všech vázacích strojích 

• 100 ks v balení (průměr 25 mm pouze 50 ks/bal.)

Obj. kód barva  průměr  kapacita listů  Cena (Kč/bal.)
163 005 černá 6 mm 11 - 20 66,00
163 007 červená 6 mm 11 - 20 66,00
163 008 modrá 6 mm 11 - 20 66,00
163 006 bílá 6 mm 11 - 20 66,00
163 009 černá 8 mm 21 - 40 82,00
163 011 červená 8 mm 21 - 40 82,00
163 012 modrá 8 mm 21 - 40 82,00
163 010 bílá 8 mm 21 - 40 82,00
163 013 černá 10 mm 41 - 55 100,00
163 015 červená 10 mm 41 - 55 100,00
163 016 modrá 10 mm 41 - 55 100,00
163 014 bílá 10 mm 41 - 55 100,00
163 017 černá 12 mm 56 - 80 130,00
163 019 červená 12 mm 56 - 80 130,00
163 020 modrá 12 mm 56 - 80 130,00
163 018 bílá 12 mm 56 - 80 130,00
163 021 černá 14 mm 81 - 100 155,00
163 022 bílá 14 mm 81 - 100 155,00
160 016 černá 25 mm 181 - 210 199,00
160 015 bílá 25 mm 181 - 210 199,00

Vazač HP 5012/5015
vazba do plastových hřbetů • kapacita vazby 425 listů 80 g • manuální děrování 12 listů 80 g 

(HP 5012) a 15 listů 80 g (HP 5015) současně • manuální vázání • pracovní šíře 300 mm • na-

stavitelná hloubka děrování • vhodný do malých a domácích kanceláří • součástí dodávky je 

100 ks hřbetů o průměru 6 mm

Obj. kód počet listů  hmotnost  rozměry (mm)  Cena (Kč/Ks)
169 305 12 4,8 kg 275 x 385 x 330 1590,00
169 306 15 5,4 kg 285 x 405 x 330 2290,00

Vazač X5 2v1
profesionální kombinovaný vazač pro vazbu do  plastových i  kovových hřbetů •  kapacita 

vazby 450 (plastová vazba) nebo 135 listů (kovová vazba) • kapacita perforace 20 listů na-

jednou • šířka vazby 300 mm • samostatné vázací a perforovací páky • stavitelný doraz pro 

rovnoměrné rozmístění perforace • nastavitelná hloubka perforace • stabilní kovová kon-

strukce • součástí balení je 100 ks hřbetů ø 8 mm bílé barvy

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
167 026 8590,00

plastová i kovová vazba

Hřbety pro vazbu kovové
hřbety pro kovovou vazbu •  typ 3:1, 34 kroužků na 300 mm • 100 ks v balení

Obj. kód barva  průměr  kapacita listů  Cena (Kč/bal.)
165 004 černá 6,4 mm 21 - 35 180,00
165 003 bílá 6,4 mm 21 - 35 180,00
165 006 černá 8 mm 36 - 50 199,00
165 005 bílá 8 mm 36 - 50 199,00
165 008 černá 9,5 mm 51 - 65 140,00
165 007 bílá 9,5 mm 51 - 65 140,00

100 ks

100 ks

50 ks

Vazač DSB CB230
elegantní a uživatelsky komfortní stroj pro vázání dokumentů do plastových hřbetů a euroděrování 

dokumentů  •  kapacita vazby 500 listů 80 g •  manuální děrování 25 listů 80 g současně •  vybaven 

oddělenými pákami pro děrování a  roztažení kroužku, měřidlem velikosti kroužku, nastavitelnou 

hloubkou okraje a  postranního dorazu •  možnost vázání i  nestandardních formátů do  velikosti A3 

•  jeho konstrukce umožňuje i  náročný provoz •  doplňková šachta pro děrování dokumentů čtyřmi 

kulatými výseky o průměru 6 mm a roztečí 80 mm • hmotnost 12,5 kg • rozměr 440 x 480 x 430 mm 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 471 6650,006650,00,

mm • hmotnost 12,5 kg • rozměr 440 x 480 x 430 mm 

Vazač COMB S 100
vazač plastových hřbetů • kapacita vazby 500 listů 80 g • manuální děrování 22 listů 

80 g současně • pracovní šíře 300 mm • vyřazování nožů • nezávislá děrovací a vázací 

páka • nastavitelná hloubka děrování • měrka pro stanovení vhodného průměru hřbe-

tu • vhodný pro střední intenzitu využití (úřady, školy, banky) • rozměry 440 x 400 x 

220 mm • součástí dodávky je  100 ks hřbetů o průměru 8 mm  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 487 4990,00
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Desky pro nasouvací hřbety
transparentní zakládací desky pro formát A4 • otevřené ze 

tří stran •  pro nasouvací hřbety •  polypropylen 0,12 mm 

• balení 100 ks

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
169 472 445,00

formát A4 • samolepicí • euroděrování • 25 ks v balení 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
166 039 122,00

Lišta euro samolepicí A4 Závěsné lišty k plastové vazbě 
předperforovaný pásek sloužící k  založení dokumentů 

do šanonu • ke kroužkové vazbě • čirý • 100 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
160 095 430,00

Desky Prestige
obálka pro kroužkovou perfovazbu • použití jako přední strana • formát A4 •  průhledné 

• 100 listů v balení

Obj. kód barva  tloušťka mic.  Cena (Kč/bal.)
160 104 červená 200 275,00
160 106 modrá 200 275,00
160 107 zelená 200 275,00
160 108 žlutá 200 275,00
160 105 kouřová 200 275,00
160 103 čirá 200 235,00
160 102 čirá 150 185,00

Desky Delta
obálky pro kroužkovou perfovazbu • použití jako zadní strana • formát A4 • povrchová 

úprava imitace kůže • 100 listů v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
160 002 černá 245,00
160 003 červená 245,00
160 004 modrá 245,00
160 006 zelená 245,00
160 007 žlutá 245,00
160 005 šedá 245,00
160 001 bordó 245,00
160 000 bílá 245,00245,00

Hřbety Relido
speciálně profi lované nasazovací lišty zajišťují trvalý a pružný přítlak • použití s obálkou Delta 

nebo Chromolux a Prestige • zaoblení na obou koncích pro snadné nasunutí • 50 ks v balení

Obj. kód barva  výška hřbetu (mm)  kapacita (listy)  Cena (Kč/bal.)
164 050 černá 4 1 - 30 175,00
164 051 červená 4 1 - 30 175,00
164 053 modrá 4 1 - 30 175,00
164 049 bílá 4 1 - 30 175,00
164 052 transparentní 4 1 - 30 175,00
160 024 černá 6 31 - 60 199,00
160 025 červená 6 31 - 60 199,00
160 027 modrá 6 31 - 60 199,00
160 023 bílá 6 31 - 60 199,00
160 026 transparentní 6 31 - 60 199,00

Desky Chromolux
obálky pro kroužkovou perfovazbu • použití jako zadní strana • formát A4 • povrch - leštěný 

karton 250 g • 100 listů v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
160 009 černá 259,00
160 010 červená 259,00
160 011 modrá 259,00
160 013 zelená 259,00
160 014 žlutá 259,00
160 008 bílá 215,00215,00

100 ks

100 ks

100 ks

50 ks

100 ks

100  ks

25 ks
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Termovazač DSB-TB200E
elegantní a  uživatelsky jednoduchý vazač pro tepelnou vazbu •  vhodný do  každé kanceláře 

k tvorbě prezentací • sváže najednou až 200 listů • max. formát A4 • světelná a zvuková signali-

zace průběhu pracovního procesu • hmotnost 1,5 kg • rozměry 345 x 120 x 190 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 374 1550,00

Odkladač nástěnný Offi ce Set A4 
elegantní odkladač nástěnný • 3 zásobníky • černý lakovaný 

kov • celkové rozměry 325 x 230 x 330 mm • rozměr zásobní-

ku 325 x 88 x 170 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 480 490,00

Flexiplus prezentační odkladače v setu
sada závěsných prezentačních přihrádek • pro brožury ve formátu A4 na výšku a na šířku • kapacita přihrádky 23 mm • elegant-

ní vzhled pro umístění prezentačních materiálů na recepcích, veletrzích, v showroomech, kancelářích a čekárnách

Obj. kód provedení  rozměr (š x v x h)  barva  Cena (Kč/sada)
169 510 6 ks na výšku 247 x 745 x 100 mm černá 630,00
169 511 6 ks na výšku 247 x 745 x 100 mm transparentní 630,00
169 512 6 ks na šířku 340 x 520 x 100 mm černá 630,00
169 513 6 ks na šířku 340 x 520 x 100 mm transparentní 630,00

Desky pro termovazbu Standing
desky pro termovazbu •  vhodné pro většinu termovázacích strojů •  přední strana 

transparentní • zadní strana bílý karton 250 g • formát A4 •  100 ks v balení

Obj. kód hřbet  kapacita (listy)  Cena (Kč/bal.)
160 119 1,5 mm 1 - 10 750,00
160 121 3 mm 11 - 30 750,00
160 122 4 mm 31 - 40 750,00
160 123 6 mm 41 - 60 750,00

Prezentační sada Leitz
pro prezentaci katalogů, letáků, ceníků apod. • sada obsahuje: 4 odkladače, 1 adaptér, 

2 šroubky a 2 hmoždinky • použitelná pro prezentační stojan nebo samostatně

Obj. kód barva  Cena (Kč/sada)
182 077 čirá 1195,00
182 078 průhledná modrá 1195,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
182 084 218,00

Adaptér k prezentačním odkladačům
pro umístění odkladačů na stůl nebo zavěšení 

na stěnu • čirý • rozměry 168 x 165 x 100 mm

odkladač pro prezentační stojan • pomocí adaptéru lze 

připevnit samostatně na stěnu nebo je umístit na stůl 

• rozměry (v x š x d) 280 x 45 x 255 mm

Prezentační odkladač

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
182 080 čirá 295,00
182 081 průhledná modrá 295,00

100 ks
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Tarifold základní element
držák pro 10 ks závěsných kapes Tarifold • zarážky 

udrží otevření kapes na  požadovaných stránkách 

• barva držáku - elementu šedá RAL7035 • vhod-

ný pro výrobní provozy, obchody •  doporučován 

systém ISO, audity atp. • kapsy je třeba objednat 

zvlášť • prodloužená záruka 10 let

Zarážky zaručují 
otevření kapes 
na požadovaných 
stránkách

Vhodné pro předpisové umístění ISO 
norem apod.

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
182 041 nástěnný 378,00
182 042 stolní 1109,00

Tarifold závěsné kapsy
vyrobeny z vysoce kvalitního nerefl ektujícího PVC • okraje kapes jsou vyztuženy ocelovým drá-

tem a potaženy plastem • otevírání shora • formát A4 • určeny pro základní závěsný element 

Tarifold nebo pro pultový stojan Tarifold • 10 kapes v balení • prodloužená záruka 10 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
182 039 černá 906,00
184 016 červená 906,00
182 036 modrá 906,00
182 038 zelená 906,00
182 037 žlutá 906,00
182 040 mix (5 barev á 2 ks) 906,00

Tarifold závěsné kapsy
vyrobeny z vysoce kvalitního nerefl ektujícího PVC • okraje kapes jsou vyztuženy ocelovým drá-

tem a potaženy plastem • otevírání shora • formát A4 • určeny pro základní závěsný element 

Tarifold nebo pro pultový stojan Tarifold • 10 kapes v balení • prodloužená záruka 10 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
182 039 černá 906,00
184 016 červená 906,00
182 036 modrá 906,00
182 038 zelená 906,00
182 037 žlutá 906,00
182 040 mix (5 barev á 2 ks) 906,00

Tarifold pultový stojan
celokovový lakovaný stojan pro závěsné kapsy Tarifold • kapsy nejsou součástí balení • barva 

šedá RAL 7035 • prodloužená záruka 10 let 

Obj. kód kapacita  Cena (Kč/Ks)
169 022 20 kapes 1330,00
169 023 30 kapes 1515,00

Doporučováno pro předpisové 
umístění ISO norem apod.

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
169 021 1199,00

Tarifold závěsný držák komplet
kompletní celokovový držák dodávaný s 10 kapsami • zarážky stojanu udrží otevřené kapsy 

na požadovaném místě • barva šedá RAL 7035 • prodloužená záruka 10 let

Cenově zvýhodněný 
komplet

10 ks
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Obj. kód Cena (Kč/bal.)
169 024 485,00

Tarifold kapsy závěsné s očkem
okraje kapes jsou vyztuženy ocelovým drátem • na kapse z kvalitního PVC je připevněno kovové 

očko • formát A4 na výšku • důležité informace na očích • 5 ks v balení (mix barev) • prodloužená 

záruka 10 let

Tarifold Display Frames magnetický
rámeček Display Frame je ideálním prostředkem pro prezentaci informací, které mají být dobře 

viditelné • jejich barevný rámeček dobře upoutá pozornost • díky magnetické zadní části, může 

být rámeček snadno připevněný na  jakýkoli rovný povrch bez použití šroubů nebo hřebíků 

• menší rozměry jsou ideální pro umístění jmen na dveřích, stěnách, skříních • rozměr A4 lze 

použít na výšku nebo na šířku, je užitečný pro komunikaci v kancelářském prostředí, průmyslu 

a obchodech 

Obj. kód rozměr (mm)  barva  ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
169 335 80 x 45 červená 4 163,00
169 336 80 x 45 modrá 4 163,00
169 337 80 x 45 zelená 4 163,00
169 339 80 x 45 bílá 4 163,00
169 340 120 x 45 červená 4 183,00
169 341 120 x 45 modrá 4 183,00
169 342 120 x 45 zelená 4 183,00
169 344 120 x 45 bílá 4 183,00
169 451 A4 černá 1 192,00
169 407 A4 červená 1 192,00
169 408 A4 modrá 1 192,00
169 409 A4 zelená 1 192,00
169 411 A4 bílá 1 192,00

Tarifold Display Frames samolepicí
rámeček Display Frame je ideálním prostředkem pro prezentaci informací, které mají být dob-

ře viditelné • jejich barevný rámeček dobře upoutá pozornost • díky lepicí zadní části, může 

být rámeček snadno připevněný na  jakýkoli rovný povrch bez použití šroubů nebo hřebíků 

• menší rozměry jsou ideální pro umístění jmen na dveřích, stěnách, skříních • rozměr A4 lze 

použít na výšku nebo na šířku, je užitečný pro komunikaci v kancelářském prostředí, průmyslu 

a obchodech 

Obj. kód rozměr (mm)  barva  ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
169 345 80 x 45 červená 4 163,00
169 346 80 x 45 modrá 4 163,00
169 347 80 x 45 zelená 4 163,00
169 349 80 x 45 bílá 4 163,00
169 350 120 x 45 červená 4 183,00
169 351 120 x 45 modrá 4 183,00
169 352 120 x 45 zelená 4 183,00
169 354 120 x 45 bílá 4 183,00
169 450 A4 černá 1 192,00
169 412 A4 červená 1 192,00
169 413 A4 modrá 1 192,00
169 414 A4 zelená 1 192,00
169 406 A4 bílá 1 192,00

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
186 030 766,00

Tarifold samolepicí kapsy
vyrobeny z  vysoce kvalitního nerefl ektujícího PVC •  okraje kapes jsou vyztuženy ocelovým 

drátem a potaženy plastem • otevírání shora •  formát A4 • po obou stranách kapsy je pruh 

s nepermanentním lepidlem = kapsu lze bez problému mnohokrát přemístit • balení obsahu-

je 5 kapes v barevném mixu • prodloužená záruka 10 let

5 ks

5 ks

4  ks

4  ks

1 ks

1 ks
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Tarifold rámeček A4 samolepicí
designová kapsa Magneto je vyrobena z  kvalitního PVC plastu •  oboustranný rámeček se 

zaoblenými rohy •  samolepicí s  nepermanentním vysoce kvalitním lepidlem •  magnetické 

zavírání umožňuje perfektní stabilitu dokumentu v kapse a to ve všech polohách • kapsy jsou 

zcela otevřeny pro rychlé a jednoduché výměny prezentovaných informací • kapsu lze použít 

jak na výšku tak na šířku • balení obsahuje 2 ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
169 328 černá 292,00
169 329 červená 292,00
169 330 modrá 292,00
169 331 zelená 292,00
169 332 oranžová 292,00
169 333 žlutá 292,00
169 334 stříbrná 292,00

Snadné umístění 
- samolepicí zadní plocha
Podklad: jakákoliv hladká plocha, 
ideálně skleněná pro oboustranné využi  y

zúžené hrany pro viditelnost 
celé plochy dokumentu 

bezpečná fi xace dokumentu
vnitřními magne  ckými lemy

oboustranný
barevný rámeček A4

Snadné umístění 
a přesun informací
Podklad: jakákoliv kovová plocha 
vč. tabulí a regálových systémů

Rychlá výměna 
dokumentu 
List je bezpečně fi xován 
ze všech stran skrytými 
magne  ckými lemy

S
a
P
v

g ý y

celomagne  cká zadní strana

Tarifold rámeček A4 magnetický
designová kapsa Magneto je vyrobena z kvalitního PVC plastu • rámeček se zaoblenými rohy 

• magnetické zavírání umožňuje perfektní stabilitu dokumentu v kapse a to ve všech polo-

hách • kapsy jsou zcela otevřeny pro rychlé a jednoduché výměny prezentovaných informací 

•  dokument drží díky magnetům upevněným po  obvodu zadní části předního dílu kapsy 

• kapsu lze použít jak na výšku tak na šířku • balení obsahuje 2 ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
169 321 černá 434,00
169 322 červená 434,00
169 323 modrá 434,00
169 324 zelená 434,00
169 325 oranžová 434,00
169 326 žlutá 434,00
169 327 stříbrná 434,00

lomagne cká zadní stranacel

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
182 043 795,00

Tarifold kapsy magnetické
okraje kapes jsou vyztuženy ocelovým drátem • na kapse je přilepená magnetická páska • for-

mát A4 na výšku s černými okraji • snadné přichycení na kovové plochy • důležité informace 

na očích • 5 ks v balení • prodloužená záruka 10 let

Vhodné pro pokyny 
ISO norem

Magnetická páska

Nerozbitný ocelový 
rámeček

Tarifold rámeček A4 bezpečnostní
designová kapsa Magneto je vyrobena z kvalitního PVC plastu • kapsa je opatřena výrazným 

bezpečnostním rámečkem a  zaoblenými rohy •  magnetické zavírání umožňuje perfektní 

stabilitu dokumentu v kapse a to ve všech polohách • možnost rychlé a jednoduché výměny 

prezentovaných informací • nepermanentní samolepicí zadní část drží na každém neporézním 

a čistém povrchu a lze ji kdykoli odstranit bez zanechání stop • kapsu lze použít jak na výšku 

tak na šířku • balení obsahuje 2 ks

Obj. kód provedení  barva  Cena (Kč/bal.)
169 315 magnetická červeno-bílá 499,00
169 316 magnetická žluto-černá 499,00
169 317 magnetická zeleno-bílá 499,00
169 318 samolepicí červeno-bílá 395,00
169 319 samolepicí žluto-černá 395,00
169 320 samolepicí zeleno-bílá 395,00

A4

2  ks
2  ks

2  ks

5 ks
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A4

A5

A6A3

DURAFRAME®

 · Samolepící informační rámečky zaručují profesionální 
vzhled a mají širokou možnost použití, kde zobrazit 
prezentované informace ať už je to např. při identifikaci 
místností v kancelářích, ordinacích, školách, úřadech 
nebo veřejných prostorech, tak i pro akční nebo 
propagační nabídky 

 · Rychlé vložení a snadná výměna dokumentů díky 
originálnímu  magnetickému systému

 · Lze upevnit na všechny hladké povrchy a odstranit 
z povrchů, jako je sklo

 · Při aplikaci na sklo lze informace číst z obou stran
 · Rámeček je identický při pohledu z obou stran
 · Lze použít na výšku i na šířku
 · Balení obsahuje 2 kusy samolepících inforámečků

Obj. kód barva formát Cena (Kč/bal.)
4872-01 černá A4 00,00

4872-23 stříbrná A4 00,00

4872-03 červená A4 00,00

4872-07 modrá A4 00,00

4872-05 zelená A4 00,00

4872-09 oranžová A4 00,00

4872-02 bílá A4 00,00

Obj. kód barva formát Cena (Kč/bal.)
169 670 černá A4 399,00

169 671 stříbrná A4 399,00

169 672 červená A4 399,00

169 673 modrá A4 399,00

169 674 zelená A4 399,00

169 675 oranžová A4 399,00

169 676 bílá A4 399,00

169 677 černá A3 639,00

169 678 stříbrná A3 639,00

169 679 tm. modrá A3 639,00

169 680 černá A5 299,00

169 681 stříbrná A5 299,00

169 682 černá A6 219,00

169 683 stříbrná A6 219,00

DURAFRAME® MAGNETIC
 · Magnetické informační rámečky lze umístit na veškeré kovové povrchy, 
jako např. pracovní tabule,  skříňky, výrobní stroje, kovové stěny, atd.

 · Oblast použití se nabízí například pro prezentaci informací a dat o stroji 
nebo jak ho bezpečně provozovat případně v každodenním provozu na 
informace pro zaměstnance

 · Rychlá a snadná výměna dokumentů jednoduchým zvednutím 
 magnetického rámu od povrchu

 · Lze použít na výšku i na šířku
 · Balení obsahuje 5 kusů magnetických inforámečků

Obj. kód barva formát Cena (Kč/bal.)
169 684 černá A4 699,00

169 685 červená A4 699,00

169 686 tm. modrá A4 699,00

169 687 oranžová A4 699,00

169 688 stříbrná A4 699,00

DURAFRAME® SECURITY
 · Samolepící SECURITY informační rámečky slouží pro zobrazení bezpeč-
nostních a výstražných informací, jako např.  
zelená/bílá: první pomoc či únikové trasy;  
červená/bílá: požární bezpečnost, nebezpečí úrazu;  
žlutá/černá: bezpečnost při práci, varování nebo nebezpečí

 · Bezpečnostní barva rámečku odpovídá ISO 3864-4
 · Rychlé vkládání a snadná výměna dokumentů díky originálnímu 
 magnetickému systému

 · Jednoduchá instalace a de-instalace na/z veškerých hladkých povrchů
 · Při aplikaci na sklo lze informace číst z obou stran
 · Inforámeček vypadá z obou stran identicky
 · Flexibilní použití, jak na výšku, tak i na šířku
 · Balení obsahuje 2 kusy samolepících bezpečnostních inforámečků

Obj. kód barva formát Cena (Kč/bal.)
169 689 žlutá/černá A4 439,00

169 690 zelená/bílá A4 439,00

169 691 červená/bílá A4 439,00

DURAFRAME® 
MAGNETIC SECURITY
 · Magnetické SECURITY informační rámečky slouží pro zobrazení 
 bezpečnostních a výstražných informací, jako např.  
zelená/bílá: první pomoc či únikové trasy;  
červená/bílá: požární bezpečnost, nebezpečí úrazu;  
žlutá/černá: bezpečnost při práci, varování nebo nebezpečí

 · Lze je umístit na veškeré kovové povrchy, jako např. pracovní tabule,  
skříňky, výrobní stroje, kovové stěny, atd.

 · Bezpečnostní barva rámečku odpovídá ISO 3864-4
 · Rychlá a snadná výměna dokumentů jednoduchým zvednutím 
 magnetického rámu od kovového povrchu

 · Flexibilní použití, jak na výšku, tak i na šířku
 · Balení obsahuje 5 kusů magnetických bezpečnostních inforámečků

Obj. kód barva formát Cena (Kč/bal.)
169 692 žlutá/černá A4 769,00

169 693 zelená/bílá A4 769,00

169 694 červená/bílá A4 769,00

Profesionální způsob 
prezentace informací:
DURAFRAME®

INFORÁMEČEK

• Prezentace informací ve vysoké kvalitě a profesionálním 
způsobem

• Přední odklopitelná magnetická strana umožňuje 
rychlou a pohodlnou výměnu prezentovaných dokumentů

• Snadná instalace na všechny hladké povrchy bez 
šroubování nebo vrtání do stěn

TechDraw_Duraframe_022020.indd   2 26.02.20   16:54
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Logistické závěsné kapsy s drátěným úchytem
závěsné kapsy s drátěným pozinkovaným úchytem pro lehké a bezpečné upevnění • používají se na přepravních kontejnerech, kontejnerech s oky, 

dřevěných nosných rámech, či paletách • průhledná přední strana je vyrobena z odolného polypropylenu • rychlá výměna štítků, které lze skenovat bez 

nutnosti vyjímání z pouzdra • vhodné pro vnější použití, protože ochranná zástěrka chrání dokumenty před prachem a vlhkostí • štítky lze individuálně 

nadefi novat na www.duraprint.eu • 50 ks v balení

Obj. kód vnitřní rozměr (mm)  rozměr (mm)  pro formát  barva  Cena (Kč/bal.)
169 560 210 x 148 223 x 218 A5 na šířku tm. modrá 2480,00
169 561 210 x 148 223 x 218 A5 na šířku žlutá 2480,00
169 562 210 x 297 223 x 368 A4 na výšku tm. modrá 3290,00
169 563 210 x 297 223 x 368 A4 na výšku žlutá 3290,00
169 564 297 x 210 311 x 280 A4 na šířku tm. modrá 3290,00
169 565 297 x 210 311 x 280 A4 na šířku žlutá 3290,00

Logistické závěsné kapsy s upínacími popruhy
závěsné kapsy s upínacími popruhy ve tvaru šípu, které se ukotvují v otvoru kapsy • ideální pro trvalé použití ve skladu • vhodné pro vnější 

použití, protože ochranná zástěrka chrání dokumenty před prachem a vlhkostí • skvělé i pro pohyblivé přepravní pletivové kontejnery, proto-

že kapsa zůstává bezpečně na místě i při silném pohybu • štítek lze skenovat bez nutnosti vyjímání z kapsy • druhý rozměr v tabulce je včetně 

délky popruhu • štítky lze individuálně nadefi novat na www.duraprint.eu • 50 ks v balení

Obj. kód vnitřní rozměr (mm)  rozměr (mm)  pro formát  barva  Cena (Kč/bal.)
169 554 210 x 148 223 x 380 A5 na šířku tm. modrá 2315,00
169 555 210 x 148 223 x 380 A5 na šířku žlutá 2315,00
169 556 210 x 297 223 x 530 A4 na výšku tm. modrá 2730,00
169 557 210 x 297 223 x 530 A4 na výšku žlutá 2730,00
169 558 297 x 210 311 x 442 A4 na šířku tm. modrá 2730,00
169 559 297 x 210 311 x 442 A4 na šířku žlutá 2730,00

Logistické závěsné kapsy
závěsné kapsy pro identifi kaci přepravek, či kartonů na  paletě •  snadné zavěšení např. mezi skládané kartony nebo za  hranu přepravky •  vyrobeny 

z odolného barevného materiálu pro lepší viditelnost • průhledná přední strana má antirefl exní ochranu proti oslnění • nabízejí snadné vkládání štítků, 

které lze skenovat bez nutnosti vyjímání ze zavěšené kapsy • štítky lze individuálně nadefi novat na www.duraprint.eu • 50 ks v balení

Obj. kód vnitřní rozměr (mm)  rozměr (mm)  pro formát  barva  Cena (Kč/bal.)
169 566 148 x 105 168 x 216 x 0,6 A6 na šířku tm. modrá 1210,00
169 567 210 x 148 230 x 259 x 0,6 A5 na šířku tm. modrá 1310,00
169 568 210 x 148 230 x 259 x 0,6 A5 na šířku žlutá 1310,00
169 569 297 x 210 317 x 321 x 0,6 A4 na šířku tm. modrá 2385,00
169 570 297 x 210 317 x 321 x 0,6 A4 na šířku žlutá 2385,00

ké á ě é k

50  ks

50  ks

50  ks

Logistické neodymové magnetické kapsy
magnetické kapsy na štítky • silná adheze díky dvěma neodymovým magnetům • kapsa s průhlednou přední stranou z pevného polypropylenu 

• štítek lze skenovat bez nutnosti vyjímání z pouzdra • vhodné pro vnější použití, protože ochranná zástěrka chrání dokumenty před prachem 

a vlhkostí • používá se na kovové povrchy, jako jsou kontejnery, potrubí či pohyblivé přepravní kontejnery • štítky lze individuálně nadefi novat 

na www.duraprint.eu • 10 ks v balení

Obj. kód vnitřní rozměr (mm)  rozměr (mm)  pro formát  barva  Cena (Kč/bal.)
169 548 210 x 148 223 x 163 A5 na šířku tm. modrá 1125,00
169 549 210 x 148 223 x 163 A5 na šířku žlutá 1125,00
169 550 210 x 297 223 x 368 A4 na výšku tm. modrá 1240,00
169 551 210 x 297 223 x 368 A4 na výšku žlutá 1240,00
169 552 297 x 210 311 x 280 A4 na šířku tm. modrá 1240,00
169 553 297 x 210 311 x 280 A4 na šířku žlutá 1240,00

10  ks
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Logistické magnetické kapsy
magnetické kapsy na štítky se dvěma magnetickými proužky na zadní straně • použití na kovové povrchy - 

skladové regály nebo kontejnery • průhledná přední strana je vyrobena z odolného polypropylenu • rychlá 

výměna štítků, které lze skenovat bez nutnosti vyjímání z pouzdra • možnost opakovaného použití • štítky 

lze individuálně nadefi novat na www.duraprint.eu • 50 ks v balení

Obj. kód vnitřní rozměr (mm)  rozměr (mm)  pro formát  barva  Cena (Kč/bal.)
169 526 100 x 38 113 x 53 - tm. modrá 1570,00
169 527 100 x 38 113 x 53 - žlutá 1570,00
169 528 150 x 67 163 x 88 - tm. modrá 2066,00
169 529 150 x 67 163 x 88 - žlutá 2066,00
169 530 210 x 148 223 x 163 A5 na šířku tm. modrá 2656,00
169 531 210 x 148 223 x 163 A5 na šířku žlutá 2656,00
169 532 210 x 297 223 x 313 A4 na výšku tm. modrá 3290,00
169 533 210 x 297 223 x 313 A4 na výšku žlutá 3290,00
169 534 297 x 210 313 x 223 A4 na šířku tm. modrá 3290,00
169 535 297 x 210 313 x 223 A4 na šířku žlutá 3290,00
169 536 148 x 105 163 x 120 x 2,3 A6 na šířku tm. modrá 2280,00
169 537 148 x 105 163 x 120 x 2,3 A6 na šířku žlutá 2280,00
169 538 210 x 74 223 x 81,5 x 2,3 1/2 A5 na šířku tm. modrá 2640,00
169 539 210 x 74 223 x 81,5 x 2,3 1/2 A5 na šířku žlutá 2640,00

Logistické kapsy - návleky na nohy palet
rukávy s kapsami pro identifi kaci dřevěných palet • připevňují se k paletovým nohám pomocí 

suchého zipu • identifi kační štítky lze vložit na všechny čtyři strany rukávu • průhledná přední 

strana má antirefl exní ochranu proti oslnění • výřez usnadňuje vkládání a výměnu štítků • vy-

robeny z odolného barevného materiálu pro lepší viditelnost • štítky lze skenovat bez nutnosti 

vyjímání z rukávu • vnitřní rozměr 140 x 65/90 x 65 mm • rozměr 596 x 75 x 0,8 mm • štítky lze 

individuálně nadefi novat na www.duraprint.eu • 50 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
169 571 tm. modrá 2155,00
169 572 žlutá 2155,00

50  ks

50  ks

50  ks

Logistické samolepicí kapsy
samolepicí kapsy na štítky se dvěma samolepicími proužky na zadní straně • průhledná přední strana je vyrobena 

z odolného polypropylenu • modrá barva • rychlá výměna štítků, které lze skenovat bez nutnosti vyjímání z pouz-

dra • možnost opakovaného použití • štítky lze individuálně nadefi novat na www.duraprint.eu • 50 ks v balení

Obj. kód vnitřní rozměr (mm)  rozměr (mm)  pro formát  Cena (Kč/bal.)
169 540 100 x 38 113 x 53 x 1,7 štítek 1270,00
169 541 150 x 67 163 x 83 x 1,7 štítek velký 1630,00
169 542 148 x 105 163 x 120 x 1,7 A6 na šířku 1730,00
169 543 210 x 74 223 x 81,5 x 1,7 1/2 A5 na šířku 1990,00
169 544 210 x 148 223 x 163 x 1,7 A5 na šířku 2100,00
169 545 297 x 74 311 x 81,5 x 1,7 1/3 A4 na šířku 2160,00
169 546 210 x 297 233 x 313 x 1,7 A4 na výšku 2645,00
169 547 297 x 210 225 x 311 x 1,7 A4 na šířku 2645,00

u 2645,00,
u 2645,00,
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Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
185 019 set 2150,00
169 382 rozšiřující panel 490,00

stabilní stojan na stůl s 10 oboustranně využitelnými rámečky pro dokumenty • do-

dáváno včetně 10 rámečků s bočními rozlišovači včetně popisovatelných štítků • mož-

nost rozšíření modulem 5624 vždy o 10 ks rámečků • záruka 5 let

SHERPA 10 stolní 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 301 1790,00

SHERPA Style 10 stolní
stylový stolní držák s 10 černými SHERPA® rámečky ve formátu A4 • ideální do kan-

celáře a pro uživatele, kteří potřebují mít informace přehledně po ruce • matná fólie 

zabraňuje rušivým odrazům světla • součástí balení jsou boční rozlišovače s popiso-

vatelnými štítky • záruka 5 let

VARIO Table stolní držák
stolní kovový stojan s prezentačními panely SHERPA ve formátu A4 • panely z polypropylenu • jednoduchý mecha-

nismus pro rychlou výměnu panelů • rozlišovací štítky po stranách pro snadnou orientaci a hledání v umístěných 

dokumentech • ideální pro časté použití a vyhledávání různých informací např. výrobních či kompletačních po-

stupů nebo bezpečnostních pravidel • tmavě modrá, žlutá, zelená, červená a černá barva panelů • set 10 panelů 

obsahuje panely po 2 ks z každé barvy • set 20 panelů obsahuje panely po 5 ks z každé barvy

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
169 520 10 panelů 1565,00
169 521 20 panelů 2250,00

Rozšiřující panel
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SHERPA rámečky 5606
Sherpa rámeček • vhodný pro všechny druhy Sherpa i Vario držáků od Du-

rable • antirefl exní povrch • 5 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
185 011 černá 399,00
185 047 červená 399,00
185 050 modrá 399,00
185 049 zelená 399,00
185 048 žlutá 399,00
185 051 šedá 399,00
185 053 fi alová 399,00
185 052 grafi tová 399,00

VARIO Wall nástěnný držák
nástěnný kovový držák s prezentačními panely SHERPA ve formátu A4 • panely z polypropylenu • jedno-

duchý mechanismus pro rychlou výměnu panelů •  rozlišovací štítky po  stranách pro snadnou orientaci 

a hledání v umístěných dokumentech •  ideální pro časté použití a vyhledávání různých informací např. 

výrobních či kompletačních postupů nebo bezpečnostních pravidel • tmavě modrá, žlutá, zelená, červená 

a černá barva panelů • set 10 panelů obsahuje panely po 2 ks od každé barvy • set 20 panelů obsahuje 

panely po 5 ks od každé barvy

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
169 518 10 panelů 990,00
169 519 20 panelů 1890,00

VARIO Wall magnetický držák
nástěnný magnetický kovový držák s 5 prezentačními panely SHERPA ve formátu A4 • panely z po-

lypropylenu •  držák lze rychle a  jednoduše upevnit na  všechny kovové povrchy, jako jsou regály, 

kovové konstrukce nebo rámy strojů prostřednictvím silného magnetu na zadní straně • bez nutnosti 

vrtání a šroubování

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
169 522 černá 760,00
169 523 červená 760,00
169 524 modrá 760,00
169 525 oranžová 760,00

5  ks
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Rámeček Notte A4
plastový rámeček se sklem • vnitřní rozměr 21 x 29,7 cm 

• vnější rozměr 23,1 x 31,8 cm • k postavení nebo zavěšení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
235 545 sv. hnědá 67,00
235 546 tm. hnědá 67,00
235 549 sv. oranžová 67,00
235 547 vínová 67,00
235 550 bílá 67,00
236 250 stříbrná 67,00
235 544 ocelová 67,00

Rámeček Simple A4
plastový rámeček se sklem •  vnitřní rozměr 21 x 29,7 cm 

• vnější rozměr 22 x 30,5 cm • elegantní vzhled díky úzké-

mu rámečku 0,7 mm • k postavení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
230 314 černá 49,00
230 313 bílá 49,00
230 391 zlatá 49,00
230 315 stříbrná 49,00

Rám Euroklip
snadná manipulace •  pro rámování fotek, certifi kátů, vývěsek, směrnic atd. •  přední strana 

z plexiskla (možnost dodání rámů s přední stranou ze skla)

Obj. kód rozměry (cm)  Cena (Kč/Ks)
169 132 10 x 15 21,00
184 040 13 x 18 18,00
184 041 15 x 21 23,00
184 042 21 x 29,7 38,00
231 864 29,7 x 42 75,00
184 043 30 x 40 75,00
184 044 40 x 50 118,00
169 130 50 x 60 199,00
186 010 50 x 70 194,00
186 011 60 x 80 248,00
169 131 70 x 100 450,00

Kliprám s oblými rohy
interiérová informační tabulka s  hliníkovým profi lem typu clip clap •  umožňuje snadnou 

a rychlou výměnu prezentačních materiálů • antirefl exní fólie chrání dokument proti poškození 

• síla profi lu 25 mm • kulaté provedení rohu

Obj. kód formát  Cena (Kč/Ks)
169 009 A4 172,00
169 010 A3 335,00
169 011 A2 445,00
169 012 A1 685,00
169 013 A0 1510,00
169 014 B2 800,00
169 015 B1 1250,00

Objednávejte pohodlně!
www.partner4offi ce.cz

objednavky@p4o.cz

Za dopravu objednaného zboží do Vaší kanceláře 
neplatíte!* *u objednávek nad 1500,- Kč neúčtujeme dopravné

bjednaného zboží do Vaší kanceláře 
*u objednávek nad 1500,- Kč neúčtujeme dopravné



191

2020/2021  Objednávejte na  www.p4o.cz

6

Tabule korková
tabule s povrchem z přírodního drceného korku • nezanechává stopy po vpichu špendlíků či 

připínáčků • dřevěný borovicový rám • včetně montážní sady na stěnu • možnost horizontální-

ho nebo vertikálního uchycení tabule

Obj. kód rozměry  Cena (Kč/Ks)
400 270 30 x 40 cm 88,00
169 392 40 x 60 cm 119,00
169 393 60 x 90 cm 199,00
169 394 90 x 120 cm 650,00

Tabule korková dub
přední strana tabule z přírodního korku • zadní strana z plsti • MDF rám v provedení 

dub • možnost zavěšení na výšku nebo na šířku • montážní sada pro upevnění na stěnu

Obj. kód rozměry  Cena (Kč/Ks)
169 313 60 x 90 cm 470,00
169 314 90 x 120 cm 890,00

Špendlíky 
v kapitole 7

Tabule korková 2x3
tabule s kvalitním korkovým povrchem • robustní hliníkový rám v premium kvalitě • robustní 

konstrukce tabule pro povrchovou stabilitu • sada pro připevnění na zeď součástí balení

Obj. kód rozměry  Cena (Kč/Ks)
169 005 60 x 90 cm 790,00
169 006 90 x 120 cm 1190,00
183 029 100 x 150 cm 1690,00
183 065 100 x 200 cm 2190,00
183 032 120 x 180 cm 2190,00

Tabule samolepicí design korek
rozměry 58,5 x 46 cm •  samolepicí povrch umožňuje snadné nalepování 

a odlepování dokumentů • příslušenství pro uchycení na stěnu

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
184 019 přírodní korek 179,00
184 020 šedý korek 179,00

Širokoúhlá korková nástěnka Nobo 
širokoúhlý formát poskytuje dostupnější plochu oproti klasickým formátům, kde častokrát zůstává spodní a horní část ne-

využita • ohraničení moderním, nenápadným úzkým rámem • samoopravitelný korkový povrch eliminuje vznik nevzhled-

ných děr po připínáčcích a špendlících • systém InvisaMount™ usnadňuje zavěšení na zeď, úchytky jsou úhledně schovány 

za deskou tabule • záruka 10 let

Obj. kód rozměry  Cena (Kč/Ks)
402 280 32‘‘ / 71 x 40 cm  549,00
402 281 40‘‘ / 89 x 50 cm 796,00
402 282 55‘‘ / 122 x 69 cm 1071,00
402 283 85‘‘ / 188 x 106 cm 2032,00

Tabule kombinovaná
rozměry 60 x 90 cm • elegantní kombinovaná tabule v hliníkovém rámu v kombinaci 

lakovaná a korková tabule v polovině rozdělena hliníkovým páskem • praktické řešení 

při požadavku psaní a připíchnutí špendlíkem • montážní sada součástí balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 007 1250,00
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Na kvalitě povrchu záleží. V tom máme jasno.

Bezpečnostní tvrzené sklo se 
zářivě bílým povrchem
pro bezkonkurenční 
mazatelnost a odolnost.

Velice odolná deska se 
smaltovaným povrchem
a vynikající mazatelností.

Unikátní nanotechnologie 
značky Nobo zvyšuje odolnost 
v porovnání s natřenou ocelí.

Přírodní korkový povrch, 
ekologický materiál.

Sklo

25
LET ZÁRUKA

Intenzivní 
používání

Smalt

25
LET ZÁRUKA

Časté 
používání

Nano Clean™

15
LET ZÁRUKA

Normální 
používání

Korek

10
LET ZÁRUKA

Občasné
používání

Popisovací tabule – NOVÝ širokoúhlý formát
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Smaltovaná popisovací tabule Nobo
širokoúhlý formát poskytuje dostupnější psací plochu oproti 

klasickým formátům, kde častokrát zůstává spodní a horní 

část nevyužita • ohraničení moderním, nenápadně úzkým 

rámem, který zvětšuje prostor pro psaní na  tabuli •  mag-

netický smaltovaný povrch s vynikající odolností a mazatel-

ností je vhodný pro časté používání • systém InvisaMount™ 

usnadňuje zavěšení na zeď, úchytky jsou úhledně schovány 

za  deskou tabule •  pod tabulí se nachází prostorná při-

hrádka na  popisovače, která nezasahuje do  plochy tabule 

•  dodáváno se sadou popisovačů Nobo pro suché stírání 

• záruka 25 let

Obj. kód rozměry  Cena (Kč/Ks)
402 188 32‘‘ / 71 x 40 cm  852,00
402 189 40‘‘ / 89 x 50 cm 1264,00
402 190 55‘‘ / 122 x 69 cm 2363,00
402 191 70‘‘ / 155 x 87 cm 4395,00
402 192 85‘‘ / 188 x 106 cm 5631,00

Tabule Perro
bílá magnetická tabule • popisovatelná • hliníkový 

rám • plastové rohy • odkládací prostor na popiso-

vače • snadné zavěšení

Obj. kód rozměry  Cena (Kč/Ks)
168 068 45 x 60 cm 450,00
168 021 60 x 90 cm 730,00
168 022 90 x 120 cm 1285,00
168 069 90 x 180 cm 3250,00

Obj. kód rozměry  Cena (Kč/Ks)
169 002 60 x 90 cm 990,00
169 003 90 x 120 cm 1640,00
169 004 100 x 150 cm 2790,00
169 103 100 x 200 cm 3490,00
169 373 120 x 240 cm 6200,00

Tabule magnetická 2x3
bílá magnetická tabule s lakovaným po-

vrchem • robustní hliníkový rám v pre-

mium kvalitě • odkládací lišta • robustní 

konstrukce tabule pro povrchovou 

stabilitu •  sada pro připevnění na  zeď 

součástí balení 

Popisovací tabule Nobo Nano Clean™
širokoúhlý formát poskytuje dostupnější psací plochu oproti klasickým 

formátům, kde častokrát zůstává spodní a horní část nevyužita • ohraniče-

ní moderním, nenápadně úzkým rámem, který zvětšuje prostor pro psaní 

na  tabuli •  magnetický povrch s  technologií Nano Clean™ − exkluzivní 

pro tabule Nobo − zvyšuje odolnost a mazatelnost a je vhodný pro časté 

používání •  systém InvisaMount™ usnadňuje zavěšení na  zeď, úchytky 

jsou úhledně schovány za deskou tabule • pod tabulí se nachází prostorná 

přihrádka na popisovače, která nezasahuje do plochy tabule • dodáváno se 

sadou popisovačů Nobo pro suché stírání • záruka 15 let

Obj. kód rozměry  Cena (Kč/Ks)
402 255 32‘‘ / 71 x 40 cm  715,00
402 256 40‘‘ / 89 x 50 cm 1016,00
402 257 55‘‘ / 122 x 69 cm 1717,00
402 258 70‘‘ / 155 x 87 cm 3296,00
402 259 85‘‘ / 188 x 106 cm 4257,00

Tabule magnetická bílá
lakovaná magnetická tabule • dřevěný rám • součástí je montážní 

sada pro zavěšení

Obj. kód rozměry  Cena (Kč/Ks)
169 104 40 x 60 cm 249,00
169 105 60 x 90 cm 499,00

Tabule Revolver
oboustranná otočná magnetická a popisovatelná tabule •  ocelový pojízdný stojan s are-

taci • povrch lakovaný • součástí balení je držák na popisovače 

Obj. kód rozměry  Cena (Kč/Ks)
168 057 90 x 120 cm 4790,00
168 058 100 x 150 cm 5390,00
168 059 120 x 180 cm 5890,00
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Rozměr (cm)

Cena (Kč/Ks)

169 573 169 578 169 583 169 588 169 593 169 598
169 574 169 579 169 584 169 589 169 594 169 599
169 575 169 580 169 585 169 590 169 595 169 600
169 576 169 581 169 586 169 591 169 596 169 601
169 577 169 582 169 587 169 592 169 597 169 602

169 603 169 608 169 613 169 618 169 623 169 628
169 604 169 609 169 614 169 619 169 624 169 629
169 605 169 610 169 615 169 620 169 625 169 630
169 606 169 611 169 616 169 621 169 626 169 631
169 607 169 612 169 617 169 622 169 627 169 632

169 633 169 638 169 643 169 648 169 653 169 658
169 634 169 639 169 644 169 649 169 654 169 659
169 635 169 640 169 645 169 650 169 655 169 660
169 636 169 641 169 646 169 651 169 656 169 661
169 637 169 642 169 647 169 652 169 657 169 662

1090,00  1590,00  2250,00  3850,00 4500,00  5300,00 750,00  1050,00  1450,00 2650,00  2900,00  3300,00 650,00  850,00  1090,00  1900,00  2100,00  2500,00

Obj. kód

Obj. kód

Obj. kód

Obj. kód

Obj. kód

6



195

2020/2021  Objednávejte na  www.p4o.cz

6

2,3  mm

Popisovač V-Board Master BeGreen 
stíratelný na bílé tabule s výměnnou náplní • moderní technologie zajišťuje intenzivní barvy 

viditelné i z velké vzdálenosti • stopa je při použití nepřerušovaná, žádné nežádoucí skvrny 

• snadné doplňování • šířka stopy 2,3 mm • průměr hrotu 6 mm •  přátelský k životnímu pro-

středí • náhradní náplň na alkoholové bázi • 12 ks v balení

Obj. kód provedení  barva  Cena (Kč/Ks)
198 122 popisovač černá 42,00
198 123 popisovač červená 42,00
198 124 popisovač modrá 42,00
198 125 popisovač zelená 42,00
198 126 popisovač oranžová 42,00
198 127 popisovač sada 5 ks 216,00
169 473 náplň černá 28,00
169 474 náplň červená 28,00
169 475 náplň modrá 28,00
169 476 náplň zelená 28,00
169 477 náplň oranžová 28,00

Popisovač Maxifl o
stíratelný popisovač na whiteboardové tabule • kulatý hrot se stopou 6 mm • možnost dopum-

pování inkoustu do hrotu • ventilační uzávěry • tekutý inkoust • vláknový hrot • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
192 155 černá 54,50
192 156 červená 54,50
192 157 modrá 54,50
192 158 zelená 54,50

Obj. kód Cena (Kč/sada)
169 139 240,00

Pentel sada Maxifl o s houbou 
stíratelný popisovač na whiteboardové tabule • kulatý hrot se stopou 6 mm • možnost 

dopumpování inkoustu do hrotu • ventilační uzávěry • tekutý inkoust • vláknový hrot 

• praktické balení s magnetickou houbou

a))

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 008 162,00

Držák na popisovače
horizontální držák na popisovače s magnetickým povrchem pro snadné přichycení k tabuli 

• elegantní řešení pro uložení vašich popisovačů

K-MARKER sada s houbou
sada popisovačů na bílé tabule a fl ipcharty s mazací houbičkou • 4 barvy popisovačů - černá, 

modrá, zelená a červená • kulatý hrot • živé a neprůsvitné barvy na všech typech bílých tabulí 

• snadno smazatelné z bílých tabulí, nezanechává šmouhy • vydrží bez víčka min. 48 hod. 

• mohou být použity na sklo a jiné neporézní povrchy • magnetická stírací houbička na bílé 

tabule v balení • možnost přichycení na kovovém povrchu tabule • nezanechává stopy • roz-

měr houbičky 110 x 55 x 20 mm

Obj. kód Cena (Kč/sada)
194 929 96,00

magnetická houba

TEKUTÝ INKOUST

12  ks

12  ks
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Magnety kuličkové
průměr kuličky 30 mm • síla 0,6 Kp • vysoký lesk • moderní design • 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
182 089 černá 190,00
182 068 modrá 190,00
182 088 šedá 190,00

Magnety
doplněk ke všem magnetickým tabulím • barevné (průměr 16 mm pouze černé) 

Obj. kód průměr  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
169 375 13 mm 14 ks 33,00
168 006 16 mm 12 ks 37,00
167 053 24 mm 10 ks 48,00
179 034 24 mm 20 ks 56,00
167 054 32 mm 8 ks 60,00
167 055 40 mm 4 ks 38,00

Magnety Perro kulaté
silné magnety Perro zasazeny do profi lového plastového těla • průměr magnetu 

24 mm • výška 6,8 mm • nosnost 2,25 kg • snadná manipulace na tabuli • kulatý 

tvar • matný povrch • baleno na blistru po 6 ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
169 459 černá 29,00
169 460 modrá 29,00
169 461 bílá 29,00
169 462 mix  29,00

Magnety super silné
super silný magnet • 6 ks v balení

Obj. kód průměr  Cena (Kč/bal.)
169 310 22 mm 107,00
169 311 27 mm 121,00

Renovátor povrchu bílých tabulí
čistící prostředek na bílé tabule na pěnové bázi • odstraňuje špínu, mastnotu a skvrny z nepo-

rézního povrchu tabulí • zlepšuje vzhled a životnost bílých tabulí • doporučujeme pravidelné 

použití pro zachování čistoty a prodloužení životnosti povrchu bílých tabulí • objem 150 ml

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 550 139,00

Magnety Fandy
feritové magnety •  barevné provedení 

lakované • výška 5 mm
Obj. kód průměr  barva  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
169 126 10 mm černá 48 ks 64,00
169 127 15 mm černá 40 ks 64,00
169 128 20 mm černá 30 ks 64,00
169 129 25 mm černá 20 ks 64,00
171 709 10 mm mix barev 48 ks 49,00
171 710 15 mm mix barev 40 ks 49,00
171 711 20 mm mix barev 28 ks 49,00
171 712 25 mm mix barev 20 ks 49,00

10  ks

6  ks

6  ks
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vlhčené • napuštěná kapalina vydrží déle, než ta na bázi lihu • důkladně vyčistí i staré nečistoty 

včetně zbytků po permanentním popisovači •  v praktické dóze • 100 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
169 663 119,00

Čisticí utěrky na tabule Houba magnetická Perro
magnetická houbička na bílé tabule • rozměry 155 x 55 x 45 mm • výměnné utěrky 12 ks 

v balení

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
169 137 houba 115,00
169 138 náhradní utěrky 69,00

 výměnné utěrky
12 ks 

Houba magnetická Hebel
magnetická houba na bílé tabule • vysoká absorpce • rozměry 144 x 57 x 28 mm • výměnné 

utěrky 10 ks v balení

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
182 034 houba 199,00
182 030 náhradní utěrky 124,00

 výměnné utěrky 
 10 ks

sprej k čištění bílých tabulí • odstraňuje nečistoty a zbytky popisovačů z povrchu tabule • anti-

statické přísady snižují přilnavost prachových částic na povrch tabule • zdravotně nezávadný, 

prodlužuje životnost povrchu • praktické balení s mechanickou pumpičkou • objem 200 ml

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 019 135,00

Čisticí sprej na tabule Houba magnetická Concorde
barevná magnetická houba na bílé tabule • rozměry 145 x 60 x 20 mm • ergonomický tvar pro 

lepší uchopení • barevný mix červené nebo zelené

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 488 20,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 020 39,00

Houba magnetická Donau
magnetická houba s fi lcem na stírání za sucha pro bílé tabule • rozměry 110 x 57 x 25 mm
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Magnetická páska samolepicí
návin 10 m • z jedné strany lepicí, z druhé magnetická • lze použít na výrobu vlastních 

magnetů

Obj. kód šíře   Cena (Kč/Ks)
169 389 10 mm 295,00
169 390 15 mm 420,00
169 391 25 mm 550,00

návin 10 m

Durafi x samolepicí magnetické klipy a lišty
fl exibilní samolepicí magnetické klipy a lišty od DURABLE • rychlé a snadné uchycení psaných poznámek mezi dva magnety • vhodné na hladký povrch jako jsou dveře, skříně, tabule, nábytek či sklo 

• jednoduchá instalace i deinstalace • po odstranění nezanechávají na povrchu zbytky lepidla • lze  psát přímo na upevněný materiál • v balení 5 ks stejné velikosti a barvy

Obj. kód rozměr (mm)  barva  ks v balení  Cena (Kč/bal.)
169 498 60 x 17 černá 5 ks 133,00
169 499 60 x 17 tm. modrá 5 ks 133,00
169 500 60 x 17 stříbrná 5 ks 133,00
169 501 210 x 17 černá 5 ks 262,00
169 502 210 x 17 tm. modrá 5 ks 262,00
169 503 210 x 17 stříbrná 5 ks 262,00
169 504 297 x 17 černá 5 ks 328,00
169 505 297 x 17 tm. modrá 5 ks 328,00
169 506 297 x 17 stříbrná 5 ks 328,00
169 507 5000 x 17 černá 1 ks 1200,00
169 508 5000 x 17 tm. modrá 1 ks 1200,00
169 509 5000 x 17 stříbrná 1 ks 1200,00

169 498 - 169 500

169 501 - 169 503

169 504 - 169 506

169 507 - 169 509

Magnetická páska barevná
magnetická páska 10 mm x 100 cm • vhodná pro magnetické tabule • lze stříhat • lze popisovat 

•  v balení 2 ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
183 001 červená 210,00
183 000 modrá 210,00
183 002 žlutá 210,00

2  ks
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Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 037 3250,00

Flipchart Star Mobil
mobilní fl ipchart nastavitelný do výšky 220 cm • pracovní plocha 68 x 105 cm • tabule je vyro-

bena z melaminové desky s lakovaným plechem na přední straně • pracovní povrch je magne-

tický • popisovatelný fi xy stíratelnými za sucha • horní odklápěcí lišta pro snadnou výměnu pa-

pírových bloků • boční odklápěcí lišta slouží jako držák pro zavěšení papíru •  odkládací polička 

• hmotnost 12 kg • blok není součástí fl ipchartu

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
169 001 standard 1150,00
169 452 výsuvné rameno 1650,00

Flipchart Economy YSA 2
magnetický fl ipchart •  rozměr popisné tabule 

70 x 100 cm • lakovaný povrch popisovatelný su-

chými popisovači • závěsně hroty na upínací liště 

nastavitelné na různé rozteče děr fl ipchartových 

bloků • plocha fl ipchartu orámována alu rámem 

• odkládací lišta • nastavení výšky do 185 cm

2
ule

u-

tětě

ch

m

169 001 standard 1150,00
ý169 452 výsuvné rameno 1650,00ý

20
listů

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 049 829,00

Meeting chart 563DE 
přenosný a samostojící Post-it® meeting chart s 20 listy • opatřen z druhé strany popisova-

telnou bílou tabulí • skvělý na brainstormování, schůzky či pro lektory • list lze díky lepicímu 

pruhu nalepit na téměř jakékoliv vertikální povrchy • skvěle na povrchu drží a nepropustí skrz 

inkoust • listy mají velikost: 58,4 x 50,8 cm

ovrchy skvěle na povrchu drží a nepropustí skrz 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
180 028 131,00

Blok na fl ipchart
rozměry 68 x 95 cm • 25 listů • univerzální děrování • čistý

25
listů

Plátno projekční se stativem
bílý matný povrch • široký pozorovací úhel • ohra-

ničení černým rámečkem •  světlonepropustná 

zadní strana •  odlehčená konstrukce •  stabilní 

stativ • výškově nastavitelné

Obj. kód rozměry (cm)  Cena (Kč/Ks)
168 012 152 x 152 2170,00
168 013 178 x 178 2440,00
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Stylus 4 v 1 Leitz Complete 
stylus pro ovládání dotykových displejů • kuličkové pero • laserové ukazovátko • LED svítilna

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
169 457 černá 499,00
169 458 bílá 499,00

Identifi kátor Stand
praktický plexi stojánek • vyroben z průhledného plastu • možno použít pro foto-

grafi e, nabídky, cenovky, apod.

Obj. kód rozměry  provedení  Cena (Kč/Ks)
235 108 13 x 18 cm  na výšku 49,00
235 109 18 x 13 cm na šířku 49,00
235 110 15 x 21 cm na výšku 64,00
235 111 21 x 15 cm na šířku 64,00
235 112 formát A4 na výšku 107,00
235 113 formát A4 na šířku 107,00

Ukazovátko laserové s připojením na PC
laserové ukazovátko s připojením na PC • s možností ovládání prezentací v powerpointu • barva 

laseru červená • dosah 10 metrů • rozměry 115 x 18 x 19 mm • baterie AAA je součástí balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 303 990,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
168 020 690,00

Ukazovátko teleskopické
laserové, teleskopické ukazovátko a kul. pero v jednom • elegantní design • pochromované 

• délka 13,8 cm až 49 cm • dodáváno ve stylové krabičce

na (Kč/Ks)( )( )
690,00,

Stolní identifi kátory
elegantní stolní identifi kátory • vyrobeny z průhledného pevného plexiskla • se skládacími 

podstavci 

Obj. kód rozměry  počet ks/bal.  Cena (Kč/bal.)
167 049 80 x 57 mm 36 ks 550,00
167 050 100 x 67 mm 24 ks 450,00
167 051 200 x 87 mm 12 ks 265,00

Ovladač prezentací Logitech R400
intuitivní ovládací prvky • červené laserové ukazovátko s dosahem až 15 metrů • skladný 

bezdrátový přijímač s  technologií Plug and Play • není potřeba instalovat žádný software 

• rozhraní USB • cestovní pouzdro • napájení 2 x AAA baterie • rozměry 38 x 117 x 20 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
169 467 913,00
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Identifi kátory z průhledné folie
identifi kátory jsou vyrobeny z elastické průhledné fólie • 50 ks v balení

Obj. kód vkládání  vnější rozměr (mm)  Cena (Kč/bal.)
160 029 shora 78 x 110 185,00
160 030 z boku 57 x 90 185,00

Obj. kód provedení  rozměr (mm)  Cena (Kč/bal.)
169 355 s černou šňůrkou 55 x 90 460,00
162 042 s modrou šňůrkou 65 x 90 460,00
169 356 s klipsem 55 x 90 490,00

Identifi kátory z pevného plastu
průhledný pevný plast s matnou úpravou • 50 ks v balení

Textilní pásek
pásek na krk vhodný pro upevnění identifi kátoru, mobilu, klíčů • šířka 8 mm • délka 90 cm

Obj. kód provedení  počet ks/bal.  Cena (Kč/bal.)
169 463 černý s karabinou 10 195,00
169 464 modrý s karabinou 10 195,00
169 465 černý s klipem 50 265,00
169 466 modrý s klipem 50 265,00

Plastový naviják s klipem 
plastový naviják na visačky s klipem • kovová spona pro zachycení navijáku na oděv • délka 

lanka 65 cm • 10 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
169 309 190,00

Kč/bal.)
0,00

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
162 033 129,00

Jmenovky s klipem
klip se spínacím špendlíkem • formát 57 x 92 mm • čiré PVC • vybaven čistou předlohou s rámeč-

kem • možnost vložit vlastní vizitku • 50 ks v balení

Jmenovka s klipem
včetně klipu na připnutí • čiré PVC •  25 ks v balení

Obj. kód provedení  rozměr (mm)  Cena (Kč/Ks)
164 054 na šířku 96 x 76 10,00
164 055 na výšku 65 x 105 10,0000

50  ks

50  ks

50  ks

10  ks

50  ks 25  ks10  ks



humr evropský je mořský korýš. dosahuje délky do 60 cm, váhy 

několika kilogramů a stáří až 30 let. pravé silnější klepeto bývá 

opatřené krátkými kuželovitými zuby. slouží jako louskáček k drcení 

velmi tvrdé kořisti, zvláště lastur. levé klepeto je štíhlejší a má na obou 

čelistech úzké ostří, kterým ustřihuje kusy z větší kořisti.7
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Set mini sešívačky a děrovačky Leitz WOW
děruje a sešívá až 10 listů • spojovače č. 10 • celokovová mini sešívačka a děrovačka ve WOW barvách pro každodenní použití 
• kompaktní rozměry, vhodné pro použití doma, v kanceláři i na cestách • balení na blistru včetně startovacího balení drátků 
• záruka 10 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
179 413 černá 524,00
179 335 modrá 524,00
179 414 zelená 524,00
179 415 žlutá 524,00
179 338 růžová 524,00
179 350 tyrkysová 524,00
179 351 fialová 524,00
179 339 bílá 524,00

až 10 listů až 10 listů

č. 10

Děrovačka SAX 318
děruje až 20 listů • kovová • protiskluzová úchopová část • ukazatel středu děrování • posuvný 
příložník na formáty A6 až A4 • rozteč děr 80 mm • záruka 10 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
170 193 černá 199,00
172 040 červená 199,00
172 041 modrá 199,00

až 20 listů

Děrovačka MG-10
děruje až 10 listů •  celokovová •  se stabilním plastovým 
příložníkem na formáty A6 až A4 • rozteč děr 80 mm 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 907 59,00

až 10 listů

Děrovačka MG-20
děruje až 20 listů • celokovová • se stabilním plastovým příložní-
kem na formáty A6 až A4 • rozteč děr 80 mm • aretace do ploché 
polohy

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 908 107,00

až 20 listů

Děrovačka RON 840
děruje až 20 listů •  kovová základna a  plastová páka s  kovovou 
výztuhou • protiskluzová tlačítková vložka a podložka • odklopná 
odpadová miska • posuvný příložník • možnost děrování 4 děr pro 
standardní čtyřkroužkové mechaniky • barva černá • 5 let záruka

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 354 113,00

až 20 listů

Děrovačka NOVUS B216 re+new
děruje až 16 listů •  vyrobena z  recyklovaných materiálů •  stabilní 
příložník pro formáty A6 až A4 •  rozteč děr 80 mm •  praktický otvor 
na papírové konfety • barva černá • záruka 5 let na funkční vady 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 423 157,00

až 16 listů
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Děrovačka Rapid FC20
děruje až 20 listů • kovové tělo • rameno a základna z vyztuženého plastu ABS • stabilní příložník na for-
máty A6 až A4 • rozteč děr 80 mm • stolní děrovačka • praktický otvor na papírové konfety • záruka 5 let 
na funkční vady

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
175 004 černá 145,00
175 005 modrá 145,00

až 20 listů

Děrovačka SAX 418
děruje až 30 listů • kovová • protiskluzová úchopová část • ukazatel středu děrování • posuvný příložník 
na formáty A6 až A4 • rozteč děr 80 mm • záruka 10 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
170 195 černá 269,00
172 044 červená 269,00
172 045 modrá 269,00

až 30 listů

Děrovačka Rapid FC30
děruje až 30 listů •  rameno a  základna z  vyztuženého plastu 
ABS • stabilní příložník na formáty A6 až A4 •  rozteč děr 80 mm 
• možnost aretace do ploché polohy • praktický otvor na papírové 
konfety • záruka 5 let na funkční vady

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
177 003 černá 188,00
179 328 červená 188,00
179 332 modrá 188,00
179 329 zelená 188,00
179 330 žlutá 188,00
179 331 bílá 188,00

až 30 listů

Náplň č.
str. 273

Sešívačky 
ve stejném designu

najdete na straně 210

Děrovačka RON 810
děruje až 30 listů •  kovová základna a  plastová páka s  kovovou 
výztuhou • protiskluzová tlačítková vložka a podložka • odklopná 
odpadová miska • posuvný příložník • možnost děrování 4 děr pro 
standardní čtyřkroužkové mechaniky • barva černá • 5 let záruka

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 355 193,00

až 30 listů

Děrovačka MG-30
děruje až 30 listů •  celokovová •  se stabilním plastovým 
příložníkem na  formáty A6 až A4 •  rozteč děr 80 mm •  aretace 
do ploché polohy

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 909 172,00

až 30 listů

až 30 listů

Děrovačka Rapid SP30
děruje až 30 listů •  výkonná děrovačka s  unikátní technologií 
PRESS LESS, která redukuje pracovní sílu až o  50 % •  stabilní 
příložník na  formáty A6 až A4 •  rozteč děr 80 mm •  možnost 
aretace do ploché polohy • praktický otvor na papírové konfety 
• záruka 5 let na funkční vady

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
177 007 499,00

7
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Děrovačka Leitz NeXXt 5008
děruje až 30 listů • patentovaný úchyt a ostřejší děrovací segmenty pro menší sílu při děrování 
• příložník s kontrastním potiskem formátů • rámeček pro jasné určení formátu • pevná fixace 
• rozteč děr 80 mm • pohodlné vyprazdňování odřezků, dno se pouze částečně odklopí • záruka 
10 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
178 053 černá 325,00
178 055 červená 325,00
178 054 modrá 325,00
179 416 zelená 325,00
179 417 žlutá 325,00
178 056 sv. modrá 325,00
178 057 růžová 325,00
178 060 bílá 325,00
179 358 tyrkysová 325,00
179 359 fialová 325,00

až 30 listů

Náplň č.
str. 273

Sešívačky 
ve stejném designu

najdete na straně 211

Děrovačka Leitz NeXXt Style 5006
děruje až 30 listů • celokovová • patentovaný úchyt a ostřejší děrovací segmenty pro menší 
sílu při děrování • příložník s kontrastním potiskem jednotlivých formátů, rámeček pro jasné 
určení formátu, pevná fixace • rozteč děr 80 mm • pohodlné vyprazdňování odřezků, dno se 
pouze částečně odklopí • 10 let záruka

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 340 černá 329,00
179 341 červená 329,00
179 342 modrá 329,00
179 343 zelená 329,00
179 344 bílá 329,00

až 30 listů

Děrovačka Leitz NeXXt 5138
děruje až 40 listů •  kovová •  držák polohy •  protiskluzové dno •  příložník s  kontrastním 
potiskem formátů, rámeček pro přesné určení formátu, pevná fixace •  rozteč děr 80 mm 
• patentovaný úchyt a ostřejší děrovací segmenty pro menší sílu při děrování • záruka 10 let 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
170 014 černá 679,00
170 015 modrá 679,00

až 40 listů

Děrovačka 9401
děruje až 15 listů •  celokovová čtyřděrovačka •  stabilní plastový příložník 
• rozteč děr 80 - 240 mm • barva černá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 877 269,00

až 15 listů

Děrovačka Akto nastavitelná
děruje až 30 listů •  kovové tělo •  otočný nosník •  kovový příložník pro formáty A5 až A2 
• stupnice pro 8 formátů • průměr otvorů 6 mm • dodávána se 4 děrovacími segmenty • zámek 
ramene pro úsporu místa • barva stříbrná • záruka 10 let

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 018 3861,00

až 6 nastavitelných děr

až 30 listů
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Děrovačka SAX Design 618
děruje až 65 listů • robustní kovová konstrukce • ukazatel středu děrování • posuvný příložník 
na formáty A6 až A4 • rozteč děr 80 mm • speciální mechanismus ušetří 50 % síly při děrování 
• záruka 10 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 013 černá 990,00
179 014 červená 990,00
179 015 modrá 990,00

až 65 listů

Děrovačka Rapid HDC65
děruje až 65 listů • celokovová děrovačka • kovový příložník • rozteč děr 80 mm • možnost are-
tace do ploché polohy pro snazší uložení • barva stříbrno-oranžová • záruka 5 let na funkční 
vady

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
175 001 1168,00

až 65 listů

Děrovačka Rapid HDC150
děruje až 150 listů •  celokovový výkonný děrovač •  oboustranný příložník s  automatickým 
centrováním • rozteč děr 80 mm • ergonomická rukojeť pro jednoduchou manipulaci • barva 
stříbrno-oranžová • záruka 5 let na funkční vady

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
175 019 3636,00 výměnné 

děrovací 
nožeaž 150 listů

Děrovačka NOVUS B270 
děruje až 70 listů •  super lehká děrovačka pro extra těžkou práci •  celokovové tělo z  Hi-Tec 
magnesia • ergonomická s perfektním přenosem síly • možnost aretace pro snadné uložení 
• praktický otvor na papírové konfety • stabilní příložník • barva světle šedá • záruka 10 let

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 424 1126,00

až 70 listů

Děrovačka Leitz Super 5182
děruje až 250 listů •  celokovová •  kovový příložník až do  formátu A3 •  rozteč děr 80 mm 
•  snadné děrování díky většímu předsazení páky a  dutým ocelovým razníkům •  pohodlné 
vyprazdňování odřezků • barva stříbrná • záruka 10 let

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
177 001 9173,00

až 250 listů

Děrovačka Leitz 5180

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 017 1596,00

až 65 listů

děruje až 65 listů • robustní, hliníkové součásti • protiskluzové plastové dno •  držák polohy 
• přehledný příložník s možností nastavení až do formátu A3 • rozteč děr 80 mm • vyklápěcí 
dno pro pohodlné vyprazdňování odřezků • barva stříbrná • záruka 10 let
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Sešívačka elektrická Leitz NeXXt WOW 5566
sešije až 10 listů • spojovače electric • snadno ovladatelná sešívačka jednou rukou • hloubka vkládání 10 mm • vhodná pro časté používání • napájení: baterie 4 x AAA 
(nejsou součástí balení) • záruka 3 roky

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 409 černá 799,00
401 602 modrá 799,00
179 410 zelená 799,00
179 411 žlutá 799,00
401 605 růžová 799,00
401 606 tyrkysová 799,00
401 607 fialová 799,00
179 412 bílá 799,00

až 10 listů

electric
4x

až 10 listů

Sešívačka elektrická Leitz NeXXt 5532
sešije až 10 listů • pro spojovače electric • snadné, rychlé a pohodlné sešívání • pro každodenní použití v kanceláři • přední 
plnění spojovačů • hloubka vkládání 10 mm • napájení: adaptér (je součástí balení) • balení spojovačů zdarma • záruka 3 roky

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 174 černá 899,00
401 175 modrá 899,00

až 10 listů

 electric

Sešívačka Rapid F4 Baby Ray
sešije až 10 listů • spojovače 24/6 a 26/6 Rapid Standard • praktická mini sešívačka z plastu 
•  integrovaný odstraňovač spojovačů •  kovová mechanika •  baleno na  blistru společně 
s krabičkou drátků • záruka 5 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
177 013 nebeská modrá 92,00
177 014 ledovcová šedá 92,00

až 10 listů

Rapid Standard
24/6, 26/6

až 10 listů

Sešívačka Rapid F5
sešije až 10 listů • spojovače č. 10 Rapid Standard • malá, přenosná, snadno 
použitelná sešívačka •  pevný ocelový zásobník •  zabudovaný vyndavač 
drátků • vhodná pro použití doma i ve škole • barva modrá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 320 79,00

Rapid Standard 
č.10

Sešívačka elektrická Rapid Fixativ
spojovače 24/6 a  26/6 Rapid Standard •  kompaktní elektrická sešívačka pro použití v  kanceláři, recepci či 
domácnosti •  jednoduché ovládání jednou rukou •  přední otvírání pro snadné doplnění drátků •  hloubka 
vkládání 10 mm • napájení: 179 317 - adaptér (je součástí balení), 179 360 - napájení na baterie 4 x AA 

Obj. kód kapacita  napájení  Cena (Kč/Ks)
179 317 20 listů adaptér 1013,00
179 360 10 listů baterie 649,00

Rapid Standard
24/6, 26/6

až 20 listů až 10 listů
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Sešívačka Rapid F6
sešije až 20 listů •  spojovače 24/6 a  26/6 Rapid Strong •  snadno použitelná •  pevná se-
šívačka s  polovičním plněním drátků •  kovový mechanismus •  vhodná i  pro nástěnkové 
a otevřené sešívání

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 318 černá 95,00
179 319 modrá 95,00

Rapid Strong 
24/6, 26/6

až 20 listů

Sešívačka BOXER 300
sešije až 20 listů • spojovače 24/6 a 26/6 • plastová s kovovým vedením zásobníku • hloubka 
pro vložení papíru 55 mm 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 435 černá 92,00
179 436 červená 92,00
179 437 modrá 92,00
179 438 zelená 92,00

až 20 listů

24/6, 26/6

Sešívačka NOVUS B2 re+new
sešije až 25 listů •  spojovače 24/6 a 26/6 •  robustní kovová sešívačka s plastovou horní částí 
z udržitelného recyklátu • ergonomická a přesná • možnost nástěnkového a otevřeného sešívání 
• vhodná do domácnosti i kanceláře • vyrobena z 95% z recyklátu • barva černá • záruka 10 let

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 422 236,00

24/6, 26/6

až 10 listůaž 25 listů

Sešívačka BOXER 100 
sešije až 10 listů •  spojovače č. 10 •  plastová s  kovovým vedením zásobníku •  hloubka pro 
vložení papíru 42 mm 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 431 černá 52,00
179 432 červená 52,00
179 433 modrá 52,00
179 434 zelená 52,00

až 10 listů

č. 10

Sešívačka MG-20 kov
sešije až 20 listů •  spojovače 24/6 a  26/6 •  celokovová s  plastovým úchopem a  základnou 
• vhodná do domácnosti i kanceláře

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
172 918 tm. modrá 81,00
172 911 sv. modrá 81,00

až 20 listů

24/6, 26/6

Sešívačka MG-20 Color
sešije až 20 listů •  spojovače 24/6 a  26/6 •  plastová s  kovovou mechanikou •  vhodná 
do domácnosti i kanceláře

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
172 913 modrá 85,00
172 925 žlutá 85,00
172 920 béžová 53,00

až 20 listů

24/6, 26/6
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Sešívačka SAX 39
sešije až 25 listů •  spojovače 24/6 a  26/6 •  hloubka vkládání 50 mm •  kombinace kovu 
a plastu • spodní část sešívačky vybavena pryží pro ochranu nábytku a zvýšení stability při 
sešívání • otevřené a uzavřené sešívání • záruka 10 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
170 194 černá 119,00
172 042 červená 119,00
172 043 modrá 119,00

až 25 listů

24/6, 26/6

Sešívačka SAX 49
sešije až 25 listů •  spojovače 24/6 a  26/6 •  hloubka vkládání 65 mm •  kombinace kovu 
a plastu • spodní část sešívačky vybavena pryží pro ochranu nábytku a zvýšení stability při 
sešívání • otevřené a uzavřené sešívání • záruka 10 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
170 197 černá 159,00
172 048 červená 159,00
172 049 modrá 159,00

až 25 listů

24/6, 26/6

Sešívačka Rapid F30
sešije až 30 listů •  spojovače 24/6 a  26/6 Rapid Strong •  kombinace kovu a  odolného ABS 
plastu • funkce plochého sešívání - úspora 30 % místa • záruka 5 let na funkční vady

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
175 017 černá 299,00
179 324 červená 299,00
179 333 modrá 299,00
179 325 zelená 299,00
179 326 žlutá 299,00
179 327 bílá 299,00

až 30 listů

Rapid Strong 
24/6, 26/6

Náplň č.
str. 273

Děrovačky 
ve stejném designu

najdete na straně 205

až 25 listů

Sešívačka Rapid FM12
sešije až 25 listů •  spojovače 24/6 a  26/6 Rapid Strong •  robustní celokovová sešívačka 
s  pryžovým povrchem a  základnou •  ergonomická a  přesná •  možnost nástěnkového 
a otevřeného sešívání • vhodná do domácnosti i kanceláře • záruka 5 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 321 černá 180,00
179 322 červená 180,00
179 323 stříbrná 180,00 Rapid Strong 

24/6, 26/6

Sešívačka Rapid F16
sešije až 30 listů • spojovače 24/6 a 26/6 Rapid Strong • kombinace kovu a odolného ABS 
plastu • možnost nástěnkového a otevřeného sešívání • záruka 5 let na funkční vady 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
175 015 černá 145,00
400 298 červená 145,00
175 016 modrá 145,00

až 30 listů

Rapid Strong 
24/6, 26/6
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Sešívačka Leitz NeXXt 5502
sešije až 30 listů •  spojovače 24/6 a  26/6 Leitz •  DIT technologie pro perfektní sešívání 
• integrovaný vyndavač drátků • uzavřené a otevřené sešívání - přenastavení pomocí lehkého 
otočení kovadlinky, možné i nástěnkové sešívání • záruka 10 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
170 206 černá 479,00
178 051 červená 479,00
170 208 modrá 479,00
179 407 zelená 479,00
179 408 žlutá 479,00
178 049 sv. modrá 479,00
178 047 růžová 479,00
178 050 bílá 479,00
179 378 tyrkysová 479,00
179 379 fialová 479,00

Leitz
24/6, 26/6

až 30 listů

Leitz
24/6, 26/6

Sešívačka Leitz NeXXt Style 5502 
sešije až 30 listů • spojovače 24/6 a 26/6 Leitz • celokovová • DIT technologie pro perfektní sešívání • otevřené a uzavřené sešívání • 10 let záruka při používání drátků Leitz

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 345 černá 499,00
179 346 červená 499,00
179 347 modrá 499,00
179 348 zelená 499,00
179 349 bílá 499,00

až 30 listů

Náplň č.
str. 273

Děrovačky 
ve stejném designu

najdete na straně 206

Sešívačka Leitz NeXXt 5505
sešije až 30 listů •  spojovače 24/6 a  26/6 Leitz •  DIT technologie pro perfektní sešívání 
• základna z kovu, rameno kov/plast a plastové protiskluzové dno • ploché zahnutí drátků pro 
úsporu místa • hloubka vkládání 40 mm • záruka 10 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
174 009 černá 499,00
174 008 modrá 499,00

až 30 listů

Leitz
24/6, 26/6

Sešívačka SAX 140
sešije až 45 listů •  spojovače 24/6, 26/6, 24/8, 26/8 •  hloubka vkládání 70 mm •  kovová 
sešívačka s  plastovým pláštěm pro komfortní zacházení •  plnění předním výsuvným 
zásobníkem • záruka 10 let

až 45 listů

24/6, 26/6
24/8, 26/8

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 127 249,00

7
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Sešívačka Rapid Omnipress SO30, SO30c
sešije až 30 listů • spojovače Omnipress 30 • typ SO30 se zvýšenou kapacitou zásobníku, typ 
SO30c kompaktní rozměry • vybavená patentovanou technologií Omnipress™, která umožňuje 
s  minimem síly stlačit sešívačku po  celém jejím těle a  snadno tak sešít dokument na  stole 
i  v  ruce •  vybavená technologií super plochého sešívání SuperFlatClinch™ přinášející 40% 
úsporu místa při zakládání takto sešitých dokumentů • záruka 5 let

Obj. kód typ  barva  Cena (Kč/Ks)
401 544 SO30 černo-šedá 577,00
401 545 SO30 černo-červená 577,00
179 361 SO30c černo-šedá 529,00
179 362 SO30c černo-červená 529,00

až 30 listů

Omnipress 30

Sešívačka Rapid Omnipress SO60
sešije až 60 listů • spojovače Omnipress 60 • velkokapacitní sešívačka se zvýšenou kapacitou 
zásobníku • vybavená patentovanou technologií Omnipress™, která umožňuje s minimem síly 
stlačit sešívačku po celém jejím těle a snadno tak sešít dokument na stole i v ruce • vybavená 
technologií super plochého sešívání SuperFlatClinch™ přinášející 40% úsporu místa při zaklá-
dání takto sešitých dokumentů • záruka 5 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 363 černo-šedá 699,00
179 364 černo-červená 699,00

až 60 listů

Omnipress 60

Sešívačka MG-50 kov
sešije až 50 listů • spojovače 24/6, 24/8 a 26/6 • celokovová s plastovým úchopem a základnou 
• vhodná do domácnosti i kanceláře • barva béžová

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 916 107,00

až 50 listů

24/6, 24/8, 26/6

Sešívačka 950L
sešije až 20 listů • spojovače 24/6 • kovová sešívačka s dlouhým ramenem

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 320 168,00

až 10 listůaž 20 listů

24/6

Sešívačka Leitz 5560
sešije až 40 listů • nová DIT technologie pro perfektní sešívání •  spojovače 24/6, 26/6 Leitz 
• prodloužené rameno pro sešívání velkých formátů a sešívání uprostřed dokumentu • doraz 
pro formáty A6 až A2 • hloubka vkládání až 300 mm • záruka 10 let

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 221 1499,00

až 40 listů

Leitz
24/6, 26/6
24/8, 26/8

300mm

www.rapid.com www.rapid.com

5 let záruka

Standardní technologie Pressless technologie Omnipress technologie

Na stoleV ruce

60
LISTŮ

50
LISTŮ

30
LISTŮ

Velkokapacitní sešívačka Rapid Supreme Omnipress SO60

kód popis barva cena

5000552 SO60 s technologií Omnipress a SuperFlatClinch 22  
5000553 SO60 s technologií Omnipress a SuperFlatClinch 22

5005554 SO60 s technologií Omnipress a SuperFlatClinch 22 bílá/růžová

5000561 Drátky Rapid Omnipress 60; 1000ks

Stolní a kompaktní sešívačky Rapid Supreme Omnipress 
SO30 a SO30c

kód popis barva cena

22  
5000547 SO30 s technologií Omnipress a SuperFlatClinch 22

5000548 SO30 s technologií Omnipress a SuperFlatClinch 22 bílá/růžová

5000549 SO30c s technologií Omnipress a 
SuperFlatClinch, poloviční vkládání 22  

5000550 SO30c s technologií Omnipress a 
SuperFlatClinch, poloviční vkládání 22

5000551 SO30c s technologií Omnipress a 
SuperFlatClinch, poloviční vkládání 22 bílá/růžová

5000559 Drátky Rapid Omnipress 30; 1000ks

Stolní sešívačka Rapid Supreme S50 SuperFlatClinch

REVOLUCE V KANCELÁŘIREVOLUCE V KANCELÁŘI

VYTVOŘENO PRO VAŠE RUCE

JEŠTĚ MÉNĚ SÍLY PŘI SEŠÍVÁNÍ, 
STLAČTE KDEKOLIV
Revoluční technologie Omnipress znamená, že pro sešití můžete 
sešívačku stlačit kdekoliv, potřebujete jen minimum síly. Novinkou 
oproti standardním sešívačkám s technologií Pressless jsou kompaktní 
rozměry sešívačky, díky unikátní konstrukci.

Patentovaná technologie plochého sešívání SuperFlatClinch® a inovativní 
„by-pass“ umožňují superploché sešívání, díky kterému ušetříte až 40% 
místa v pořadači.
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Rapid Supreme s technologií Omnipress®

Rapid Supreme
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Sešívačka Rapid Omnipress SO60 Sešívačka Rapid HD70

sešije až 70 listů • spojovače 9/8 a 9/10 Rapid Super Strong • bloková celokovová sešívačka 
• plnění shora • nastavitelná hloubka vkládání až 55 mm • barva stříbrno-oranžová • spodní 
část sešívačky vybavena pryží pro ochranu nábytku a zvýšení stability při sešívání • záruka 
5 let na funkční vady

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
177 002 699,00

až 70 listů

Rapid Super Strong  
9/8, 9/10

Sešívačka Rapid HD110
sešije až 110 listů • spojovače 9/8 až 9/14 Rapid Super Strong • bloková celokovová sešívačka 
• přední plnění • nastavitelná hloubka vkládání až 88 mm • barva stříbrno-oranžová • záruka 
5 let na funkční vady

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
173 000 1604,00

až 110 listů

Rapid Super Strong  
9/8 až 9/14

Sešívací kleště Rapid K1
sešije až 50 listů • spojovače 24/6 a 24/8 Rapid Strong • celokovové sešívací kleště • povrchová 
úprava chrom • záruka 5 let na funkční vady

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
173 001 699,00

až 50 listů

Rapid Strong
24/6, 24/8

Sešívačka MG-100 heavy
sešije až 100 listů • spojovače 23/8, 23/13 • celokovová • velkokapacitní 
• hloubka vkládání 50 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 927 475,00

až 100 listů

23/8, 23/13

Sešívačka Rapid HD210
sešije až 210 listů •  spojovače 9/8 až 24/8 Rapid Super Strong •  bloková kovová sešívačka 
• nastavitelná hloubka vkládání až 88 mm • přední plnění • záruka 5 let na funkční vady

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
176 007 2508,00

až 210 listů

Rapid Super Strong  
9/8 až 24/8

Sešívací kleště Leitz 5548
sešije až 30 listů • spojovače 24/6 a 24/8 Leitz • celokovové sešívací kleště • povrchová úprava 
chrom • záruka 5 let na funkční vady

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 111 399,00

až 30 listů

Leitz
24/6, 24/8

7
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KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
děrovačky, sešívačky, spojovače, sponky, klipy, připínáčky, špendlíky, nůžky, ořezávátka, pryže, pravítka, zvlhčovače, 
otevírače dopisů, korektory, lepicí strojky, lepidla, lepicí pásky, razítka a razítkové barvy

Sešívačka Rapid R13E nastřelovací
ergonomická ruční sešívačka •  snadná manipulace •  určená pro jednoduché práce např. 
s textiliemi, kůží, apod. • vysoká průraznost • bez zpětného rázu • spojovače 13/4 až 13/10 
• možnost aretace do ploché polohy pro snazší a bezpečné skladování

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
178 003 779,00

13/4 až 13/10

Spojovače do R13E
5000 ks v balení • galvanizovaný drát • do nastřelovací sešívačky R13E (178 003)

Obj. kód typ  Cena (Kč/bal.)
179 106 13/4 199,00
179 107 13/6 234,00
179 108 13/8 249,00
179 109 13/10 280,00

Spojovače Leitz
sešívací výkon v  listech 80 g •  vysoce kvalitní pozinkované spojovače •  1000 ks v  balení 
(electric - 2500 ks v balení)

Obj. kód typ  výkon  Cena (Kč/bal.)
175 029 24/6 30 listů 19,00
175 030 24/8 40 listů 69,00
175 031 26/6 30 listů 29,00
175 032 č. 10 10 listů 15,00
401 177 electric 10 listů 62,00

Rozešívačka MG 
kovová konstrukce • s pojistkou

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
169 404 černá 16,00
169 403 modrá 16,00
169 402 růžová 16,00

Spojovače RON
vyrobeny z vysoce kvalitního pozinkovaného drátu

Obj. kód typ  délka nožičky  ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
176 026 24/6 6 mm 1000 8,00
173 011 24/6 6 mm 2000 12,90
173 012 24/8 8 mm 1000 16,90
173 013 24/10 10 mm 1000 17,30
173 014 487/č.10 4,7 mm 2000 26,00

Spojovače Eagle
do velkokapacitní sešívačky MG-100 heavy (172 927) • 1000 ks v balení

Obj. kód typ  výkon  Cena (Kč/bal.)
172 035 23/13 80 listů 29,00
172 036 23/8 50 listů 19,00
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Spojovače Rapid
1000 ks v balení  • galvanizovaný drát/standard • galvanizovaný extra pevný drát/SuperStrong 
- speciálně naostřené hroty zaručují dokonalý výsledek i při sešívání křídového papíru

Obj. kód typ  provedení  Cena (Kč/bal.)
179 006 24/6 Standard 9,70
179 007 26/6 Standard 9,70
179 008 č.10 Standard 8,00
179 012 24/6 Strong 12,00
179 105 26/6 Strong 13,00
179 009 9/8  SuperStrong 76,00
179 010 9/10 SuperStrong 99,00
179 011 9/12 SuperStrong 106,00
179 365 30 listů Omnipress 16,00
179 366 60 listů Omnipress 48,00

Extra Sharp Point
TM

Extra Sharp Point
TM

Standard
Znamená univerzální sešívací drátky:
• Vyrobené z kvalitního, dostatečně pevného a přitom dobře tvarovatelného drátku
• Garantovaná kapacita sešití do 20 listů papíru

StrOnG
Znamená pevnější a kvalitnější drátek, který má navíc precizně zostřené hroty
• Vždy dosáhnete kvalitního výsledku sešití i při sešívání 30 listů papíru nebo při kombinaci 

papíru a fólie
• Pro sešívačky Rapid se super plochým sešíváním
• Drátky v kategorii Strong jsou ideální také pro velkokapacitní sešívačky (drátky č. 23)

SUPEr StrOnG 
Kromě speciálního zostření hrotů (jako u drátků Strong) jsou vyrobeny z extra pevné oceli
• Délka nožičky 8,5 mm (značení 8+) zaručuje kapacitu sešití až 50 listů
• Ideální pro kompaktní a přitom výkonnou sešívačku Rapid S50
• Vhodné také pro sešívání barevných či křídových papírů nebo kombinace papíru a fólie
• Perfektně fungují i s velkokapacitními sešívačkami (drátky č. 9)

RAPID = SPECIALISTA V SEŠÍVÁNÍ!
Vyberte si ten správný drátek:

1492_cp_Rapid_staples_info-box_czech_v4.indd   1 14.10.11   09:46

STANDARD

SUPER
STRONG

STRONG

Sponkovač Magic

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
178 037 sponkovač 48,00
178 038 spony 50 ks/bal. 66,00

ruční sponkovač na  kovové spony •  vhodný pro mnoholisté sepnutí •  nahrazuje dopisní 
sponky, klipy nebo sešívačky •  možnost sejmutí spony bez poškození papíru •  opakované 
použití spon • 50 spon v balení 

Spony plastové RON
barevný mix plastových spon

Obj. kód ks v bal.  délka (mm)  tvar  Cena (Kč/bal.)
400 413 30 21 V 13,00
400 414 30 25 V 13,00
400 415 30 35 V 25,00
400 416 10 60 V 21,00

Klipy kovové barevné
kvalitní kovové klipy • mix barev

Obj. kód velikost (mm)  ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
169 415 19 40  43,00
169 416 25 48  79,00
169 417 32  24  59,00
169 418 41  24  99,00

Klipy kovové
kovové • mnohonásobně použitelné • 12 ks v balení

Obj. kód velikost (mm)  Cena (Kč/bal.)
172 037 19 13,90
172 038 25 17,90
172 039 32 26,00
177 024 41 56,00
177 025 51 114,00

7



7

www.p4o.cz216

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
děrovačky, sešívačky, spojovače, sponky, klipy, připínáčky, špendlíky, nůžky, ořezávátka, pryže, pravítka, zvlhčovače, 
otevírače dopisů, korektory, lepicí strojky, lepidla, lepicí pásky, razítka a razítkové barvy

Spony dopisní RON
pozinkované • lesklé  

Obj. kód délka (mm)  ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
173 005 25 100 9,00
173 006 28 100 9,00
173 007 32 75 8,50

Velikosti dopisní 
spony

Měřítko: 1:1

25 mm 28 mm

32 mm

Spony dopisní 452 barevné RON
velikost 28 mm • potažené barevným plastem • 75 ks v krabičce

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
178 012 11,00

Velikost dopisní 
spony
Měřítko: 1:1

28 mm

Spony dopisní 453 barevné RON
velikost 32 mm • barevný drát • 75 ks v krabičce

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
173 008 18,00

Velikost dopisní 
spony
Měřítko: 1:1

32 mm

Spony aktové RON
pozinkované • lesklé  

Obj. kód délka (mm)  ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
173 009 50 75 19,00
173 010 75  25 23,00

Velikosti dopisní 
spony
Měřítko: 1:1

50 mm

75 mm
Spony aktové barevné RON
velikost 50 mm • potažené barevným plastem • 100 ks v krabičce

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
179 310 32,00

Velikost dopisní 
spony
Měřítko: 1:1

50 mm

Velikost dopisní 
spony
Měřítko: 1:1

Spony aktové zebra RON
velikost 50 mm • potažené barevným plastem • 25 ks v krabičce

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
178 015 18,00

50 mm
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Velikost dopisní 
spony

Měřítko: 1:1

Magnetický zásobník na dopisní 
spony RON
magnetický zásobník •  dodáván včetně 100 ks pozinkovaných 
sponek 32 mm 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
177 026 51,00

32 mm

Spony kolíčky RON
délka 3,5 cm • spony v podobě plastových kolíčků • 15 ks v krabičce 
• barevný mix

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
178 017 26,00

Špendlíky mapové RON
barevný mix • 50 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
178 016 15,00

Špendlíky vlaječky RON
barevný mix • 25 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
179 053 22,00

Připínáčky RON
niklované • nýtované 

Obj. kód průměr (mm)  délka (mm)  ks v bal.  typ  Cena (Kč/bal.)
173 017 14 11 100 201 26,00
173 018 16 15 75 202 32,00
173 015 10 8 100 222 12,00
173 016 11 9 100 223 14,00

Připínáčky barevné RON
průměr 10 mm •  délka jehly 8 mm •  100 ks v  balení 
• plastová krabička • mix barev - papírová krabička

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
179 399 červená 20,00
179 400 modrá  20,00
179 401 zelená 20,00
179 402 žlutá 20,00
179 403 bílá 20,00
177 023 mix 15,00

Špendlíky RON
špendlíky vhodné do nástěnky

Obj. kód typ  provedení  ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
173 019 430 niklované 200 20,00
173 020 432 barevná hlavička 50 32,00

7



7

www.p4o.cz218

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
děrovačky, sešívačky, spojovače, sponky, klipy, připínáčky, špendlíky, nůžky, ořezávátka, pryže, pravítka, zvlhčovače, 
otevírače dopisů, korektory, lepicí strojky, lepidla, lepicí pásky, razítka a razítkové barvy

Nůžky Concorde Trendy
kancelářské nůžky • nožnice z nerezové oceli • funkční ostré hrany • pogumovaný symetrický 
úchop

Obj. kód délka nůžek  Cena (Kč/Ks)
172 111 18 cm 27,00
172 112 20 cm 32,00

Nůžky Concorde 206
vysoce kvalitní nůžky • nožnice vyrobené z tvrzené japonské oceli s nerezovou úpravou 
• atraktivní design • ergonomické držení - měkký dotek 

Obj. kód délka nůžek  Cena (Kč/Ks)
179 124 15 cm 44,00
179 125 18 cm 49,00
179 126 21,5 cm 69,00

Nůžky komfortní RON
ergonomicky tvarované rukojeti • oka s šedými pogumovanými vložkami • čepele jsou spojeny 
kovovým šroubem

Obj. kód délka nůžek  délka čepele  Cena (Kč/Ks)
179 031 14 cm 6,5 cm 33,00
179 032 17 cm 8,5 cm 36,00
179 033 22 cm 9,0 cm 51,00

Nůžky kancelářské Jantar
plastová madla v barvě jantaru • vhodné pro kancelář i domácnost

Obj. kód délka nůžek  délka čepele  Cena (Kč/Ks)
440 443 22,5 cm 11 cm 46,00

Nůžky kancelářské
plastová madla • vhodné pro kancelář i domácnost

Obj. kód délka nůžek  délka čepele  Cena (Kč/Ks)
169 422 21,5 cm 9,5 cm 34,00

Nůžky kancelářské pogumované
kvalitní nůžky z  nerezové oceli •  měkká ergonomická rukojeť 
• vhodné pro kancelář i domácnost

Obj. kód délka nůžek  délka čepele  Cena (Kč/Ks)
173 737 17 cm 9,5 cm 19,00
173 738 21 cm 11,5 cm 24,00
173 739 23,5 cm 13 cm 29,00

Nůžky kancelářské pogumované 
pro leváky
plastová madla s pogumovanou rukojetí - extra měkké • vhodné 
pro kancelář i domácnost 

Obj. kód délka nůžek  délka čepele  Cena (Kč/Ks)
169 421 21,5 cm 9,5 cm 69,00
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Nůžky celokovové
celokovové provedení •  čepele spojuje kovový šroub •  řezné plochy speciálně upraveny pro 
snadný a precizní střih

Obj. kód délka nůžek  délka čepele  Cena (Kč/Ks)
178 018 18 cm 9 cm 107,00
178 019 20 cm 10,5 cm 109,00
178 020 25 cm 14,5 cm 147,00

Nůžky titanové Dahle Office
TOP nůžky vysoké kvality z kalené nerezové speciální oceli (54 Rockwell) pro zajištění extrém-
ně dlouhé živostnosti a  kvality •  speciální povrchová úprava Titannitridem s  antistatickým 
povrchem, na kterém neulpívá lepidlo • vybroušené čepele s titanovým povlakem pro dlouho-
době ostrý řez • kvalitní rukojeti nůžek z polypropylenu optimálně padnou do ruky • pryžová 
měkká rukojeť pro příjemnou práci

Obj. kód délka nůžek  Cena (Kč/Ks)
172 096 13 cm 159,00
172 097 18 cm 179,00
172 098 21 cm 199,00

Nůžky Perro
školní i kancelářské použití • pogumované držení • extra jemný úchop • bez otlaků • extra 
měkká držadla • ergonomické držení • bez únavy rukou • celková délka 17,8 cm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 375 35,00

Nůžky titanové
profesionální titanové nůžky špičkové kvality •  plastová madla s  gumovým vnitřkem pro 
příjemné držení

Obj. kód délka nůžek  délka čepele  Cena (Kč/Ks)
170 352 17,5 cm 7,5 cm 69,00
170 353 21 cm 9 cm 77,00

Nůžky Dahle Allround
multifunkční nůžky s praktickým mikroozubením pro spolehlivou fixaci řezaného mate-
riálu • integrovaný otvírák na otočné uzávěry • z kvalitní kalené nerezové oceli • pečlivě 
vybroušené čepele pro přesné řezy • kvalitní rukojeti nůžek z vysoce odolného plastu ABS 
• celková délka 21 cm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 113 515,00

Nůžky titanové Leitz WOW
prémiové titanové nůžky z  nerezové oceli 
• komfortní ergonomická madla ve výrazném 
dvoubarevném provedení •  odolné titanové 
nože vydrží daleko déle ostré než běžné nože 
• celková délka 20,5 cm • záruka 10 let

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 312 modrá 247,00
179 418 zelená 247,00
179 419 žlutá 247,00
179 315 růžová 247,00
179 352 tyrkysová 247,00
179 353 fialová 247,00
179 316 bílá 247,00
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Ořezávací strojek elektrický Dahle 210
kvalitní elektrické ořezávátko se zapojením do sítě (adaptérová přípojka) • pro snadné, rychlé, bezpečné a dokonalé 
ořezávání tužek a pastelek do průměru 11 mm •  automatické nastavení ořezávání pro optimální hrot • velkoobjemový 
průhledný kontejner na odpad • snadná údržba 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
402 242 černá 1850,00
402 243 bílá 1850,00

Ořezávací strojek elektrický s frézou
jednoduchá manipulace • pro ořezávání tenkých i silných pastelek • nastavitelná 
ostrost ořezání •  odstraňovač zlomených hrotů •  napájení na  4 baterie AA 
•  možnost napájení přes adaptér obj. kód 173  004 (baterie ani adaptér nejsou 
součástí dodávky)

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
171 233 ořezávátko 480,00
173 004 adaptér 440,00

Ořezávátko Milan dvojité s pryží
dvojité ořezávátko •  dva otvory na  standardní i  silnou tužku •  se zásobníkem 
• s pryží • různé barvy • rozměr 6,7 x 4 x 2,5 cm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 110 59,00

Ořezávací strojek elektrický barevný
jednoduchá manipulace • pro ořezávání tenkých i silných pastelek • 4 baterie AA • možnost napájení přes adaptér 
obj. kód 173 004 (baterie ani adaptér nejsou součástí balení) • náhradní nože - cena za balení 5 ks

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
172 022 strojek 240,00
170 413 náhr. nože   17,00

Ořezávací strojek 102
přítlačná čelist • úchyt na stolní desku • mechanický

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 133 190,00

Ořezávátko Milan Capsule
ořezávátko s pryží • ocelová čepel • ostré a odolné ostří • ideální pro grafitové tužky 
a barevné tužky • pryž ze syntetického kaučuku • vhodná na širokou škálu tužek 
• různé barvy • rozměr 6,7 x 4 x 2,5 cm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 376 62,00
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Ořezávátko Milan dvojité s pryží

Ořezávátko Milan Capsule

Ořezávátko Milan Double
otvory pro dvě síly tužek •  ocelová čepel •  ostré a  odolné ostří 
• zásobník na odpad • příjemné na dotek • mix barev

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 377 32,00

Ořezávátko dvojité
pro silnou i tenkou tužku • plastové se zásobníkem na odpad  

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
179 374 kovové 27,00
172 095 plastové 29,00

Ořezávátko kovové 
kovové ořezávátko • mix barev

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
171 848 5,00

Ořezávátko Speeder
plastové ořezávátko s gumovým úchytem • mix barev

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 117 10,00

Pryž 526 B 30
na grafitové tužky 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 165 12,00

Pryž 526 BT 30
kombinovaná • na grafitové tužky a inkoust

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 167 13,00

Pryž černá Pentel 
hi-polymerová • rozměr 43,4 x 17,4 x 11,8 mm • nešpiní

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
179 121 černá 19,00

Pryž Pentel Soft
hi-polymerová • při gumování vzniká jen jeden žmolek

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
172 024 jednožmolková 19,00

„jeden žmolek“ 

7
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Pryž v tužce Mono Zero
precizní guma v tužce s výměnnou náplní pro profesionální 
gumování, naprosto přesná a čistá • tlačítkový mechanismus 
a kovové vedení náplně • vhodné pro architekty, designéry, 
kresliče apod. 

Obj. kód typ  barva  Cena (Kč/Ks)
401 902 kulatá 2,3 mm modrá 62,00
198 161 kulatá 2,3 mm zelená 62,00
401 903 hranatá 2,5 x 5 mm  modrá 62,00
198 162 hranatá 2,5 x 5 mm  černá 62,00
401 904 2 náplně kulaté - 38,00
401 905 2 náplně hranaté - 38,00

2,3  mm

2,5 x 5  mm

Pryž mazací 528 
pryž Mars plastic v tužce • na grafitové tužky 

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
170 168 tužka 58,00
170 169 1 náplň 22,00

Pryž Clic Eraser v tužce
na grafitové tužky • plastové tělo 
• brzda proti vysunutí náplně 

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
150 095 tužka 39,00
172 000 2 náplně 39,00

Trojúhelník 45/177 KTR
s kolmicí • transparentní

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 236 11,00

Pravítko transparentní KTR
transparentní

Obj. kód délka  Cena (Kč/Ks)
170 154 20 cm 8,00
170 155 30 cm 10,00
170 156 40 cm 17,00
179 303 50 cm 18,00

Zvlhčovač prstů
molitanová houbička • mix barev

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 243 19,00

Zvlhčovač prstů glycerinový
hmotnost 20 g •  obsahuje přírodní glycerin •  prvotřídní 
kvalita • neutrální vůně • protiskluzové dno

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 017 34,00
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Korekční strojek Roll-on
šíře 4,2 mm • návin 15 m • jednorázový • ergonomický tvar • čistá, precizní a rychlá korektura 
• možnost okamžitého přepsání • vhodný pro všechny druhy korektur

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 040 40,00

návin 15 m

20202014 •  2016 •  2017 •  2018 •  2
019

Lupa 1216
praktické provedení • černý plastový rámeček • skleněná čočka

Obj. kód průměr (mm)  zvětšení  Cena (Kč/Ks)
179 373 40 2,75 x 19,00
179 018 60 1,5 x 23,00
179 019 80 1 x 31,00

Korekční strojek 2WAY
šíře 4,2 mm • návin 8 m • unikátní strojek s ergonomickým pogumovaným soft povrchem 
• vhodný pro praváky i pro leváky • pro všechny druhy korektur

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
178 027 48,00

návin 8 m

20202014 •  2016 •  2017 •  2018 •  2
019

Otevírač dopisů 
kovová čepel • plastová nebo dřevěná rukojeť 

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
174 044 plastová rukojeť 27,00
172 089 dřevěná rukojeť 59,00

Opravný lak Soft Tip Aqua
třídimenzní houbička pro nanášení laku • hmotnost 25 g • ředitel-
ný vodou • rychleschnoucí • vysoká krycí schopnost

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 130 22,00

20202014 •  2016 •  2017 •  2018 •  2
019

Opravný lak Soft Tip Fluid
třídimenzní houbička pro variabilní šířku oprav •  hmotnost 25 g 
• ředitelný benzinem • rychleschnoucí • vysoká krycí schopnost 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 131 22,00

20202014 •  2016 •  2017 •  2018 •  2
019

návin 8 m

20202014 •  2016 •  2017 •  2018 •  2
019

179 421

173 072 173 021

Korekční strojek Scooter
šíře 4,2 mm • návin 8 m • jednorázový • umožňuje okamžité přepsání • kolečka pro rychlou, 
stabilní korekturu

Obj. kód barevné provedení  Cena (Kč/Ks)
173 021 mix barev 42,00
173 072 black & white 42,00
179 421 paisley 42,00

7



7

www.p4o.cz224

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
děrovačky, sešívačky, spojovače, sponky, klipy, připínáčky, špendlíky, nůžky, ořezávátka, pryže, pravítka, zvlhčovače, 
otevírače dopisů, korektory, lepicí strojky, lepidla, lepicí pásky, razítka a razítkové barvy

Korekční strojek Pritt Refill Roller
váleček na  hrotu zaručuje lehký posun pásky s  přesným namířením na  korekci, což je základní potřeba uživatele 
• obousměrná korekce vhodná i pro leváky • flexibilní hrot umožňuje hladkou aplikaci přizpůsobením se úhlu aplikace 
• ochranný kryt pro dlouhodobé využití

Obj. kód typ  šíře   návin  Cena (Kč/Ks)
172 074 strojek 4,2 mm 12 m 112,00
172 075 strojek 6 mm 12 m 112,00
172 076 náplň  4,2 mm 12 m 74,00
172 077 náplň 6 mm 12 m 74,00

návin 12 m

    Flexibilní  hrot

  Váleček na hrotu

    Obousměrná korekce

návin 10 m

Korekční strojek Pritt compact
jednorázový korekční strojek

Obj. kód šíře  návin  Cena (Kč/Ks)
170 034 4,2 mm 10 m 69,00
170 035 6 mm 10 m 69,00

Korekční strojek Pritt mini
šíře 4,2 mm • návin 7 m • jednorázový • mini korekční roller   

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 093 55,00

návin 7 m

Korekční pero Pritt
rychleschnoucí opravný lak v tužce • kovový hrot pro přesnou korekturu • obsah 2 x 8 ml 
• neobsahuje PVC 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
176 002 58,00

Korekční strojek Pritt ECOflex
šíře 4,2 mm • návin 10 m • pohodlná a snadná manipulace • můžete korigovat, jako když píšete 
• suchá korekce • kryje okamžitě • korekce na běžném i faxovém papíru • nezanechává stopy 
či skvrny na fotokopiích • bez rozpouštědel • boční aplikace • vyroben z 89% obnovitelných 
materiálů

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
178 032 68,00

návin 10 m

Korekční strojek Pritt MicroRolly
šíře 5 mm • návin 6 m • jednorázový • opravený text lze okamžitě přepsat • malý a praktický 
korekční roller – vejde se do penálu • čistá a přesná aplikace • na kopiích nezanechává stíny 
ani okraje • bez rozpouštědel • mix barev

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
174 027 39,00

návin 6 m
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KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
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Korekční strojek ZTN25-BW
šíře 5 mm • návin 6 m • jednorázový • korekční páska v opravném 
mini strojku s bočním držením • ergonomický tvar těla • různo-
barevné provedení 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 108 33,00

návin 6 m

Korekční strojek X Pentel
šíře 4,2 mm • návin 10 m • jednorázový • ergonomický tvar • čistá, 
precizní a  rychlá korektura díky bočnímu úchopu •  možnost 
okamžitého přepsání • vhodný pro všechny druhy korektur

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 122 39,00

návin 10 m

Korekční strojek Milan fluo
šíře 4,2 mm •  návin 5 m •  rychlé a  přesné korekce •  opravy 
na všechny typy papíru • čtyři neonové barvy

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 428 32,00

návin 5 m

Korekční strojek Milan kulatý
šíře 5 mm •  návin 6 m •  korekční strojek vhodný pro praváky 
i leváky •  ve tvaru tyčinky s víčkem • aplikátor s páskou lze otáčet 
o 360 stupňů • perfektně kryje • čtyři barevná provedení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 427 32,00

návin 6 m

Korekční strojek Pelikan výměnný
šíře 4,2 mm • návin 14 m • výměnná páska • ihned přepisovatelný 
• rychlá a jednoduchá aplikace • ergonomický design 

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
177 011 strojek 74,00
177 012 náplň 54,00

návin 14 m

Korekční strojek Pelikan blanco
šíře 4,2 mm • návin 10 m • ihned přepisovatelný • rychlá a jedno-
duchá aplikace

Obj. kód šíře  Cena (Kč/Ks)
177 016 4,2 mm 56,00

návin 10 m

Korekční strojek Tombow
šíře 4,2 mm • návin 12 m • jednorázový • boční rolování • okamžitá 
a čistá oprava • páska odrolovatelná až do posledního milimetru

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 311 69,00

návin 12 m

Korekční strojek Dominic
šíře 5 mm •  jednorázový recyklovatelný korekční strojek 
• silně kryjící • bez chemických rozpouštědel • mix barev

Obj. kód návin  Cena (Kč/Ks)
170 448 3 m 15,00
171 187 8 m 29,00
171 231 12 m 37,00

návin 8 m

návin 12 m

návin 3 m
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Lepicí strojek Pritt
šíře 8,4 mm • návin 16 m • vyměnitelná náplň •  struktura včelí plástve na trvalých páskách umožňuje silné a hladké lepení • ochranný kryt pro 
dlouhodobé využití • lepí papír, karton, fotografie, apod.  

Obj. kód druh lepení  označení  Cena (Kč/Ks)
172 078 trvalé  strojek 133,00
172 079 snímatelné strojek 133,00
172 080 trvalé  náplň 97,00
172 081 snímatelné náplň 95,00

návin 16 m

 

Struktura včelí plástve

Lepicí razítko Tesa
lepicí razítko 8,4 x 8,4 mm • 1 100 lepicích bodů • permanentní • chytře přilepí fotografie, poznámky či jiné lehké předměty z papíru a kartonu 
• kancelářské použití: lepení účtenek, kupónů či vizitek • kreativní použití: lepení dekorací, fotoalb, ruční práce a tvoření  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 899 129,00

1100 lepicích bodů

Lepicí strojek Pritt mini
šíře 5 mm • návin 6 m • lepí papír, karton, fotografie, apod.  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 092 65,00

návin 6 m

  

Lepicí strojek Pritt compact
šíře 8,4 mm • návin 10 m •  lepí papír, karton, fotografie • čistá, rychlá a přesná aplikace 
• neroztéká se

Obj. kód druh lepení  Cena (Kč/Ks)
178 029 trvalé 97,00
178 030 snímatelné  97,00

návin 10 m
návin 5 m

Lepicí strojek Milan
šíře 8,4 mm •  návin 5 m •  vhodné pro lepení papíru •  plně nahrazuje lepicí tyčinky, tekutá 
lepidla nebo lepicí pásky • díky nevysychavému provedení je vhodný pro ty, kteří lepí velmi 
málo • také jej oceníte při balení dárků, lepení je neviditelné a velmi pohodlné • vhodné pro 
kreativní lepení • mix barev 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 114 39,00

7
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Lepicí tyčinka Pritt
lepí papír, karton, fotografie •  neobsahuje rozpouštědla •  vyrobena z  90% obnovitelných 
materiálů  • nová vylepšená receptura

Obj. kód hmotnost  Cena (Kč/Ks)
170 070 10 g 19,00
170 071 20 g 31,00
170 072 40 g 49,00

Lepicí tyčinka Kores
lepí papír a  karton •  vodou omyvatelné •  obsahuje glycerin, nevysychá •  neobsahuje 
rozpouštědla

Obj. kód hmotnost  Cena (Kč/Ks)
170 089 8 g 19,00
170 086 15 g 27,00
170 087 20 g 33,00
170 088 40 g 50,00

20202014 •  2016 •  2017 •  2018 •  2
019

Lepicí tyčinka Pelikan
lepí papír, karton, fotografie • snadné a rychlé použití • bodově přesné lepení • nevysychá 
• neobsahuje rozpouštědla

Obj. kód hmotnost  Cena (Kč/Ks)
177 018 10 g 16,00
177 019 20 g 29,00
177 020 40 g 43,00

Lepicí tyčinka Glue stick
vysoce kvalitní lepicí tyčinka na papír a karton • dlouhá životnost 
• neobsahuje rozpouštědla • s příjemnou citrónovou vůní • vhodná 
do kanceláře i pro školu • jednoduchá manipulace

Obj. kód hmotnost  Cena (Kč/Ks)
171 165 8 g 9,00
171 166 21 g 19,00
171 167 36 g 29,00

Lepicí tyčinka Herkules 
univerzální lepicí tyčinka pro domácnost, školu a kancelář • vhodná k lepení papíru, tkanin, 
korku a dalších savých materiálů • 12 g tyčinka stylizovaná v unikátním trojhranném tvaru 
- vhodné k lepení i do rohů a okrajů

Obj. kód hmotnost  Cena (Kč/Ks)
172 090 8 g 16,00
179 406 12 g 19,00
401 989 15 g 18,00
172 091 40 g 35,00

Lepidlo Herkules
univerzální disperzní lepidlo • lepí papír, kůži, dřevo apod. • neobsahuje rozpouštědla

Obj. kód hmotnost  provedení  Cena (Kč/Ks)
170 078 30 g aplikátor 27,00
175 034 60 g super-tuba 49,00
170 076 130 g aplikátor 49,00
170 077 250 g - 66,00
174 023 500 g - 109,00
179 404 500 g aplikátor 118,00
179 405 1000 g - 218,00
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Lepidlo White Glue
bílé disperzní PVA lepidlo • lepí papír, karton, lehké textilie, kůži, korek, dřevo • rychlouzávěr 
• čistá a lehká aplikace • zasychá do 2 minut • lehce vypratelné • neobsahuje rozpouštědla 
• netoxické

Obj. kód objem  Cena (Kč/Ks)
179 304 60 ml 25,00
179 305 125 ml 38,00
179 306 250 ml 64,00
179 420 970 ml 129,00

20202014 •  2016 •  2017 •  2018 •  2
019

Lepidlo glue pen
tekuté lepidlo • aplikační houbička • lepí papír a karton • snadná aplikace • bezbarvé 

Obj. kód objem  Cena (Kč/Ks)
171 439 30 ml 8,00
174 042 40 ml 9,00
171 168 50 ml 10,00

Lepidlo Glufix
tekuté transparentní lepidlo • lepí všechny druhy papíru, lepenku, fotografie a lehké tkaniny 
•  vhodné pro výrobu domácího bezpečného slizu •  neobsahuje rozpouštědla, netoxické 
• dlouhá životnost, neutrální vůně • lehce vypratelné • vyrobeno v ČR

Obj. kód objem  Cena (Kč/Ks)
170 074 30 ml 18,00
170 075 50 ml 20,00
179 383 500 ml 96,00

20202014 •  2016 •  2017 •  2018 •  2
019

Lepidlo Herkules Expert
hmotnost 130 g •  disperzní lepidlo na  dřevo •  vysoká pevnost 
spojů •  třída vodovzdornosti D2 •  praktický aplikátor hrotového 
tvaru pro snazší a přesnější nanášení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 357 59,00

Lepidlo Nová Klovatina
hmotnost 100 g •  lepí papír •  možno aplikovat bodově 
i  celoplošně •  neobsahuje organická rozpouštědla - z  90 % 
vyrobeno z přírodních surovin

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 090 47,00

Lepidlo GamaFix
hmotnost 100 g •  disperzní lepidlo •  lepí papír, textil, dřevo, 
keramické hmoty apod. •  aplikační roztěrka •  neobsahuje 
organická rozpouštědla

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 073 39,00

Lepidlo Kanagom
vodostálé, acetonové, ''legendární'' •  výborně lepí dřevo, papír, 
korek i některé plasty • nevhodné pro lepení gumy a PVC

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 131 44,00

7
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KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
děrovačky, sešívačky, spojovače, sponky, klipy, připínáčky, špendlíky, nůžky, ořezávátka, pryže, pravítka, zvlhčovače, 
otevírače dopisů, korektory, lepicí strojky, lepidla, lepicí pásky, razítka a razítkové barvy

Lepidlo sprejové PhotoMount
pro sestavování fotografií, ilustrací nebo reprodukcí •  možnost přemístění před úplným 
přilepením • neprosakuje • objem 400 ml

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 092 499,00

Lepidlo sprejové SprayMount
umožňuje přemístění do několika minut před konečným přilepením a odstranění bez poško-
zení • časem neztvrdne ani nezežloutne • objem 400 ml

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 094 499,00

Lepidlo sprejové ReMount
po aplikaci lze lepený materiál mnohonásobně sejmout a opět nalepit • vynikající pomůcka 
pro aranžéry • pro hladké povrchy • objem 400 ml

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 093 876,00

Lepidlo sprejové DisplayMount
pro trvalou montáž a  lepení •  s  nejvyšší pevností  mezi sprejovými lepidly 3M •  speciálně navržené pro výstavy, 
ateliéry a divadelní scény • objem 400 ml

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 394 499,00

Vteřinové lepidlo Power glue gel 3 x 1g
hmotnost 3 x 1 g •  trvalý a  okamžitý účinek •  samopropichovací víčko - čisté 
a rychlé použití • lepí kov, gumu, kůži, dřevo, papír, plast • nestéká - ideální pro 
lepení vertikálních ploch

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
401 442 42,00

Vteřinové lepidlo Concorde
hmotnost 3 g •  univerzální •  lepí gumu, kov, sklo, keramiku, dřevo •  okamžitý 
účinek • spoj je po vytvrdnutí průhledný  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 123 7,90
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Vteřinové lepidlo Concorde

hmotnost 15 g • rychlé a extra pevné univerzální lepidlo vhodné 
na  všechny materiály kromě PP, PE, polystyrenu, skla a  synte-
tických vláken •  při lepení je možno 15 s  korigovat lepený spoj, 
a  do  60 s  zatvrdne •  dokonalé lepení i  na  neporézní materiály 
• ideální pro větší plochy   

Univerzální lepidlo Loctite 60s

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 672 140,00

Vteřinové lepidlo Loctite Perfect pen
hmotnost 3 g • gelové vteřinové lepidlo v tužce • vhodné na všech-
ny materiály mimo lepení PP, PE, polystyrenu a jemné kůže • gelo-
vé lepidlo ideální na svislých plochách - nestéká a nekape • lze před 
trvalým přilepením korigovat • VODĚODOLNÉ  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 094 122,00

Vteřinové lepidlo Loctite Power Easy
hmotnost 3 g • gelové vteřinové lepidlo vhodné na všechny mate-
riály mimo lepení PP, PE, polystyrenu a jemné kůže • gelové lepidlo 
ideální na svislé plochy - nestéká a nekape • lze před trvalým přile-
pením korigovat • VODĚODOLNÉ

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 050 92,00

Vteřinové lepidlo Loctite Super Bond
hmotnost 3 g • vteřinové lepidlo vhodné na všechny materiály mimo 
lepení PP, PE, polystyrenu a jemné kůže  • VODĚODOLNÉ

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 085 48,00

Vteřinové lepidlo Loctite Original
hmotnost 3 g •  vteřinové lepidlo vhodné na  všechny materiály 
mimo lepení PP, PE, polystyrenu a  jemné kůže •  vysoká pevnost 
na pevných a hladkých plochách • VODĚODOLNÉ

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 095 77,00

Vteřinové lepidlo Loctite Power Flex 
Gel
hmotnost 3 g • gelové vteřinové lepidlo vhodné na všechny materiály 
mimo lepení PP, PE, polystyrenu a jemné kůže • gelové lepidlo ideální 
na svislé plochy - nestéká a nekape • VODĚODOLNÉ

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 238 92,00

Vteřinové lepidlo Loctite Super 
Bond gelové
hmotnost 2 g • gelové vteřinové lepidlo vhodné na všechny mate-
riály mimo lepení PP, PE, polystyrenu a jemné kůže • VODĚODOLNÉ

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 025 52,00

Odstraňovač lepidla Loctite
hmotnost 5 g • odstraní zaschlé lepidlo z různých povrchů včetně 
textilu • uvolní slepené prsty • znovu rozlepí špatně slepené před-
měty • odstraní stopy po samolepkách a skvrny od permanentních 
fixů

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
177 032 115,00
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Lepidlo Pattex 100% BL
hmotnost 50 g • univerzální lepidlo • jednoduchá aplikace v inte-
riéru i  exteriéru •  lepí drobné předměty i  plochy •  transparentní 
• vysoká pevnost a flexibilita

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 301 119,00

Lepidlo Pattex Super Fix
hmotnost 50 g • univerzální disperzní lepidlo nahrazující hřebíky, 
šrouby a hmoždinky v interiéru • neobsahuje rozpouštědla • po vy-
tvrzení přetíratelné

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 302 72,00

Lepidlo Chemoprén Extrém
objem 50 ml •  lepí extrémně zatěžované spoje •  odolné vůči vy-
sokým teplotám 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 084 60,00

Lepidlo Chemoprén Univerzál
objem 50 ml • benzinový základ •  lepí většinu materiálů • pevné 
spoje

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 083 55,00

Odstraňovač lepidla ve spreji 
obsah 200 ml •  snadno odstraní zaschlé lepidlo z  plastových, 
skleněných a  kovových ploch •  odstraní stopy po  samolepkách 
• ve spreji, nezávadný, bezbarvý

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 425 234,00

Speciální páska Pattex Power Tape
odolná proti vodě a tlaku • šíře 50 mm • návin 10 m • všestranné použití • barva stříbrná

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 223 129,00

návin 10 m

Tavná lepicí pistole Apli
praktická menší tavná pistole 20 W v  balení se dvěma lepicími tyčinkami •  vhodná pro drobné opravy, ruční práce, 
kutilství, dekorace, atd. •  lepí k sobě různé druhy materiálů: plast, keramika, kůže, textil, dřevo, atd. • velikost tyčinek: 
průměr 7,5 mm, délka 10 cm

Obj. kód provedení  Cena (Kč/bal.)
172 099 tavná pistole + 2 tyčinky 219,00
172 100 tavné tyčinky čiré 10 ks 44,00
172 101 tavné tyčinky barevné 12 ks 53,00
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Lepidlo Chemoprén Univerzál Ruční odvíječ Pack´n´Go

ruční odvíječ na  balicí pásku do  šíře 48 mm a  délky 50 m •  praktický pomocník při balení 
krabic v běžném provozu kanceláře • elegantní design a ergonomický tvar umožňují snadnou 
manipulaci •  kovový řezací nůž má optimální sklon pro snadné odtržení na  požadovaném 
místě • odvíječ je dodáván s hnědou balicí páskou 48 mm x 50 m

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 105 278,00

šíře pásky až 48 mm
návin pásky až 50 m

Lepicí páska 3M
kvalitní balicí páska • pro lehké až středně těžké krabice • dobrá lepivost • odolná proti oděru 
a vlhkosti 

Obj. kód barva  rozměr  Cena (Kč/Ks)
170 050 transparentní 25 mm x 66 m 31,00
170 051 hnědá 38 mm x 66 m 36,00
170 052 transparentní 38 mm x 66 m 36,00
170 055 hnědá 50 mm x 66 m 39,00
170 056 transparentní 50 mm x 66 m 39,00

návin 66 m

Lepicí páska barevná 
barevná lepicí páska pro široké použití v kanceláři i domácnosti • akrylátové lepidlo • vysoká 
pevnost   

Obj. kód barva  šíře (mm)  návin (m)  Cena (Kč/Ks)
179 439 černá 24 66 19,00
179 440 červená 24 66 19,00
179 441 modrá 24 66 19,00
179 442 zelená 24 66 19,00
179 443 žlutá 24 66 19,00
179 444 bílá 24 66 19,00
173 030 černá 48 50 28,00
173 032 červená 48 50 28,00
173 031 modrá 48 50 28,00
173 034 zelená 48 50 28,00
173 033 žlutá 48 50 28,00
170 795 oranžová 48 50 28,00
173 073 bílá 48 50 28,00

návin 50 m

návin 66 m

Odvíječ balicí pásky 3M
ruční odvíječ na  balící pásky do  šíře 55 mm a  délky 66 m •  brzda udržuje pásku při lepení 
neustále napnutou • mechanické díly zaručují dlouhou životnost • odvíječ 219799 dodáván 
s 2 ks hnědé balicí nehlučné pásky 50 mm x 66 m (219 202)

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
210 108 odvíječ 599,00
219 799 odvíječ s 2 ks pásky 599,00

návin 20 m

Balicí páska se zásobníkem
šíře 48 mm •  návin 20 m •  páska pro každodenní používání •  ideální pro pečetění hrubých 
balíků, papírových krabic nebo kartonů pro přepravu a skladování • odvíječ usnadňuje odvíjení 
a odřezávání pásky • velmi silná adheze na všech typech povrchů • velmi odolná • čirá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
217 069 143,00

šíře pásky až 55 mm
návin pásky až 66 m

Balicí potřeby: krabice, balicí papíry, odvíječe, 
balicí pásky, fólie a další

Snadné objednávání na www.p4o.cz

najdete v kapitole 11

7
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Lepicí páska Scotch Crystal
šíře 19 mm • krystalicky čirá páska • extra silná na lepení, balení, etiketování a opravy • odolná 
proti stárnutí • návin 7,5 m s ručním plastovým zásobníkem

Obj. kód návin (m)  Cena (Kč/Ks)
170 059 7,5 39,00
400 664 33 67,00

návin 7,5 m

Lepicí páska Scotch Magic
šíře 19 mm •  neviditelná na  většině kancelářských papírů •  ideální na  skenování a  opravu 
dokumentů • popisovatelná • návin 7,5 m s ručním plastovým zásobníkem

Obj. kód návin (m)  Cena (Kč/Ks)
170 053 7,5 42,00
170 057 33 89,00

návin 7,5 m návin 33 m návin 33 m

Lepicí páska Scotch oboustranná
šíře 12 mm • transparentní oboustranná lepicí páska • extrémně odolná proti stárnutí • silně 
lepivá a dobře držící na většině povrchů •  ideální pro práci s  fotografiemi • zvládne i  lehké 
montážní úkoly • návin 6,3 m s ručním plastovým zásobníkem

Obj. kód návin (m)  Cena (Kč/Ks)
176 001 6,3 72,00
179 334 33 259,00

návin 6,3 m

oboustranná

návin 33 m
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Lepicí páska oboustranná přemístitelná
oboustranná lepicí páska •  návin 12 m •  odtržitelná rukou •  silně lepicí •  odstranitelná 
• po odstranění nezanechává stopy  

Obj. kód šíře  Cena (Kč/Ks)
401 701 12 mm 62,00
401 702 25 mm 86,00

návin 12 m

oboustranná
snímatelná

Lepicí páska Scotch odstranitelná 
šíře 19 mm • návin 33 m • popisovatelná odstranitelná lepicí páska • vhodná 
pro zavěšení dokumentů, fotek nebo dekorací a  jejich čisté odstranění nebo přemístění 
• nezanechává stopy • odolná proti vlhkosti

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 058 109,00

návin 33 m

snímatelná

Lepicí páska Milan 80212 oboustranná
oboustranná lepicí páska • šíře 15 mm • návin 10 m • bílá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 109 29,00

návin 10 m

oboustranná

Lepicí páska Milan 80211 popisovatelná
popisovatelná lepicí páska • šíře 19 mm • návin 33 m • kvalitní lepidlo • mléčná barva 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 426 34,00

návin 33 m

popisovatelná

Lepicí páska oboustranná  NICHIBAN NICETACK 

lepicí pásky vyvinuty japonskou společností Nichiban - staletá tradice v oblasti adhezních technologií • využitelné v celém 
spektru průmyslových odvětví, kancelářích i domácnostech po celém světě

Obj. kód typ  šíře (mm)  návin (m)  Cena (Kč/Ks)
179 384 univerzální 15 5 95,00
179 385 na sklo a kovy 15 5 95,00
179 386 na plasty 15 1,2 195,00
179 387 voděodolná 15 2 215,00
179 388 na venkovní použití 20 5 120,00

VODĚODOLNÁ

skvěle odolává vlhku a vodě, 
vhodná do vnitřních prostor

UNIVERZÁLNÍ

na většinu povrchů jako je papír, 
sklo, kov a plast - silně lepicí

SKLO A KOVY

perfektní pro lepení plakátů
na skleněné či jiné hladké povrchy

VENKOVNÍ POUŽITÍ

drží skvěle na nerovných površích, 
odolá povětrnostním vlivům

PLASTY

vysoce účinné a odolné lepidlo
na všechny druhy plastů

7
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Odvíječ lepicí pásky Leitz WOW
výrazný moderní odvíječ lepicí pásky v prémiové kvalitě značky Leitz • pro pásky do šíře 19 mm 
a návinu 33 m • dvoubarevné provedení se stylovým lesklým povrchem • díky robustnímu pro-
vedení lze pohodlně ovládat pouze jednou rukou • dodáván včetně pásky

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 804 modrá 286,00
401 805 zelená 286,00
401 806 růžová 286,00
401 807 šedá 286,00

Odvíječ lepicí pásky Scotch® C18
stolní zásobník pro pásku do  šířky 19 mm a  návin 33 m •  nadčasový, spolehlivý odvíječ 
pásky •  umožňuje odtrhávání pásky jednou rukou •  kovové ostří pro snadné odtrhávání 
různých druhů pásek • snadná výměna pásky • dodáváno včetně lepicí pásky Scotch® Ma-
gic™ 19 mm x 33 m (170057)

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 395 černá 199,00
179 396 mentolová 199,00
179 397 levandulová 199,00

Odvíječ lepicí pásky Scotch® C60
stolní zásobník pro Scotch Magic pásku 810 (170 057) do  šířky 19 mm a  návin 33 m 
• nadčasový a spolehlivý odvíječ • umožňuje odrthávání pásky jednou rukou • kovové ostří pro 
snadné odtrhávání různých druhů pásek • snadná výměna pásky • dodáván včetně lepicí pásky 
Scotch® Magic 19 mm x 33 m (170057)

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
178 034 2 odstíny černé 199,00
178 035 stříbrno-černá 231,00

Odvíječ double Milan 
odvíječ lepicí pásky • pro pásky do šíře 25 mm • adaptér pro pásky s návinem 33 a 66 m 
• hmotnost 1,34 kg

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 429 černá 155,00
179 430 šedá 155,00

Lepicí páska věž
transparentní lepicí páska 

Obj. kód šíře (mm)  návin (m)  počet (ks/bal.)  Cena (Kč/bal.)
172 058 12 10 12 21,00
172 062 18 10 8 21,00
172 059 24 10 6 21,00
170 571 12 30 12 46,00
170 573 18 30 8 46,00
170 575 24 30 6 46,00

návin 10 m

návin 30 m

Odvíječ lepicí pásky Scotch® Clip & Twist 
odvíječ lepicí pásky s  klipem pro pásku do  šíře 19 mm a  návin 38 m •  Scotch clip zásobník 
umožňuje upevnění klipem v  horizontální nebo vertikální poloze pro maximální flexibilitu 
•  zabezpečení svorek umožňuje snadné a  pohodlné odtrhávání pásky jednou rukou •  maxi-
mální využití pracovního stolu 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
179 393 199,00
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návin 33 m

Lepicí páska Concorde
transparentní lepicí páska • vysoká pevnost a přilnavost • návin 33 m

Obj. kód šíře  Cena (Kč/Ks)
176 008 15 mm 7,90
176 009 19 mm 9,30
176 010 25 mm 12,50

Odvíječ lepicí pásky Bantex TD100
stolní odvíječ lepicí pásky •  maximální velikost pásky 19 mm x 33 m •  pevná konstrukce 
s účinnou protiskluzovou podložkou • dodáván včetně pásky

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 389 modrá 118,00
179 390 oranžová 118,00
179 391 sv. zelená 118,00
179 392 růžová 118,00

Lepicí páska s odvíječem
krystalicky čirá páska • šíře 19 mm • návin 33 m • transparentní odvíječ s nožem usnadní práci

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
174 011 30,00

návin 33 m

Lepicí páska s odvíječem SMART DESIGN
lepicí páska s praktickým uzavíratelným odvíječem • s kovovým nožíkem • šíře 19 mm • návin 
33 m • pásku lze doplňovat

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 546 modrá 38,00
401 547 zelená 38,00
401 548 oranžová 38,00
401 549 růžová 38,00

návin 33 m

Lepicí páska Pritt už nikdy nůžky
lehce odtrhnutelná lepicí páska • šíře 19 mm • návin 25 m • na le-
pení dárků • nejsou třeba nůžky • transparentní

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
174 030 57,00

návin 25 m

Lepicí guma Pritt
univerzální lepicí guma •  lze opakovaně použít •  předsekané 
čtverečky •  lepí plakáty, vzkazy apod. •  upevňuje klávesnice, 
telefony apod. • 65 čtverečků v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
170 042 62,00

Lepicí guma Gumfix
lepicí guma • lepí hladké plochy, tapety, sklo, kov • nezanechává 
stopy a  je znovu použitelná •  praktický pomocník v  každé 
domácnosti, kanceláři a škole • 84 čtverečků v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
172 017 52,00

7
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Montážní čtverečky 111
oboustranně lepící pěnové čtverečky • rozměr 1 čtverečku 25,4 x 25,4 mm • 4 ks udrží 450 g 
• balení obsahuje 16 ks čtverečků

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
170 098 73,00

Montážní páska interiérová
oboustranná pěnová páska • šíře 19 mm • návin 1,5 m • pro všechny povrchy • 15 cm pásky 
udrží 1 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 101 124,00

návin 1,5 m

Razítková barva Kores
28 ml • intenzivní barva • nebledne • odolná vůči UV záření • dlouhá životnost • ostré barvy pro 
dokonalý dojem • ideální pro samonamáčecí razítka

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
179 367 černá 27,00
179 371 červená 27,00
179 368 modrá 27,00
179 369 zelená 27,00
179 370 fialová 27,00

Montážní páska super pevná
superpevná, oboustranná, pěnová páska • šíře 19 mm • návin 1,5 m • pro všechny povrchy 
•  30 cm udrží až 6 kg •  nahrazuje šrouby a  hřebíky •  odolná proti povětrnostním vlivům 
• vhodná pro venkovní použití • provozní rozsah teplot - šedá: od -40 do +90 stupňů, čirá: 
od 0 do + 70 stupňů • na lepení středně těžkých a těžkých předmětů

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
170 102 šedá 195,00
179 398 čirá 108,00

návin 1,5 m

Razítková poduška
pro namáčecí dřevěná a plastová razítka s gumovou raznici • nenapuštěná • razítková barva se 
nanese na podušku a nechá se před použitím cca 5 minut vsakovat 

Obj. kód rozměr   Cena (Kč/Ks)
170 189 50 x 70 mm 38,00
172 072 60 x 120 mm 55,00
170 468 80 x 155 mm 70,00

Razítková barva
50 g • nevhodná pro samobarvící razítka, pouze pro razítkové podušky a pásková razítka

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
170 184 černá 30,00
170 185 červená 30,00
170 187 modrá 30,00
170 188 zelená 30,00
170 186 fialová 40,00

20202014 •  2016 •  2017 •  2018 •  2
019
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Razítková barva Kores Razítková barva 801

vhodná do samobarvících razítek •  objem 25 ml

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
170 175 černá 74,00
170 176 červená 74,00
170 177 modrá 74,00
170 178 zelená 74,00
170 179 fialová 74,00

Razítko printer 20 s textem
samobarvící • velikost otisku 14 x 38 mm • náhradní polštářek E/20

Obj. kód text  Cena (Kč/Ks)
179 027 KOPIE 217,00
179 028 DOŠLO DNE 217,00
179 029 ZAPLACENO 217,00
172 082 DOPORUČENĚ 217,00
172 083 ZAÚČTOVÁNO 217,00

Razítko sestavitelné Printer 30
samobarvící • velikost otisku 18 x 47 mm • možnost sestavení vlastního textu • náhradní pol-
štářek E/30

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
155 749 497,00 Dvě velikosti písma

Náhradní polštářek
náhradní polštářek napuštěný razítkovou barvou

Obj. kód typ  pro výrobek  barva  Cena (Kč/Ks)
176 015 E/10 datumka S 120 černá 56,00
176 017 E/10/2  datumka S 160 modrá a červená 73,00
176 014 E/12 datumka mini 120/WD modrá a červená 73,00
170 103 E/20 Printer 20  černá 56,00
170 109 E/30 Printer 30 černá 73,00
170 112 E/40 Printer 40 černá 73,00
170 106 E/2300 S360, Classic line 2360 černá 73,00
176 011 6/4911b  razítka označená 4911, 4800, 4820, 4822 černá 56,00
176 012 6/4912b  razítka označená 4912, 4952 černá 73,00
176 036 6/4913b  razítka označená 4913, 4953 černá 73,00

Číslovačka mechanická
mechanické razítko 

Obj. kód výška čísel  poč. pásků  Cena (Kč/Ks)
172 070 5 mm 6 168,00
172 071 7 mm 4 313,00

výška 7 mm

výška 5 mm

Datumovka mechanická
mechanické razítko • měsíc číslem

Obj. kód výš. otisku  Cena (Kč/Ks)
172 068 3 mm 95,00
172 069 4 mm 95,00

výška 3 mm

17.11.2020

výška 4 mm

17.11.2020

7
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Datumovka Mini - Dater S 120
samobarvící • výška čísel 4 mm • měsíc číslem • rok 2020 - 2031 • náhradní polštářek E/10

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 002 150,00 17.11.2020

Číslovačka Mini - S 126
samobarvicí • výška čísel 4 mm • 6 čísel • náhradní polštářek E/10 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
172 084 193,00 1 2 3 4 5 6  

Datumovka Mini - 120/WD
samobarvící • Text: ZAPLACENO, NEJSME PLÁTCI DPH, ODESLÁNO, 
DOŠLO DNE, DOBÍRKA, STORNO, KOPIE, VYŘÍZENO, ORIGINÁL, 
DOPORUČNĚ, DAŇOVÝ DOKLAD, ZAÚČTOVÁNO • dvoubarevný otisk 
• výška čísel 4 mm • náhradní polštářek E/12

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 097 378,00

17.11.2020

Datumovka Mini - s textem S 160/L
samobarvící datumka s pevným textem nad datem • dvoubarevný otisk •  výška čísel 4 mm 
• rozměr otisku 29 x 16 mm • náhradní polštářek E/10/2 

Obj. kód text  Cena (Kč/Ks)
176 016 ZAPLACENO 353,00
176 019 DOŠLO 353,00
176 020 VYŘÍZENO 353,00

ZAPLACENO

DOŠLO

VYŘÍZENO

17.11.2020

17.11.2020

17.11.2020

Razítko samobarvící Classic Line 2360
samobarvící razítko s datem • velikost otisku 30 x 45 mm • výška 4 mm • počet řádků 5 • kovové 
provedení •  antibakteriální ochrana Microban potlačuje růst bakterií •  náhradní polštářek 
E/2300

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
176 018 750,00

17.11.2020
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Printer 30 / 18 x 47 mm

Printer 20 / 14 x 38 mm

Printer 40 / 23 x 59 mm

Razítko samobarvící - Printer Green Line
Green Line - unikátní řada razítek • razítka a obaly jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů 
• minimální podíl recyklovaného plastu 80 % • samobarvící 

Obj. kód typ  roz. otisku  náhr. polštářek  Cena (Kč/Ks)
178 023 Printer 20 14 x 38 mm E/20 145,00
178 024 Printer 30 18 x 47 mm E/30 180,00
178 025 Printer 40 23 x 59 mm E/40 215,00
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í loga, grafic
kého znaku)

nebo „původní otis
k raz

ítka“

1  -1
-   1

   1

� � � � � @

1. řádek     

2. řádek     

3. řádek   

4. řádek    

5. řádek    

6. řádek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 
typ písma   tu

čně kurzíva
 větší

 písmo

Razítko a podpis

E-mail:    

 

Adresa zákazníka:     

 

Číslo objednávky:  

Dodací adresa zákazníka: 

 

Patro: 

Kontaktní osoba:     

Vaše prac. doba:

Telefon:     
 

Fax:     

vyplňte pokud se dodací adresa liší od fakturační

firem
ní logo

 
žádné 

 
el. p

oštou (e-m
ail) 

 
ve fo

rmátu A
I, EP

S, CDR ( v k
řivká

ch )

 
PDF, PSD, TIF,

 JPG, GIF

zarov
nání okr

ajů

 
 

vlevo
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ed

 
vpravo

barva 
polštá

řku

 
čern

á

 
modrá
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ená

 
fialov

á

 
zelen

á

rámeček

 
 

     a
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     n
e

grafic
ký zn

ak

 
číslo

vání od      
do

 

 
jiný znak

typ písma

typ razí
tka

počet k
usů polymeru

max. r
ozměr polymeru (v mm) 

38 x 14

(4 řádky te
xtu)

47 x 18

(5 řádků text
u)

59 x 23

(6 řádků text
u)

45 x 30

(detail 
viz s

tr. 24
9)

počet k
s str

ojků

typ stro
jku

Printer
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Printer
 30 

Printer
 40 

S 2360

V 

ul1K1

101 00P1




IČ:12345678

4
1
1
1

1

1


ja











1

12020




F
IVul1K1


12345678






P110100









C12345678



















J
 











123 456 789




123 456 789

Objedn
ávka 

razítk
a objedn

avky@
p4o.cz

ja













E-mail:    

 

ja













E-mail:    

 

ww
w.

p4
o.

cz
4

Datum objednání:

IČ:     

DIČ:    

text vašeho razítka

Váš orientační návrh otisku

(nákres, umístění loga, grafického znaku)

nebo „původní otisk razítka“

1  -1-   1   1

� � � � � @

1. řádek     

2. řádek     

3. řádek   

4. řádek    

5. řádek    

6. řádek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 typ písma   tučně kurzíva větší písmo

Razítko a podpis

E-mail:    

 

Adresa zákazníka:     

 

Číslo objednávky:  

Dodací adresa zákazníka: 

 

Patro: 

Kontaktní osoba:     

Vaše prac. doba:

Telefon:      

Fax:     
vyplňte pokud se dodací adresa liší od fakturační

firemní logo

 žádné 

 el. poštou (e-mail) 

 ve formátu AI, EPS, CDR ( v křivká
ch )

 PDF, PSD, TIF, JPG, GIF

zarovnání okrajů

 
 vlevo

 na střed

 vpravo

barva polštářku

 černá

 modrá

 červená

 fialová

 zelená

rámeček
  

     ano

     ne

grafický znak

 číslování od      do

 

 jiný znak

typ písma

typ razítka

počet kusů polymeru

max. rozměr polymeru (v mm) 

38 x 14

(4 řádky textu)

47 x 18

(5 řádků textu)

59 x 23

(6 řádků textu)

45 x 30

(detail viz str. 
249)

počet ks strojků

typ strojku

Printer 20 
Printer 30 

Printer 40 
S 2360
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ul1K1
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IČ:12345678
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1
1

1

1

ja      
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12345678


P110100



C
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Objednávka razítka objednavky@
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E-mail:    

 

ja      


E-mail:    
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Datum objednání:

IČ:     

DIČ:    

text vašeho razítka Váš orientační návrh otisku
(nákres, umístění loga, grafického znaku)

nebo „původní otisk razítka“

1  -1-   1   1

� � � � � @

1. řádek     

2. řádek     

3. řádek   

4. řádek    

5. řádek    

6. řádek

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 typ písma   tučně kurzíva větší písmo

Razítko a podpis

E-mail:     

Adresa zákazníka:     

 Číslo objednávky:  

Dodací adresa zákazníka: 

 Patro: 

Kontaktní osoba:     Vaše prac. doba:

Telefon:      Fax:     

vyplňte pokud se dodací adresa liší od fakturační

firemní logo

 žádné 
 el. poštou (e-mail) 

 ve formátu AI, EPS, CDR ( v křivkách )

 PDF, PSD, TIF, JPG, GIF

zarovnání okrajů
 
 vlevo
 na střed
 vpravo

barva polštářku

 černá
 modrá
 červená
 fialová
 zelená

rámeček
  
     ano
     ne

grafický znak

 číslování od      do

 

 jiný znak

typ písma

typ razítka

počet kusů polymeru
max. rozměr polymeru (v mm) 

38 x 14
(4 řádky textu)

47 x 18
(5 řádků textu)

59 x 23
(6 řádků textu)

45 x 30
(detail viz str. 249)

počet ks strojků

typ strojku Printer 20 Printer 30 Printer 40 S 2360

V 

ul1K1

101 00P1

IČ:12345678

4
1
1
1

1

1

ja      112020

FIVul1K112345678
P110100C12345678

  
 
J  
123 456 789123 456 789
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Datum objednání:
IČ:     

DIČ:    

text vašeho razítka

Váš orientační návrh otisku
(nákres, umístění loga, grafického znaku)
nebo „původní otisk razítka“

1  -1-   1   1

� � � � � @

1. řádek     

2. řádek     

3. řádek   

4. řádek    

5. řádek    

6. řádek

1.
2.

3.
4.

5.
6.

 typ písma   tučně kurzíva větší písmo

Razítko a podpis

E-mail:    

 

Adresa zákazníka:      

Číslo objednávky:  

Dodací adresa zákazníka:  

Patro: 

Kontaktní osoba:     

Vaše prac. doba:

Telefon:      

Fax:     

vyplňte pokud se dodací adresa liší od fakturační

firemní logo
 žádné  el. poštou (e-mail)  ve formátu AI, EPS, CDR ( v křivkách )

 PDF, PSD, TIF, JPG, GIF

zarovnání okrajů 
 vlevo

 na střed vpravo
barva polštářku

 černá
 modrá

 červená fialová
 zelená

rámeček  
     ano

     negrafický znak

 číslování od      do 

 jiný znak

typ písma

typ razítka
počet kusů polymerumax. rozměr polymeru (v mm) 38 x 14(4 řádky textu) 47 x 18(5 řádků textu) 59 x 23(6 řádků textu) 45 x 30(detail viz str. 249)

počet ks strojků

typ strojku

Printer 20 
Printer 30 

Printer 40 
S 2360

V ul1K1101 00P1IČ:12345678

4
1
1
1

1

1

ja      112020

FIVul1K112345678

P110100C12345678

  
 

J  

123 456 789123 456 789

Objednávka razítka objednavky@p4o.cz
ja      

E-mail:    

 

ja      

E-mail:    

 

Kompletní razítko včetně textové desky 

si můžete objednat na www.p4o.cz

Tištěný formulář objednávky razítek 

najdete na posledních stranách katalogu. 

Razítko samobarvící - Printer Line Standard
samobarvící • antibakteriální ochrana Microban potlačuje růst bakterií

Obj. kód typ  roz. otisku  náhr. polštářek  druh  Cena (Kč/Ks)
174 000 NEW 20 14 x 38 mm E/20 klasické 145,00
174 001 NEW 30 18 x 47 mm E/30 klasické 180,00
174 002 NEW 40 23 x 59 mm E/40 klasické 215,00
179 102 Microban 20 14 x 38 mm E/20 antibakteriální ochrana 154,00
179 103 Microban 30 18 x 47 mm E/30 antibakteriální ochrana 190,00
179 104 Microban 40 23 x 59 mm E/40 antibakteriální ochrana 226,00

7



8 ulita je vápenatá schránka plžů. bývá pravotočivá i levotočivá. existuje 

mnoho tvarů ulit, které jsou označovány různými názvy. Zakřivení ulity 

kopíruje tvar útrobního vaku, který je krytý kožovitým pláštěm. prázdné 

ulity využívají pro svou ochranu například krabi poustevníci.
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obklopte se uŽitečNými pomocNíky růZNých 
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www.p4o.cz244

kancelářské doplňky
drátěný program, zásuvky, stojany, odpadkové koše, úložné boxy, schránky na klíče, lékárnička, pokladny,  
konferenční desky, aktovky, diáře, stolní podložky, nástěnné mapy8

kalíšek na psací potřeby
elegantní drátěný doplněk na stůl • vhodný do kanceláří 
• průměr 9 cm • výška 10 cm 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
184 996 černá 33,00
400 549 stříbrná 33,00

A

B

A: 9 cm
B: 10 cm

stojánek na dopisy
elegantní drátěný doplněk na stůl • vhodný do kanceláří • se třemi 
přihrádkami na dopisy • rozměry 17,5 x 13,5 x 7,7 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
188 020 černá 85,00
189 524 stříbrná 85,00

A

C

B

A: 17,5 cm
B: 13,5 cm
C: 7,7 cm

poznámkový špalíček
elegantní drátěný doplněk na volné papírové lístky do rozměru 
9 x 9 cm • vhodný do kanceláří

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
184 998 černá 41,00
400 548 stříbrná 41,00

C

B

A

A: 10 cm
B: 10 cm
C: 10 cm

Miska na spony
elegantní drátěný doplněk na stůl • vhodný do kanceláří 
• průměr 9 cm • výška 3 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
184 997 černá 28,00
189 523 stříbrná 28,00

A

B

A: 9 cm
B: 3 cm

pořadač na časopisy
elegantní drátěný doplněk na  stůl •  vhodný do  kanceláří 
• průměr 9 cm • výška 3 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
184 997 černá 28,00
189 523 stříbrná 28,00

A

B

A: 25 cm
B: 31,7 cm
C: 7,2 cm

C

stojánek univerzál
elegantní drátěný doplněk na  stůl •  vhodný do  kanceláří 
• rozměry 15,5 x 10 x 10 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
189 520 černá 90,00
189 521 stříbrná 90,00

A

B

A: 15,5 cm
B: 10 cm
C: 10 cm

C
stojánek se špalíčkem
elegantní drátěný doplněk na  stůl •  vhodný do  kanceláří 
• s kostkou na poznámkový bloček • rozměry 20,5 x 10 x 9,5 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
188 145 černá 89,00
188 146 stříbrná 89,00

A: 20,5 cm
B: 10 cm
C: 9,5 cm

A

B

C

koš odpadkový drátěný
elegantní drátěný doplněk pod stůl • vhodný do kanceláří 
• průměr 26,5 cm • výška 28 cm • objem 13 l

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
184 999 černá 139,00
189 522 stříbrná 139,00

A

B

A: 26,5 cm
B: 28 cm
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Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
184 998 černá 41,00
400 548 stříbrná 41,00

Trojbox
elegantní drátěný doplněk na stůl • vhodný do kanceláří 
• rozměry 35 x 29,5 x 26,5 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
185 054 černá 299,00
189 526 stříbrná 299,00

A

B

A: 35 cm
B: 29,5 cm
C: 26,5 cm

C

stojánek na tužky a bloček
plastový • vhodný na psací potřeby a samolepicí bloček 76 x 76 mm • 6 přihrádek • rozměry 
15,8 x 7,6 x 8,1 cm • stojánek je dodáván bez náplně

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
188 101 černá 49,00
188 102 bílá 49,00

B

A

C
A: 15,8 cm
B: 8,1 cm
C: 7,6 cm

stolní organizér c50
Post-it® stolní stříbrný organizér •  náplň z  Post-it® bločků, Post-it® záložek a  Scotch Magic 
pásky • rozměry 26,5 x 16,8 x 6,8 cm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
189 608 663,00

stojánek na tužky color Blocking 
plastový • 3 hluboké přihrádky vhodné na psací potřeby • 1 mělká 
přihrádka na  sponky •  moderní trendové barvy •  průměr 11 cm 
• výška 10 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
188 139 modrá 92,00
188 140 růžová 92,00
188 141 zelená 92,00 B

A

A: 11cm
B: 10 cm

stojánek na vizitky
elegantní drátěný doplněk na stůl • vhodný do kanceláří 
• rozměry 10 x 5 x 7 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
185 102 černá 27,00
185 103 stříbrná 27,00

A

A: 10 cm
B: 5 cm
C: 7 cm

C

B

Zarážka na knihy
elegantní drátěný doplněk •  rozměry 13 x 15,5 x 16,5 cm 
• sada 2 ks

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
185 095 99,00

B

A

C

A: 13 cm
B: 16,5 cm
C: 15,5 cm

podpěrka knih
vyrobená z tvrdého plastu • vhodná do kanceláře i domácnosti 
• k podepření dokumentů a knih do formátu A4 • barva kouřová 
• sada 2 ks • rozměry 16 x 18 x 14 cm

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
187 001 168,00

B

C

A: 16 cm
B: 18 cm
C: 14 cm

A
8
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kancelářské doplňky
drátěný program, zásuvky, stojany, odpadkové koše, úložné boxy, schránky na klíče, lékárnička, pokladny,  
konferenční desky, aktovky, diáře, stolní podložky, nástěnné mapy8

stojánek na tužky leitz WoW hudební
výrazný moderní stojánek na tužky v prémiové kvalitě značky Leitz • dvoubarevné provedení 
se stylovým lesklým povrchem • zároveň funguje i  jako stojánek na telefon a dokáže zesílit 
jeho hlasitost • rozměry 90 x 100 x 100 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
402 021 černá 139,00
401 800 modrá 139,00
401 801 zelená 139,00
401 802 růžová 139,00
401 803 šedá 139,00

A: 9 cm
B: 10 cm
C: 10 cm

A
C

B

Zásuvka leitz WoW dvoubarevná
výrazná moderní zásuvka v  prémiové kvalitě značky Leitz •  dvoubarevné provedení se 
stylovým lesklým povrchem •  jednoduchá organizace dokumentů pomocí kolmého 
stohování • rozměry 267 x 49 x 336 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
402 019 černá 165,00
401 808 modrá 165,00
401 809 zelená 165,00
401 810 růžová 165,00
401 811 šedá 165,00

A: 26,7 cm
B: 4,9 cm
C: 33,6 cm

A C

B

stojan na časopisy leitz WoW dvoubarevný
výrazný moderní stojan na časopisy v prémiové kvalitě značky Leitz • dvoubarevné provedení 
se stylovým lesklým povrchem • pohodlné ukládání časopisů, katalogů a dalších dokumentů 
• šířka hřbetu 7,3 cm 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
402 020 černá 262,00
401 812 modrá 262,00
401 813 zelená 262,00
401 814 růžová 262,00
401 815 šedá 262,00

A: 7,3 cm
B: 31,8 cm
C: 27,2 cm

A

B

C

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
185 104 černá 158,00
129 098 modrá 158,00
185 076 zelená 158,00
185 077 žlutá 158,00
129 097 růžová 158,00
129 397 tyrkysová 158,00
129 398 fialová  158,00
129 096 bílá 158,00

Zásuvka leitz WoW plus
formát A4 • kapacita odkládání 60 mm • nejpev-
nější zásuvka ve  své třídě •  kolmé i  předsazené 
stohování •  zešikmení odkládací plochy •  výřez 
pro snadný přístup • rozměry 242 x 63 x 340 mm

A

A: 24,2 cm
B: 6,3 cm
C: 34 cm

C

B

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
185 105 černá 174,00
401 262 modrá 174,00
185 078 zelená 174,00
185 079 žlutá 174,00
401 265 růžová 174,00
401 730 tyrkysová 174,00
401 731 fialová 174,00
401 266 bílá 174,00

stojan na časopisy leitz WoW
pevný a  odolný stojan na  časopisy A4 ve WOW barvách •  s  hřbetním úchytem pro snazší 
manipulaci • šířka hřbetu 7,5 cm

A: 7,5 cm
B: 31,2 cm
C: 25,8 cm

A

B

C

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
185 106 černá 183,00
401 267 modrá 183,00
185 080 zelená 183,00
185 081 žlutá 183,00
401 270 růžová 183,00
401 335 tyrkysová 183,00
401 336 fialová  183,00
401 271 bílá 183,00

koš odpadkový leitz WoW
vzájemně stohovatelné • s rozšířenými okraji pro lepší manipulaci • hladká vnitřní stěna 
pro jednoduché čištění • výška 32,5 cm • objem 15 l

B

A

C

A: 21cm
B: 32,5 cm
C: 29 cm
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Zásuvkový box leitz WoW
nový a moderní způsob ukládání • jednoduchý systém vysouvání se zarážkami, které zabraňují vypadávání zásuvek • unikátní systém zavírání - jedno 
zmáčknutí a zásuvky jsou pevně zavřeny • gumové nožičky pro lepší stabilitu a ochranu nábytku • možno stohovat až 3 boxy na sebe pro úsporu místa 
• dodáváno s transparentním rozlišovačem • rozměry 287 x 270 x 363 mm

Obj. kód počet zásuvek  barva  Cena (Kč/Ks)
188 117 4 modrá 1447,00
188 118 4 zelená 1447,00
188 119 4 žlutá 1447,00
188 120 4 růžová 1447,00
188 132 4 tyrkysová 1447,00
188 133 4 fialová  1447,00
188 121 4 bílá 1447,00
188 122 5 modrá 1508,00
188 123 5 zelená 1508,00
188 124 5 žlutá 1508,00
188 125 5 růžová 1508,00
188 134 5 tyrkysová 1508,00
188 135 5 fialová  1508,00
188 126 5 bílá 1508,00

A

B

C

A: 28,7 cm
B: 27,0 cm
C: 36,3 cm

Zásuvkový box duhový
samostatný stohovatelný box •  barevný design •  polootevřené zásuvky orientované na  šířku •  pro uložení dokumentů A4+ a  jiných potřeb 
• pevný materiál se zárukou 25 let • možnost vložení popisovatelných štítků

Obj. kód počet zásuvek  rozměry (mm)  Cena (Kč/Ks)
185 091 6 270 x 355 x 271 1770,00
185 092 5 270 x 355 x 271 1850,00
185 094 4 355 x 134 x 271 1180,00
185 093 3 355 x 134 x 271 1180,00

A4+ vložení dokumentů bez 
přesahu obalů apod.

Blue Angel – ekologicky šetrný 
výrobek

25 let záruka, 
vyrobeno v EU

BIG-BOX PLUS
úspora místa v každé kanceláři

faktury 2020

popisovatelný štítek

8
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Zásuvka esselte VIVIda
plastový stolní odkladač • pro dokumenty do formátu A4 • kolmé nebo předsazené stohování 
ve 3 pozicích pro lepší organizaci • zaoblený výřez pro snazší přístup k dokumentům • rozměry 
254 x 61 x 350 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 126 černá 69,00
401 127 červená 69,00
401 128 modrá 69,00
401 129 zelená 69,00
401 130 žlutá 69,00
401 131 bílá 69,00

A

B

A: 25,4 cm
B: 6,1 cm
C: 35 cm

C

stojan na časopisy esselte VIVIda
plastový stojan na  dokumenty formátu A4 •  snížený hřbet pro jasnou identifikaci obsahu 
z přední strany • integrovaný úchyt pro snadné vytažení z police • šířka hřbetu 7,2 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 120 černá 74,00
401 121 červená 74,00
401 122 modrá 74,00
401 123 zelená 74,00
401 124 žlutá 74,00
401 125 bílá 74,00

A

B

C

A: 7,2 cm
B: 25,5 cm
C: 26 cm

koš odpadkový esselte VIVIda
plastový • praktický okraj koše pro bezpečné zachycení sáčku do koše • integrovaný úchyt pro 
snadný přenos a vysypávání koše • výška 32 cm • objem 14 l

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 114 černá 127,00
401 115 červená 127,00
401 116 modrá 127,00
401 117 zelená 127,00
401 118 žlutá 127,00
401 119 bílá 127,00

B

A

C

A: 26 cm
B: 32 cm
C: 28,5 cm

Zásuvka leitz style
velmi pevná zásuvka prémiové kvality • zvýšené stěny pro nadprůměrnou kapacitu • kolmé 
nebo předsazené stohování na sebe pro lepší organizaci • výřez pro snadný přístup k uloženým 
dokumentům • pro formát A4 • kapacita odkládání 60 mm • rozměry 255 x 70 x 357 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
188 127 černá 158,00
188 128 červená 158,00
188 129 modrá 158,00
188 130 zelená 158,00
188 131 bílá 158,00

A: 25,5 cm
B: 7 cm
C: 35,7  cm

A

B

C

Zásuvka leitz plus
atraktivní zásuvka vyrobena z  pevného 
plastu •  pro dokumenty do  formátu 
A4 •  možnost kolmého nebo předsaze-
ného stohování •  možnost kombinace 
se zásuvkou Leitz Slim Plus •  kapacita 
odkládání až 60 mm • výřez pro snadný 
přístup k dokumentům • rozměry 255 x 
70 x 360 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
188 004 černá 127,00
188 005 červená 127,00
188 006 modrá 127,00
188 007 ledová 127,00

A

B

A: 25,5 cm
B: 7 cm
C: 36 cm

C

Zásuvka leitz slim plus
zásuvka snížené výšky z  řady Leitz 
Plus • vyrobena z pevného plastu • pro 
dokumenty do formátu A4 • možnost 
kolmého nebo předsazeného stohová-
ní •  možnost kombinace se zásuvkou 
Leitz Plus • kapacita odkládání 37 mm 
• výřez pro snadný přístup k dokumen-
tům • rozměry 255 x 37 x 360 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
188 008 černá 89,00
188 009 červená 89,00
188 010 modrá 89,00
188 011 ledová 89,00

A

B
A: 25,5 cm
B: 3,7 cm
C: 36 cm

C
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Zásuvka pastell
zásuvka odkládací • plastová • stohovatelná 
• transparentní • rozměry 245 x 65 x 340 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
188 142 lila 62,00
188 143 mint 62,00
188 144 rose 62,00

A

B

A: 24,5 cm
B: 6,5 cm
C: 34 cm

C

Zásuvka color Blocking 
zásuvka odkládací •  plastová •  stohovatelná 
• rozměry 245 x 65 x 340 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
185 085 modrá 62,00
185 086 růžová 62,00
185 087 tyrkysová 62,00

A

B

A: 24,5 cm
B: 6,5 cm
C: 34 cm

C

Zásuvka chemoplast
nejoblíbenější stohovatelné zásuvky 
• plastové • zasunovací • rozměry 255 
x 70 x 360 mm  

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
180 124 černá 47,00
180 125 červená 47,00
180 128 modrá 47,00
188 114 žlutá 47,00
188 115 sv. zelená 47,00
188 116 šedá 47,00

A

B

A: 25,5 cm
B: 7 cm
C: 36 cm

C

stojan na časopisy pastell
stojan na dokumenty formátu A4 • plastový • transparentní • šířka hřbetu 7,2 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
188 136 lila 79,00
188 137 mint 79,00
188 138 rose 79,00

A

B

C

A: 7,2 cm
B: 31,5 cm
C: 24,5 cm

stojan na časopisy color Blocking
stojan na dokumenty formátu A4 • plastový • šířka hřbetu 7,2 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
185 082 modrá 79,00
185 083 růžová 79,00
185 084 tyrkysová 79,00

A

B

C

A: 7,2 cm
B: 31,5 cm
C: 24,5 cm

stojan na časopisy chemoplast
stojan na dokumenty formátu A4 
• plastový • šířka hřbetu 6 cm  

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
186 013 černá 53,00
182 012 červená 53,00
182 009 modrá 53,00
188 111 žlutá 53,00
188 112 sv. zelená 53,00
188 113 šedá 53,00

A

B

C

A: 6 cm
B: 31,5 cm
C: 24,5 cm

8
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Zásuvka chemoplast transparentní
nejoblíbenější stohovatelné zásuvky • plastové • zasunovací • rozměry 255 x 70 x 360 mm  

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
189 002 transparentní modrá 50,00
180 127 transparentní hnědá 50,00
189 001 transparentní čirá 50,00

A

B

A: 25,5 cm
B: 7 cm
C: 36 cm

C

Zásuvka chemoplast matná
nejoblíbenější stohovatelné zásuvky • plastové • zasunovací • rozměry 255 x 70 x 360 mm  

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
187 004 tm. modrá 53,00
187 005 sv. modrá 53,00
187 006 bílá 53,00

A: 25,5 cm
B: 7 cm
C: 36 cm

A

B

C

koš odpadkový chemoplast plný
plastový • výška 30,5 cm • objem 13 litrů

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
180 079 černá 63,00
188 105 modrá 63,00
188 106 hnědá 63,00
188 107 šedá 63,00

B

A

C

A: 25,5 cm
B: 30,5 cm
C: 26 cm

stojan na časopisy chemoplast transparentní
stojan na dokumenty formátu A4 • plastový • šířka hřbetu 6 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
189 007 transparentní modrá 58,00
189 004 transparentní hnědá 58,00
189 005 transparentní čirá 58,00

A

B

C

A: 6 cm
B: 31,5 cm
C: 24,5 cm

A: 6 cm
B: 31,5 cm
C: 24,5 cm

stojan na časopisy chemoplast matný
stojan na dokumenty formátu A4 • plastový • šířka hřbetu 6 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
187 007 tm. modrá 65,00
187 008 sv. modrá 65,00
187 009 bílá 65,00

A

B

C

koš odpadkový chemoplast
plastový • děrovaný • výška 30 cm • objem 11 litrů

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
182 044 černá 49,00
188 108 modrá 49,00
188 109 hnědá 49,00
188 110 šedá 49,00

B

A

C

A: 18,5 cm
B: 30 cm
C: 26 cm



251

2020/2021  objednávejte na  www.p4o.cz
Úložný box s víkem leitz MyBox® velikost s
rozměry 318 x 128 x 191 mm • 5 litrů • pro dokumenty formátu A5 a menší předměty na doma 
i do kanceláře

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 975 modrá  287,00
401 976 zelená  287,00
401 977 růžová 287,00
401 978 šedá 287,00

A: 31,8 cm
B: 12,8 cm
C: 19,1 cmB

A

C

Leitz MyBox® modulární úložný systém vdechne vaší kanceláři jedinečný vzhled. 
Boxy jsou výjimečně pevné a z kvalitního materiálu. Dvoubarevné provedení a lesklý 
povrch vytváří unikátní dojem. Určeno pro rychlé a  atraktivní uložení dokumentů 
formátu A4, časopisů, kabelů a dalších pomůcek. Navrženo tak, abyste mohli výrobky 
kombinovat a vytvořit svůj vlastní systém. Skvělý doplněk zejména dvoubarevných 
výrobků řady WOW.

stolní box leitz MyBox®

rozměry 246 x 98 x 160 mm • stylové uložení často používaných předmětů, např. na recepcích, 
v zasedacích místnostech apod.

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 985 modrá  172,00
401 986 zelená  172,00
401 987 růžová 172,00
401 988 šedá 172,00

A: 24,6 cm
B: 9,8 cm
C: 16,0 cm

C

B

A

organizér leitz MyBox®

rozměry 307 x 55 x 105 mm • stylové uložení menších předmětů • lze použít i  jako vkládací 
organizér pro úložné boxy s víkem velikosti S a L 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 981 modrá  156,00
401 982 zelená  156,00
401 983 růžová 156,00
401 984 šedá 156,00

A: 30,7 cm
B:  5,5 cm
C: 10,5 cmB

A

C

organizér s držadlem leitz MyBox® 

stylový organizér pro použití samostatně nebo jako vložka pro úložný box velikosti S a L

Obj. kód typ  rozměr (mm)  Cena (Kč/Ks)
401 980 S 307 x 56 x 181 141,00
401 979 L 307 x 101 x 375 248,00

A: 30,7 cm
B: 5,6 cm
C: 18,1 cm

A: 30,7 cm
B: 10,1 cm
C: 37,5 cmB

A

C

B

A

C

Úložný box s víkem leitz MyBox® velikost l
rozměry 318 x 198 x 385 mm • 18 litrů • pro dokumenty formátu A4, časopisy, katalogy a další 
předměty na doma i do kanceláře

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 971 modrá  452,00
401 972 zelená  452,00
401 973 růžová 452,00
401 974 šedá 452,00

A

A: 31,8 cm
B: 19,8 cm
C: 38,5 cm

B

C

8
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elegantní a designová • zamykací skříňka z vysoce kvalitního hliníku • slouží k uložení klíčů s inovativními klíčenkami 1957 KEY 
CLIP - které umožňují stálou viditelnost popisu (klíč je ukryt za klíčenkou) • klíče jsou pohodlně přístupné díky širokému otevírání 
dvířek • přizpůsobená pro upevnění na stěnu • součástí všech typů je 6 ks klíčenek v různých barvách

schránka na klíče

Obj. kód počet klíčů  rozměry (mm)  Cena (Kč/Ks)
184 056 18 302 x 280 x 118 1600,00
184 057 36 302 x 280 x 118 1990,00
185 014 54 302 x 280 x 118 2550,00

výjimečný systém  
a design

6 klíčenek zdarma

185 074

schránka na klíče uzamykatelná kódem
elegantní a designová • skříňka s kódovatelným zámkem z vysoce kvalitního hliníku • kód umožňuje až tisíc různých číselných kombinací • změna kódu je jednoduchá, 
nevyžaduje žádné další vybavení • ideální pro použití všude tam, kde má mít ke klíčům přístup více osob • skříňka je zamčená bez další nutnosti obsluhy klíčem • slouží 
k uložení klíčů s inovativními klíčenkami  1957 KEY CLIP - které umožňují stálou viditelnost popisu (klíč je ukryt za klíčenkou) • klíče jsou pohodlně přístupné díky 
širokému úhlu otevírání dvířek • součástí všech typů je 6 ks klíčenek (2x černá a modrá, 1x žlutá a červená) • přizpůsobená pro upevnění na stěnu • schránka 185074 
je v provedení s otvorem na vracení klíčů bez nutnosti otevírání (shromažďují se v zásobníku dveří)

Obj. kód počet klíčů  rozměry (mm)  Cena (Kč/Ks)
185 072 36 302 x 280 x 118 2450,00
185 074 54 302 x 400 x 118 3490,00
185 073 72 302 x 400 x 118 3390,00

výjimečný systém 
a design

6 klíčenek zdarma

klíčenky 1957
plastová klíčenka s  možností vložení popisky •  uložení klíče na  plocho 
za  klíčenkou usnadňuje čitelnost popisovacích štítků •  dokonalý přehled 
klíčů ve skřínce • 6 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
185 022 černá 99,00
185 060 červená 99,00
185 059 modrá 99,00
185 061 žlutá 99,00

6ks

Závěsný panel na klíče
panel z  kvalitního šedého plastu pro 24 klíčenek •  typ 1956 •  včetně 6 klíčenek v  různých 
barvách • rozměry 212 x 362 x 32 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
185 021 690,00

6 klíčenek zdarma

se zásobníkem 
na vrácení klíčů  

lékárnička závěsná durable
středně velká hliníková lékárnička se dvěma rozkládacími přihrádkami pro snadné skladování prostředků 
první pomoci • uzamykatelná skříňka je dodávána se dvěma klíči a samolepicím znakem první pomoci • pojme 
přibližně 36 položek první pomoci • rozměry 302 x 280 x 118 mm • dodávána bez náplně

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
185 075 2440,00

185 072

185 073
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schránka na klíče ekonomy
kovová uzamykatelná schránka •  přizpůsobena pro upevnění na  stěnu •  včetně montážní 
sady • součástí jsou 2 klíče ke schránce • ZDARMA 20 jmenovek na klíče pro schránku obj. 
kód 209 002 • 60 jmenovek na klíče pro schránku obj. kód 209 003 • 80 jmenovek na klíče 
pro schránku obj. kód 185 070

Obj. kód počet klíčů  rozměry (mm)  Cena (Kč/Ks)
209 002 pro 22 ks 200 x 150 x 78 450,00
209 003 pro 52 ks 300 x 230 x 78 595,00
185 070 pro 80 ks 370 x 280 x 60 965,00

jmenovky na klíče jako dárek

konferenční desky a4 Guriatti 12 
formát A4 • provedení - kombinace imitace kůže a textilu • mechanika - klip • hřbet 20 mm 
• na přední straně 2 kapsy na dokumenty • poznámkový blok - 20 listů • kapsy na karty • držák 
na tablet a pero

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
185 097 černo-červená 336,00
185 096 černo-modrá 336,00

konferenční desky a4 Guriatti 14 
formát A4 • provedení - kombinace imitace kůže a textilu • mechanika - klip • hřbet 20 mm 
• zapínání na magnet • poznámkový blok - 20 listů • kapsy na karty • držák na tužky • držák 
na tablet nebo mobil

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
185 098 černá 320,00
185 099 šedá 320,00

Jmenovky na klíče
velikost 20 x 50 mm • 5 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
188 012 29,00

5ks

pokladna kovová
kovová příruční pokladna •  uzamykatelná (přiloženy 2 klíče) •  přihrádky na  mince 
• na vyžádání i barvy: bílá, červená, modrá

Obj. kód rozměr (mm)  barva  Cena (Kč/Ks)
189 500 155 x 120 x 80 černá  369,00
189 501 155 x 120 x 80 stříbrná 369,00
189 502 205 x 160 x 85 černá  449,00
189 503 205 x 160 x 85 stříbrná 449,00
189 504 255 x 200 x 90 černá  549,00
189 505 255 x 200 x 90 stříbrná 549,00
189 506 330 x 235 x 90 černá  699,00
189 507 330 x 235 x 90 stříbrná 699,00

konferenční desky a4 Guriatti 16 
formát A4 • provedení - kombinace imitace kůže a textilu • dvoukroužková mechanika + klip 
•  hřbet 45 mm •  uzavíratelné zipem •  poznámkový blok - 20 listů •  kapsy na  karty •  držák 
na tužky • držák na tablet nebo mobil

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
185 100 černo-červená 416,00
185 101 černo-šedá 416,00

8
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konferenční desky a4 Infinity
formát A4 • luxusní hnědo-černé provedení • PU-imitace kůže • hřbet 15 mm • poznámkový 
blok 30 listů • kapsy na kreditní karty • úchyty na psací potřeby • zavírání na magnet  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
180 147 329,00

konferenční desky a4 exclusive Beta
formát A4 • provedení imitace černá kůže • obšité • mechanika-klip • uzavíratelné zipem 
• poznámkový blok A4 • kalkulátor • hřbet 35 mm • kapsa na kreditní karty a doklady 
• vložky na vizitky a CD • úchyty na psací potřeby • barva černá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
187 003 559,00

konferenční desky a4 Boston
formát A4 • provedení imitace černé kůže • obšité • čtyřkroužková mechanika • uzavíratelné 
zipem •  poznámkový blok A4 •  hřbet 50 mm •  kapsa na  kreditní karty a  doklady •  vložky 
na vizitky a CD • úchyty na psací potřeby • barva černá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
187 904 489,00

konferenční desky a5 Milano
formát A5 • provedení imitace kůže mat • kapsa na poznámkový blok A5 • čtyřkroužko-
vá mechanika • uzavíratelné zipem • hřbet 40 mm • psací podložka A5 s klipem • kapsa 
na kreditní karty a doklady • vložky na vizitky a CD • úchyty na psací potřeby • barva černá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
183 014 380,00

konferenční desky clasic
materiál koženka •  dvoukroužková mechanika •  uzavíratelné zipem •  blok A4 nebo A5 (dle 
formátu desek) •  přihrádky na  kreditní karty •  kapsa uzavíratelná na  zip •  poutka na  psací 
potřeby • barva černá

Obj. kód formát  Cena (Kč/Ks)
188 003 A5 372,00
188 002 A4 559,00

konferenční desky a4 new york
formát A4 • luxusní provedení imitace černé kůže • obšité • čtyřkroužková mechanika • hřbet 
35 mm • uzavíratelné zipem • kapsa na poznámkový blok • psací podložka A4 s klipem • kapsa 
na kreditní karty a doklady • vložky na vizitky a CD • úchyty na psací potřeby

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
120 061 499,00
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konferenční desky a4 s uchem
formát A4 • materiál koženka • dvoukroužková mechanika • uzavíratelné zipem • blok A4 • při-
hrádky na kreditní karty • poutka na psací potřeby • kapsa uzavíratelná na zip • barva černá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
188 001 669,00

aktovka exafolio
sedm vnitřních přihrádek na dokumenty A4 s popisovatelnými záložkami pro snadnou orien-
taci ve spisech • poznámkový blok s děrovanými listy A4 • kapsy na drobné dokumenty, CD/
DVD, vizitky, mobilní telefon nebo tablet • 3 poutka na psací potřeby • uzavírání slohy na pevný 
kovový druk • materiál: extra silný (2 mm) odlehčený polypropylen • rozměry 33,5 x 26 cm, 
hřbet 3 cm • barva černá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 363 530,00

aktovka exatravel
víceúčelová aktovka s kovovými prvky • zipová kapsa pro uložení dokumentů nebo notebooku 
až do velikosti 15'' • volná kapsa s několika menšími přihrádkami • úchyt na klíče nebo USB 
•  vnější kapsa - 6 přihrádek pro dokumenty A4 s  popisovatelnými štítky •  vyztužený rám 
a dno aktovky • nastavitelný popruh s ramenní výztuží • možnost fixace na cestovní zavazadlo 
• materiál: extra silný (2 mm) odlehčený polypropylen • rozměry 40 x 30 cm, hřbet 4 cm, šíře 
dna do 12 cm • barva černá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 365 1580,00

konferenční desky a4 atlanta
formát A4 • provedení imitace černé kůže • obšité • odnosné ucho • čtyřkroužková mechanika 
• hřbet 47 mm • uzavíratelné zipem • poznámkový blok A4 • kapsa na kreditní karty a doklady 
• vložky na vizitky a CD • úchyty na psací potřeby • barva černá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
187 905 539,00

aktovka exafolder
čtyřkroužková mechanika • poznámkový blok s děrovanými listy A4 • výklopná kapsa • menší 
kapsa se zipem a další přihrádky pro uložení drobných položek • praktické zásuvné rukojeti 
usnadní přenos dokumentu a  při práci se slohou nepřekáží •  materiál: extra silný (2 mm) 
odlehčený polypropylen • rozměry 36 x 28 cm, hřbet 5,5 cm • barva černá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 362 898,00

aktovka exabag
elegantní aktovka s  rukojetí a  kovovými prvky •  zipová kapsa pro uložení dokumentů A4, 
příp. tabletu nebo telefonu • volná kapsa s několika menšími přihrádkami • praktický závěs 
na klíče nebo USB • 3 poutka na psací potřeby • uzavírání na kovovou přezku • materiál: extra 
silný (2 mm) odlehčený polypropylen •  rozměry 36 x 30 cm, hřbet 4 cm, šíře dna do 11 cm 
• barva černá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 364 928,00

8
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kancelářské doplňky
drátěný program, zásuvky, stojany, odpadkové koše, úložné boxy, schránky na klíče, lékárnička, pokladny,  
konferenční desky, aktovky, diáře, stolní podložky, nástěnné mapy8

diář FIloFaX Metropol 
desky z odolného materiálu s příjemným povrchem, vzhledem připomínající kůži • šestikrouž-
ková mechanika • český/slovenský kalendář, svátky/jmeniny, týden na dvě strany • základní 
náplň (průhledný krycí list, pouzdro na  vizitky, 8 kapes, pravítko, krajové výřezy 6 záložek, 
A - Z adresář, listy na poznámky)

Obj. kód rozměr (mm)  typ  barva  Cena (Kč/Ks)
186 016 95 x 171 osobní černá 990,00
186 017 95 x 171 osobní červená 990,00
185 071 95 x 171 osobní modrá 990,00
188 901 148 x 210 A5 červená 1330,00

stolní podložka evropa
kapsa na levé straně • politické zobrazení s vyzna-
čením hlavních komunikačních tahů • vhodná pro 
práci s myší • rozměry 40 x 60 cm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
180 107 114,00

stolní podložka svět
kapsa na levé straně • politické zobrazení • hlavní města 
• vhodná pro práci s myší • rozměry 40 x 60 cm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
185 018 114,00

diář FIloFaX náplň
kalendář do diáře • týden na dvě strany, ČJ/SJ, jmeniny, státní svátky • den na stránku, ČJ/SJ, 
jmeniny, státní svátky • papíry do A5 v počtu 25 listů, do osobního v počtu 30 listů

Obj. kód rozměry (mm)  typ  druh  Cena (Kč/Ks)
189 512 95 x 171 osobní týdenní 149,00
189 514 95 x 171 osobní denní 390,00
189 518 95 x 171 osobní papír linkovaný bílý 100,00
189 513 148 x 210 A5 týdenní 254,00
189 515 148 x 210 A5 denní 490,00
189 517 148 x 210 A5 papír čistý bílý 182,00
189 519 148 x 210 A5 papír linkovaný bílý 182,00

stolní podložka Čr
kapsa na levé straně • geografické zobrazení s vy-
značením hlavních komunikačních tahů •  vhodná 
pro práci s myší • rozměry 40 x 60 cm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
183 015 114,00

stolní podložka s krycím listem
odklápěcí přední průhledná strana •  možnost 
umístění materiálů pod krycí list • vhodná pro práci 
s myší • rozměry 40 x 60 cm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
185 007 150,00
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stolní podložka pasTelInI

určena k  ochraně stolu •  materiál: měk-
čený plast bez kartonové výztuže • lehce 
omyvatelná • rozměry 60 x 40 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
185 088 modrá 153,00
185 089 zelená 153,00
185 090 růžová 153,00

nástěnná mapa Čr
administrativní členění - kraje • měřítko 1 : 400 000 • rozměry 135 x 100 cm • oboustranně 
laminovaná • plastové lišty • dodávána v tubusu

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
182 095 1190,00

nástěnná mapa evropy
měřítko 1 : 3 600 000 • rozměry 100 x 140 cm • oboustranně laminovaná • plastové lišty 
• dodávána v tubusu

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
184 034 890,00

plánovací mapa
30 listů •  papírová •  lepená vazba 
na  spodní straně •  balena ve  fólii 
• aktuální kalendárium

Obj. kód formát  Cena (Kč/Ks)
187 010 A3 93,00
180 080 A2 165,00

nástěnná mapa světa
politická s vlajkami států • měřítko 1 : 28 500 000 • rozměry 135 x 100 cm • oboustranně 
laminovaná • plastové lišty • dodávána v tubusu

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
182 096 890,00

nástěnná mapa evropy - silniční síť
silniční síť • měřítko 1 : 3 500 000 • rozměry 135 x 100 cm • oboustranně laminovaná • plastové 
lišty • dodávána v tubusu

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
182 098 890,00

lamino

lamino

lamino lamino

B

A

A: 135 cm
B: 100 cm

B

A

A: 135 cm
B: 100 cm

B

A

A: 135 cm
B: 100 cm

B

A

A: 100 cm
B: 140 cm
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9 perutýn ohnivý je jedovatá dravá ryba žijící v indickém, tichém 

a atlantském oceánu. pro člověka není jeho jed obvykle 

smrtelně jedovatý, ale zasažení bývá značně bolestivé, s dlouhou 

rekonvalescencí. perutýn se vyskytuje na korálových útesech 

a ve stále větším počtu decimuje původní faunu a ničí celé 

ekosystémy.
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uŽ jste Našli sVůj styl? pište, škrtejte, 

ZVýraZňujte Nebo maŽte NepotřebNé. Nechte 

se roZmaZlit luxusNí řadou psacích potřeb. 

o kultuře společNosti roZhoduje styl a obsah 

psaNého textu, dejte si ZáleŽet.
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PSACÍ POTŘEBY9 tužky, pryže, pastelky, automatické tužky, tuhy, kuličková pera, kuličková pera ve stojánku, dotyková pera, mazací pera, gelová pera, rollery, 
luxusní psací potřeby, soupravy psacích potřeb, náplně, popisovače, zvýrazňovače, školní potřeby

Tužky Milan
tužka ve dřevě •  trojhranná • nelámavá tuha • vhodná pro psaní 

i kreslení • 12 ks v balení

Obj. kód typ  Cena (Kč/bal.)
199 507 2B 52,00
199 506 B 52,00
199 508 HB 52,00

12ks

typ  Cena (Kč/bal.)ypyp ( )yp
2B 52,00,
B 52,00,

HB 52,00,

12ks

1 ks

4,33

Obj. kód tvrdost  typ  Cena (Kč/bal.)
195 007 1 B 27,00
195 008 2 HB 27,00
195 009 3 H 27,00

Tužky Blue offi ce
grafi tová tužka • 12 ks v balení

kód tvrdost  typ  Cena (Kč/bal.)ypyp ( )yp
007 1 B 27,00,
008 2 HB 27,00,
009 3 H 27,00,

1 ks

12ks2,25

Tužky trojhranné
grafi tová tužka • trojhranná • 12 ks v balení

Obj. kód tvrdost  typ  Cena (Kč/bal.)
199 341 1 2B 27,00
199 342 2 HB 27,00
199 343 3 H 27,00

1 ks

12ks

2,25 Obj. kód Cena (Kč/Ks)
198 036 11,00

Tužka Noris
vysoce kvalitní tužka •  vhodná k  použití 

ve  škole i  kanceláři •  obzvláště nelámavá 

tuha • tvrdost 2B • 12 ks v balení

j. kód Cena (Kč/Ks)jjj
8 036 11,00

oce kvalitní tužka •  vhodná k  použití 

kole i  kanceláři •  obzvláště nelámavá 

a • tvrdost 2B • 12 ks v baleníd 2B 12 k b l í

12ks

1 ks

Tužky Milan s pryží
tužka ve dřevě s pryží MILAN • trojhran-

ná • nelámavá tuha • tvrdost HB • vhod-

né pro psaní i kreslení • 12 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
199 505 56,00

12ks

4,67

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
195 010 29,00

Tužky Blue offi ce s pryží
grafi tová tužka s pryží •  tvrdost 

č. 2/HB • 12 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)jjj
195 010 29,00

Tužky Blue offi ce s pryží
grafi tová tužka s pryží •  tvrdost

č. 2/HB • 12 ks v balení

1 ks

2,42 12ks

Tužka EASYgraph S
ergonomicky tvarovaná grafi tová tužka tenká 2,2 mm, zvlášť pro 

praváky i  leváky •  trojhranný tvar a  jedinečné neklouzavé pro-

hlubně pro uložení prstů zajišťují uvolněné držení • tvrdost tuhy 

HB je vhodná pro psaní i skicování • políčko pro vepsání jména  

Obj. kód provedení  barva  Cena (Kč/Ks)
198 312 pravák modrá 25,00
198 313 pravák růžová 25,00
198 314 pravák petrolejová 25,00
198 315 levák petrolejová 25,00

Tužka EASYgraph 
ergonomicky tvarovaná grafi tová tužka zvlášť pro praváky i leváky 

•  trojhranný tvar a  jedinečné neklouzavé prohlubně pro uložení 

prstů zajišťují uvolněné držení •  tvrdost tuhy HB je vhodná pro 

psaní i skicování • políčko pro vepsání jména

Obj. kód provedení  barva  Cena (Kč/Ks)
198 204 levák modrá 33,00
198 203 levák růžová 33,00
198 202 levák petrolejová 33,00
198 207 pravák modrá 33,00
198 206 pravák růžová 33,00
198 205 pravák petrolejová 33,00

12ks

1 ks

žky Milan s pryží
a ve dřevě s pryží MILAN • trojhran-

nelámavá tuha • tvrdost HB • vhod-

ro psaní i kreslení • 12 ks v baleníro psaní i kreslení 12 ks balení

j. kód Cena (Kč/bal.)jj ( )j
9 505 56,00,

s

4 674,674,67
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Tužka Milan oboustranná
grafi tová a barevná tužka • trojhranná • na jedné stra-

ně grafi tová tužka HB • na druhé straně barevná fl uo-

rescenční žlutá tuha • 12 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
198 278 8,00

rescenční žlutá tuha  12 ks v balenírescenční žlutá tuha • 12 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)jj ( )j
198 278 8,00,

ě bar

12ks

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
179 121 černá 19,00
172 024 jednožmolková 19,00

Pryž Pentel
kvalitní polymerová pryž • vhodná pro běžné použití • rozměry 

43,4 x 17,4 x 11,8 mm

Obj. kód počet ks  Cena (Kč/bal.)
198 383 6 barev 19,00
198 384 12 barev 35,00
198 385 18 barev 49,00

Pastelky Concorde Classic
klasické pastelky šestihranné • vyrobené z lipového dřeva • lakované • odolné jád-

ro o průměru 3 mm • v papírové krabičce 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
198 037 65,00

Pastelky Staedtler
klasické šestihranné pastelky •  barevné lakování •  silná ochranná 

vrstva A.B.S., která posiluje a chrání tuhu proti zlomení • 12 odstínů 

• intenzivní barvy • baleny v kartonovém boxu

Pastelky Trigo trojhranné
trojhranné • vhodné pro rozvoj drobné motoriky dětí • přirozené vedení pastelky 

• výjimečně měkká tuha • dokonalé krytí • 12 zářivých barev

Obj. kód provedení  Cena (Kč/bal.)
171 989 standard 29,00
171 999 jumbo 65,00

12ks

Pastelky voskové Seal
voskové pastelky •  průměr 8 mm •  lze snadno ořezat •  další vrstva 

dokonale kryje předchozí • 12 zářivých barev

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
199 011 12,00 12ks

Pastelka Woody 3in1
multifunkční pastelka, voskovka a vodovka v jednom • extra silné tělo • k dostání v 18 sytých barvách • nelámavá XXL 

tuha • možnost využití v průmyslu a výrobě • kreslí na černý papír, sklo, plast, kov, kůži a další hladké povrchy

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 199 černá 41,00
198 194 červená 41,00
198 196 tmavě zelená 41,00
198 193 žlutá 41,00
198 198 bílá 41,00
198 195 ultramarínová 41,00
198 197 hnědá 41,00
198 200 sada 6 ks + ořezávátko 325,00
198 201 ořezávátko 90,00
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PSACÍ POTŘEBY9 tužky, pryže, pastelky, automatické tužky, tuhy, kuličková pera, kuličková pera ve stojánku, dotyková pera, mazací pera, gelová pera, rollery, 
luxusní psací potřeby, soupravy psacích potřeb, náplně, popisovače, zvýrazňovače, školní potřeby

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
190 096 72,00

Mechanická tužka versatil
kovové tělo • hrotítko pro ořezání tuhy • „versatilka“ 

• tuha 2 mm • 20 ks v balení

ena (Kč/Ks)
72,00

p y „

20 ks v balení

20ks

průměr tuhy 
(mm)

2

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
190 063 černá 56,00
190 064 modrá 56,00

Automatická tužka Super Grip
tuha 0,5 mm • plastové průhledné tělo • plně výsuvný hrot • vyba-

vena výměnnou pryží • gumový úchop • 12 ks v balení

průměr tuhy 
(mm)

0,5

12ks

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
190 061 29,00

Automatická tužka Mars
tuha 0,5 mm • vybavena pryží • pogumované tělo • plastový hrot 

i klip • mix barev • 10 ks v balení

na (Kč/Ks)( )
29,00,

10 ks v balení

10ks

průměr tuhy 
(mm)

0,5

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
194 055 13,00

Automatická tužka Comfort plus
tuha 0,5 mm • vybavena pryží • plastové tělo • kovový klip • gumo-

vá úchopová část pro příjemnější psaní • 24 ks v balení

na (Kč/Ks)
13,00

p p j j p

24ks

průměr tuhy 
(mm)

0,5

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
190 253 40,00

Tuhy 4190 do mechanické tužky
tuhy pro „versatilku“ stopa 2 mm • tvrdost HB • grafi tové • 12 tuh 

v pouzdře

d Ce a ( č/ba .)
40,00

tvrdost
HB

průměr tuhy 
(mm)

2

12ks

Obj. kód síla  tvrdost  Cena (Kč/bal.)
190 099 0,5 mm B 7,50
190 100 0,5 mm F 7,50
190 101 0,5 mm HB 7,50

Tuhy 4152 do automatické tužky
 vyrobené z polymerového materiálu • 12 tuh v pouzdře 

,,
 HB 7,50,

B F HB
tvrdost

průměr tuhy 
(mm)

0,5

12ks Obj. kód síla  Cena (Kč/bal.)
192 023 0,3 mm 37,50
192 022 0,5 mm 18,80
192 024 0,7 mm 18,80

Tuhy Hi-polymer do automatické tužky
tvrdost HB •  vyrobené z  hi-polymerového materiálu •  odolné proti 

lámání, pružné • 12 tuh v pouzdře

tvrdost
HB

0,3 0,5 0,7
průměr tuhy (mm)

12ks

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
170 168 tužka 58,00
170 169 1 náplň 22,00

Pryž mazací 528
pryž Mars plastic v tužce • na grafi tové tužky

0 169 1 náplň 22 00pnáplň 22,00p ,
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Obj. kód barva  síla  Cena (Kč/Ks)
192 121 černá 0,5 mm 19,00
192 122 modrá 0,5 mm 19,00
192 006 černá 0,7 mm 19,00

Automatická tužka Fiesta
mikrotužka vybavena velkou pryží • plastové tělo • plastový hrot 

i klip • štíhlé tělo • příjemné držení • 12 ks v balení

síla  Ce
5 mm
5 mm
7 mm

pryží • plastové tělo • plastový hrot

ržení • 12 k

ena (Kč/Ks)
19,00
19,00
19,00

ks v balení

0,5 0,7
průměr tuhy (mm)

12ks

Automatická tužka AL405N
tuha 0,5 mm • celoplastové tělo • průhledné tělo pro kontrolu stavu tuhy • kompletně zasouva-

cí hrot • integrovaná pryž • pogumovaný trojboký úchop • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 231 černá 24,00
198 232 modrá 24,00
198 233 zelená 24,00
198 234 fi alová 24,00

průměr tuhy 
(mm)

0,5

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

JBOKÉTROJ
GONOMICKÉERGO É

12ks

Obj. kód barva  síla  Cena (Kč/Ks)
192 185 červená 0,3 mm 82,00
192 186 šedá 0,5 mm 82,00
192 187 modrá 0,7 mm 82,00

Automatická tužka A3
extra dlouhá trubička na hrotu • vybavena pryží • plastové tělo • kovový hrot i klip • příjemný 

gumový úchyt pro komfortní držení •  12 ks v balení

12ks

0,3 0,5 0,7
průměr tuhy (mm)

Kč/Ks))
,00,
,00,
,00,

ení

12ks

Pryž v tužce Mono Zero
precizní guma v tužce s výměnnou náplní pro profesionální gumování, naprosto přesná a čistá • tlačítkový 

mechanismus a kovové vedení náplně • vhodná pro architekty, designéry, kresliče apod. 

Obj. kód typ  barva  Cena (Kč/Ks)
401 902 kulatá 2,3 mm modrá 62,00
198 161 kulatá 2,3 mm zelená 62,00
401 903 hranatá 2,5 x 5 mm  modrá 62,00
198 162 hranatá 2,5 x 5 mm  černá 62,00
401 904 2 náplně kulaté - 38,00
401 905 2 náplně hranaté - 38,00

2,3  mm

2,5 x 5  mm

24ks

Automatická tužka Happy
tuha 0,5 mm • plastová automatická tužka • zasouvací 

hrot • gumová úchopová část pro příjemné psaní • mix 

barev • 24 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
194 120 4,90

automatická tužka • zasouvací 

á část pro příjemné psaní • mix 

/Ks)))

průměr tuhy 
(mm)

0,5

Automatická tužka Solidly mix
tuha 0,5 mm • plastové tělo • zasouvací hrot • pogumovaný úchyt pro příjemnější držení • mix 

barev • 12 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
192 410 9,90

dr

průměr tuhy 
(mm)

0,5

12ks
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Automatická tužka Capsule slim
mikrotužka • tuha 0,5 mm • kombinace mirkotužky a extra velké pryže 

pod víčkem •  ergonomicky tvarované pogumované tělo •  mix barev 

růžová, zelená, šedá, fi alová a modrá • 20 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
198 277 24,00

gumované tělo •  mix bare

ks v baleník b l í

varev

průměr tuhy 
(mm)

0,5

průměr tuhy 
(mm)

0,5

průměr tuhy 
(mm)

0,5

20ks

Automatická tužka Scratch
tuha 0,5 mm • kovové tělo • stříbrné doplňky • vhodná pro reklamní potisk • 12 ks v balení  

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
192 946 červená 23,00
192 944 stříbrná 23,00

12ks

Kuličkové pero Flash
vyměnitelná náplň typ F-Parker • modrý inkoust • síla hrotu 0,7 mm • kovové kuličkové pero 

• otočný mechanismus • vhodné pro reklamní potisk • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
193 345 černá 29,00
193 344 červená 29,00
193 346 modrá 29,00

12ks

Náplň č.
str. 281

11

Automatická tužka M2 Offi ce
tuha 0,5 mm • trojhranný ergonomický tvar s ergonomickým úchopem • pogumovaný soft 

povrch pro vyšší komfort při psaní • s klipem a pryží • mix barev

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
198 301 18,00

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

Kuličkové pero Mooi
vyměnitelná náplň F-typ Parker • modrý inkoust •  stopa 0,7 mm • kovové kuličkové pero 

• stiskací mechanismus • vhodné pro reklamní potisk • 50 ks v balení  

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 541 červená 19,00
199 540 modrá 19,00
199 539 tm. modrá 19,00
199 538 šedá 19,00

Náplň č.
str. 28150ks

11

Automatická tužka EnerGize
tuha 0,5 mm • vybavena pryží • stříbrné plastové tělo • kovový klip •  jemně vroubkovaný 

gumový úchyt •  posuvný systém, který umožní samovolné posunování tuhy dle potřeby 

• 12 ks v balení

12 ks

průměr tuhy 
(mm)

0,5

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
196 019 černá 43,00
196 020 růžová 43,00
196 021 sv. modrá 43,00
196 022 fi alová 43,00
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Kuličkové pero Ving Pastel
vyměnitelná náplň typ F-Parker • modrý inkoust • síla hrotu 0,7 mm • kovové kuličkové pero 

• stiskací mechanismus • vhodné pro reklamní potisk • mix pastelových barev • 15 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
193 748 20,00

Náplň č.
str. 281

11
15ks

3

Kuličkové pero Ving Slim 
vyměnitelná náplň F-411 •  modrý inkoust 

•  stopa 0,7 mm •  celokovové kuličkové pero 

• stiskací mechanismus • vhodné pro reklam-

ní potisk • 15 ks v balení  

15ks
Náplň č.
str. 281

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 546 červená 18,00
199 547 modrá 18,00
193 750 zelená 18,00
193 749 oranžová 18,00
193 751 bílá 18,00
199 545 grafi tová 18,00

Kuličkové pero Tiko
vyměnitelná náplň typ F-411 • modrý inkoust • síla hrotu 0,7 mm • kovové kuličkové pero 

• stiskací mechanismus • vhodné pro reklamní potisk • 50 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
193 783 černá 23,00
193 781 červená 23,00
193 734 modrá 23,00
193 784 fi alová 23,00
193 131 bílá 23,00
193 130 zlatá 23,00
193 782 stříbrná 23,00
193 132 ocelová 23,00

Náplň č.
str. 281

3
50ks

Kuličkové pero Elegant
vyměnitelná náplň typ F-Parker • modrý inkoust • plastové tělo • stiskací mechanismus • síla 

hrotu 0,7 mm • kovový klip • vhodné pro reklamní potisk • 50 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
193 306 červená 10,50
193 307 modrá 10,50

50ks

Náplň č.
str. 281

11

Kuličkové pero Saphire
vyměnitelná náplň typ F-411 • modrý inkoust • síla hrotu 0,7 mm • kovové kuličkové pero 

• stiskací mechanismus • stříbrné doplňky • vhodné pro reklamní potisk • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
193 412 červená 24,00
193 413 stříbrná 24,00

12ks

Náplň č.
str. 281

3
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vyměnitelná náplň BKS7H •  barva náplně odpovídá barvě těla •  stopa 0,5 mm •  délka stopy 

1200 m • plastové provedení těla • trojboké pogumované držení • stiskací mechanismus • vhodné 

pro každodenní psaní • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
195 031 černá 19,90
195 032 červená 19,90
195 033 modrá 19,90

Kuličkové pero Jo!

12ks

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

Náplň č.
str. 281

8 Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 534 modrá 20,00
199 535 oranžová 20,00
199 536 sv. modrá 20,00
199 537 fi alová  20,00

Kuličkové pero Aron
vyměnitelná náplň BKS7H • stopa 0,5 mm • modrý inkoust • nízká viskozita inkoustu - kom-

fortnější, snazší, hladší a příjemnější psaní • stiskací mechanismus • plastové tělo s kovovými 

doplňky • pogumované držení • 12 ks v balení

Náplň č.
str. 281

8
12ks

Kuličkové pero ICO 70 Retro
vyměnitelná náplň 4406 • modrý inkoust • stopa 0,8 mm • plastové tělo s kovovým klipem 

• stiskací mechanismus • mix 3 barev • 50 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
198 167 31,00 50ks

Náplň č.
str. 281

2

Kuličkové pero Super Grip
vyměnitelná náplň RFNS • šířka hrotu 0,7 mm • šířka stopy 0,27 mm • barva těla odpovídá barvě 

náplně • jemné psaní • stiskací mechanismus • plastové průhledné tělo • gumová úchopová část 

• 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
190 087 černá 45,00
190 088 červená 45,00
190 089 modrá 45,00
198 293 zelená 45,00

12ks

Náplň č.
str. 281

6

Kuličkové pero Pilot Acroball
vyměnitelná náplň • barva náplně odpovídá barvě těla • jedinečná hladkost psaní - náplň je 

založena na olejové bázi • rychleschnoucí • voděodolná • plynulé psaní, jasné intenzivní barvy 

• vyrobeno z 77,4% recyklovaného plastu (s výjimkou vyměnitelné náplně) • 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 068 černá 49,00
199 069 červená 49,00
199 070 modrá 49,00

Náplň č.
str. 281

27
10ks

Náplň č.
str. 281

10ks

21

Kuličkové pero Stabilo pointball
kuličkové pero vyrobené z 79% recyklovaného plastu • vyměnitelná náplň • barva náplně 

odpovídá barvě těla • stopa 0,5 mm • extrémně jemný inkoust pro rychlé psaní • neklouza-

vá úchopová zóna • praktický klip • 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 304 černá 42,00
198 305 červená 42,00
198 306 modrá 42,00
198 307 zelená 42,00
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Kuličkové pero Solidly Pastel
vyměnitelná náplň F-411 needle • modrý inkoust • jehlový hrot 0,5 mm pro extra jemné psaní 

• plastové tělo • pogumovaný úchop pro příjemnější držení •  stiskací mechanismus • kovový 

hrot • mix pastelových barev • 12 ks v balení 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
192 703 7,90

Náplň č.
str. 281

4
12ks

Náplň č.
str. 281

Kuličkové pero Solidly Color
vyměnitelná náplň typ F-411 needle • modrý inkoust • jehlový hrot 0,5 mm pro extra tenké psaní 

• plastové tělo • stiskací mechanismus • gumová úchopová část pro příjemné psaní • vhodné pro 

reklamní potisk • mix barev • 50 ks v balení  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
193 514 7,90

4
50ks

Laserování psacích potřeb

Potisk psacích potřeb
Tisk od 1000 ks jednobarevně již od   1,60 Kč

Tisk od 1000 ks dvoubarevně  již od    3,15 Kč

Ke každé zakázce se připočítává 
350 Kč/barva za technickou přípravu

Laser loga nebo textu od 100 ks již od 5,60 Kč

Ke každé zakázce se připočítává 
350 Kč za technickou přípravu                                                                                   
* uvedené ceny jsou bez DPH

    

Máme k dispozici nabídku reklamních předmětů, 
které Vám označíme textem či logem. 
Pro nabídku a kalkulaci se obraťte na svého obchodního zástupce. 
Pomůžeme Vám s výběrem i návrhem potisků reklamních předmětů.

Kuličkové pero Marathon
kuličkové pero se stiskacím mechanismem • píše 2x déle než běžná kuličková pera (až 5 500 m) 

• šíře stopy 0,38 mm • barva těla odpovídá barvě náplně • 10 ks v balení 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 170 černá 16,00
198 169 červená 16,00
198 168 modrá 16,00
198 171 zelená 16,00

10ks
Délka stopy až 5 500 m

Kuličkové pero Solidly
vyměnitelná náplň F-411 needle • modrý inkoust • jehlový hrot 0,5 mm pro extra jemné psaní 

• plastové tělo • pogumovaný úchop pro příjemnější držení • stiskací mechanismus • kovový 

hrot • mix barev • 12 ks v balení 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
192 408 7,90 12ks

Náplň č.
str. 281

4

Kuličkové pero Line 
vyměnitelná náplň typ F-411 • síla hrotu 0,7 mm • plastové kuličkové pero • stiskací mechani-

smus • vhodné pro reklamní potisk • 50 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
193 741 černá 8,00
193 742 červená 8,00
193 743 modrá 8,00
193 744 zelená 8,00
193 745 žlutá 8,00

Náplň č.
str. 28150ks

3

jehlový hrot 
0,5 mm

jehlový hrot 
0,5 mm

jehlový hrot 
0,5 mm

 předmětů, 
.
ního zástupce.
mních předmětů.
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Obj. kód Cena (Kč/Ks)
193 002 48,00

Kuličkové pero Luxor Geminy
vyměnitelná modrá náplň F-typ Parker • celokovové tělo • barva 

těla černá/stříbrná • 10 ks v balení

ód Cena (Kč/Ks)
2 48,00

ná/stříbrná • 10 ks v balení

10ks

Náplň č.
str. 281

11

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
192 045 39,00

Kuličkové pero Luxor Silver
vyměnitelná modrá náplň F-typ Parker •  kovové tělo 

• stříbrné • 10 ks v balení

Cena (Kč/Ks)
39,00

modrá náplň F typ Parker kovové tělo 

ks v balení

10ks

Náplň č.
str. 281

12

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
193 050 13,00

Kuličkové pero Herb
vyměnitelná náplň 4444 • modrý inkoust • stopa 0,5 mm • plastové 

tělo • kovové doplňky • 24 ks v balení

24ks

Náplň č.
str. 281

9

Cena (Kč/Ks)( )
13,00,

p y

24ks

.
1
9 Náplň č.

str. 281

Kuličkové pero Milan 
modrá náplň •  šířka hrotu 1 mm • modré tělo se stiskacím me-

chanismem •  ergonomický gumový úchop příjemný na  dotyk 

• 20 ks v balení 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
198 212 25,00

na (Kč/Ks)( )
25,00,

ný na d

20ks

8

Náplň č.
str. 281

3

40ks

Kuličkové pero Fresh
vyměnitelná náplň typ F-411 •  modrý inkoust •  síla hrotu 0,7 mm •  plastové tělo •  stiskací 

mechanismus • dotykový hrot pro smartphony, tablety a dotykové notebooky s  technologií 

kapacitních displejů • barevný mix metalických barev • 40 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
199 543 10,90

50ks

Kuličkové pero Slim
vyměnitelná náplň typ F-411 • síla hrotu 0,7 mm • plastové kuličkové pero • stiskací mechani-

smus • vhodné pro reklamní potisk • mix barev • 50 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
193 739 8,50

Náplň č.
str. 281

3

Kuličkové pero Gently
vyměnitelná náplň typ F-411 • síla hrotu 0,7 mm • plastové kuličkové pero s pogumovaným 

povrchem •  stiskací mechanismus •  velmi příjemné v  držení •  krásné neonové barvy •  mix 

barev • 50 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
193 738 10,90

Náplň č.
str. 281

3
50ks
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Kuličkové pero Happy
vyměnitelná náplň typ F-411 • modrý inkoust • síla hrotu 0,7 mm • plastové kuličkové pero 

• gumová úchopová část pro příjemné psaní •  stiskací mechanismus • vhodné pro reklamní 

potisk • mix barev • 50 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
194 117 5,90 50ks

Náplň č.
str. 281

3 Obj. kód Cena (Kč/Ks)
192 885 5,90

Kuličkové pero Flowers
vyměnitelná náplň F-411 needle • modrý inkoust • jehlový hrot 0,5 mm pro extra jemné psaní 

• plastové tělo • pogumovaný úchop pro příjemnější držení • stiskací mechanismus • bílá kvě-

tinová dekorace na barevném průhledném těle • mix barev • 40 ks v balení 

Náplň č.
str. 281

4
40ks

Kuličkové pero Sphera
vyměnitelná náplň typ F-411 needle • modrý inkoust • jehlový hrot 0,5 mm pro extra tenké 

psaní • plastové kuličkové pero • stiskací mechanismus • gumová úchopová část pro příjemné 

psaní • atraktivní moderní motiv • mix barev • 50 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
193 360 7,90 50ks

Náplň č.
str. 281

4

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
199 382 5,90

Kuličkové pero Semi
vyměnitelná náplň typ F-411 • nový typ inkoustu semi-gel pro příjemné psaní • modrý in-

koust • plastové kuličkové pero • stiskací mechanismus • síla hrotu 0,7 mm • pogumované tělo 

pro pohodlné držení • mix barev • 50 ks v balení

50ks

Náplň č.
str. 281

3

Kuličkové pero Oxy
vyměnitelná náplň F-411 needle • modrý inkoust • jehlový hrot 0,5 mm pro extra jemné psaní 

• plastové transparentní tělo • pogumovaný úchop pro příjemnější držení • stiskací mechanis-

mus • mix barev • 40 ks v balení   

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
192 886 5,90 40ks

Náplň č.
str. 281

4

Kuličkové pero Stratos
vyměnitelná náplň typ F-411 needle • modrý inkoust • jehlový hrot 0,5 mm pro extra tenké 

psaní • plastové kuličkové pero • stiskací mechanismus • kovový klip • úchop s gumovými vý-

stupky pro příjemné psaní • mix barev • 40 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
193 310 12,00 40ks

Náplň č.
str. 281

4

jehlový hrot 
0,5 mm

jehlový hrot 
0,5 mm

jehlový hrot 
0,5 mm

jehlový hrot 
0,5 mm
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Kuličkové pero Focus
jednorázové • zářivé barvy těla odpovídají barvě náplně • stopa 1 mm • velice dlouhá život-

nost náplně • štíhlé příjemné a lehké tělo • provedení s víčkem • 50 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 525 černá 5,80
199 527 červená 5,80
199 526 modrá 5,80
199 530 zelená 5,80
199 532 oranžová 5,80
199 531 sv. zelená 5,80
199 528 růžová 5,80
199 533 sv. modrá 5,80
199 529 fi alová 5,80

 1 mm50ks

Kuličkové pero Luxor Micra
jednorázové • barva náplně odpovídá barvě těla • šířka hrotu 0,7 mm • plastové průhledné tělo 

• pogumovaná úchopová část • stiskací mechanismus • 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 322 černá 6,90
199 323 červená 6,90
199 324 modrá 6,90
199 486 zelená 6,90
199 325 růžová 6,90
199 326 fi alová 6,90

10ks 0,7 mm

Kuličkové pero Stick
jednorázové •  barva náplně odpovídá barvě víčka •  síla 

hrotu 1 mm • průhledné plastové tělo • 50 ks v balení

50ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
192 047 černá 2,90
192 048 červená 2,90
192 046 modrá 2,90
195 071 sada 6 ks 12,50
195 053 sada 10 ks 19,50

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 197 modrá 6,60
199 487 oranžová 6,60
199 488 sv. zelená 6,60
199 489 růžová 6,60
199 490 sv. modrá 6,60
199 491 fi alová 6,60

Kuličkové pero SISSY
jednorázové • modrý inkoust • stopa 0,5 mm • stiskací mechanismus • trojboké ergonomické 

držení • 12 ks v balení

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

12ks 0,5 mm
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Kuličkové pero BK457 
jednorázové • barva těla odpovídá barvě náplně • tělo s pogumovaným držením • stopa 0,5 mm 

• stiskací mechanismus • nové vylepšené složení inkoustu • průhledné tělo • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 703 černá 22,00
401 704 červená 22,00
401 705 modrá 22,00

12ks

12ks

Kuličkové pero BX477 iFeel-it!
jednorázové pero • barva náplně odpovídá barvě těla • šířka stopy 0,5 mm • průhledné plas-

tové provedení těla • pogumovaný úchop pro pevné a příjemné držení • stiskací mechanismus 

• vhodné pro každodenní použití • kónický hrot • nová technologie s velmi nízkou viskozitou 

inkoustu - kulička pera lépe klouže po papíře, podobně jako u gelové náplně • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 363 černá 22,00
198 364 červená 22,00
198 365 modrá 22,00

Kuličkové pero BX417 iFeel-it!
jednorázové pero se skvělými psacími vlastnostmi • barva náplně odpovídá barvě těla • šířka 

stopy 0,5 mm • kvalitní plastové provedení těla • odolný niklový hrot • pogumované držení bez 

latexu • stiskací mechanismus • vhodné pro každodenní použití • kónický hrot • nová technolo-

gie s velmi nízkou viskozitou inkoustu • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 355 černá 14,00
198 356 červená 14,00
198 357 modrá 14,00
198 358 zelená 14,00
198 359 oranžová 14,00
198 360 růžová 14,00
198 361 sv. modrá 14,00
198 362 fi alová 14,00

12 ks

Kuličkové pero Monami Triffi s 
jednorázové  •  barva těla odpovídá barvě náplně • síla hro-

tu 0,7 mm • trojhranné štíhlé plastové tělo s klipem • stis-

kací mechanismus • příjemný a hladký ergonomický úchop 

• nové složení inkoustu pro příjemné psaní • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 319 černá 8,90
198 320 červená 8,90
198 321 modrá 8,90

12ks

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

jednorázové • barva náplně odpovídá barvě těla • stopa 0,5 mm • délka stopy 1200 m • plastové prove-

dení těla • pogumované držení • stiskací mechanismus • vhodné pro každodenní psaní • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 006 černá 14,00
199 007 červená 14,00
199 008 modrá 14,00

Kuličkové pero BK417

12ks
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20Náplň č.
str. 28112ks

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
190 177 89,00

Kuličkové pero - 4barevné
klasické provedení čtyřbarevného kuličkového pera • inkoust: modrý, zelený, černý, červený 

• stopa 0,8 mm • stiskací volba barev • kovové tělo • 12 ks v balení

12ks

a (Kč/Ks)
89,00

Kuličkové pero 4-barevné Reporter Smart
barevné kuličkové pero s černou, modrou, červenou a zelenou náplní • obzvlášť měkké a čisté 

psaní díky novému, jemně tekutému inkoustu Tombow Smart • extrémně tiché zatahování 

náplní • plastové tělo • pogumovaný úchop pro pohodlné držení • 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 294 černá 99,00
198 295 červená  99,00
198 296 bílá 99,00

Náplň č.
str. 281

26

Cena (Kč/K
99,00

  99,00
99,00

Ks)

10ks

Kuličkové pero Bello touch pen
vyměnitelná náplň typ F-411 •  modrý inkoust •  síla hrotu 0,7 mm •  kovové tělo •  stiskací 

mechanismus • dotykový hrot pro smartphony, tablety a dotykové notebooky s  technologií 

kapacitních displejů • mix metalických barev • 12 ks v balení  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
193 733 21,00 12ks

Náplň č.
str. 281

3(Kč/Ks)
1,00 12ks

Kuličkové pero ve stojánku Concorde
modrá náplň • plastové provedení • s kovovým řetízkem dlouhým 57 cm • velká stabilní zá-

kladna 11,5 cm • lze připevnit k desce • vhodné do kanceláří, úřadů a bank

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
199 453 69,00

Kuličkové pero ve stojánku LUX
vyměnitelná modrá náplň 4406 • plastové provedení • s pružinkou • stabilní základna o prů-

měru 9 cm • dodáváno s protiskluzovou i samolepicí podložkou • vhodné do kanceláří, úřadů 

a bank

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 354 černá 89,00
199 355 modrá 89,00
199 340 bílá 89,00

Náplň č.
str. 281

2

Kuličkové pero ve stojánku T-pen
vyměnitelná modrá náplň 4406 • plastové provedení • s pružinkou • lze přilepit k desce • dodá-

váno se samolepicí podložkou • vhodné do kanceláří, úřadů a bank

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 356 černá 26,00
199 357 bílá 26,00

Náplň č.
str. 281

2
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Kuličkové pero Ving touch pen
vyměnitelná náplň typ F-Parker • modrý inkoust • síla hrotu 0,7 mm • kovové tělo • dotykový 

hrot pro smartphony, tablety a dotykové notebooky s technologií kapacitních displejů • mix 

metalických barev • 12 ks v balení  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
194 162 23,00

Náplň č.
str. 281

11
12ks

Kuličkové pero Prime touch pen 
vyměnitelná náplň typ F-Parker • modrý inkoust • síla hrotu 0,7 mm • velikost hrotu 5 mm • kovové tělo • dotykový hrot pro smartphony, tablety a dotykové notebooky s technologií kapacitních displejů 

• 15 ks v balení  

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
193 359 černá 29,00
193 758 modrá 29,00
193 759 fi alová 29,00

Náplň č.
str. 281

11
15ks

Kuličkové pero Veno rubber v krabičce
celokovové kuličkové pero • vyměnitelná náplň typ F-Parker • modrý inkoust •  stiskací me-

chanismus • síla hrotu 0,7 mm • úchop s gumovými výstupky pro příjemné psaní • vhodné pro 

reklamní potisk • dárková krabička

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
193 408 černá 59,00
193 403 červená 59,00
193 400 modrá 59,00
193 399 tm. modrá 59,00
193 402 zelená 59,00
193 401 tm. zelená 59,00
193 404 žlutá 59,00
193 405 oranžová 59,00
193 410 fi alová 59,00
193 407 bílá 59,00
193 406 stříbrná 59,00
193 409 ocelová 59,0093 409 ocelová 59,00,

Náplň č.
str. 281

11

Kuličkové pero Flash v krabičce
kovové kuličkové pero • vyměnitelná náplň typ F-Parker • síla hrotu 0,7 mm • modrý inkoust 

• otočný mechanismus • dárková krabička

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
193 075 černá 56,00
193 076 červená 56,00
193 078 modrá 56,00

Náplň č.
str. 281

11
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Obj. kód barva  šíře hrotu  Cena (Kč/Ks)
199 301 černá 0,5 mm 77,00
199 302 červená 0,5 mm 77,00
401 245 modrá 0,5 mm 77,00
199 121 černá 0,7 mm 77,00
199 122 červená 0,7 mm 77,00
199 123 modrá 0,7 mm 77,00
198 292 sada 4 ks 0,7 mm 308,00

Roller FriXion Clicker
vyměnitelná náplň • barva těla odpovídá barvě inkoustu • stiskací provedení bez víčka • jedinečný inkoust • stopa, po zahřátí tře-

ním pomocí speciálního plastu na konci pera na 60 °C zneviditelní • po smazání lze okamžitě přepisovat • 12 ks v balení • barva: 

černá • barva těla odpovídá barvě inkoustu • stiskací provedení bez víčka • jedinečný inkoust • stopa, po zahřátí třením pomocí 

speciálního plastu na konci pera na 60 °C zneviditelní • po smazání lze okamžitě přepisovat • sada 4 ks (černá, červená, modrá 

a zelená) • chytré pouzdro se dá snadno změnit ve stojánek, popřípadě spojit s dalšími stojánky Pilot Set2GO

12ks

Náplň č.
str. 281

22 Náplň č.
str. 281

23

0,7 mm 0,5 mm

Obj. kód barva  typ  Cena (Kč/Ks)
195 061 černá Ball 69,00
195 062 červená Ball 69,00
195 063 modrá Ball 69,00
199 080 černá Point 69,00
199 081 červená Point 69,00
199 082 modrá Point 69,00

FriXion Ball a Point
vyměnitelná náplň • barva těla odpovídá barvě inkoustu • Ball: stopa 0,7 mm, Point: stopa 

0,5 mm •  jedinečný inkoust • stopa po zahřátí třením pomocí speciálního plastu na konci 

pera na 60 °C zneviditelní • po smazání lze okamžitě přepisovat • 12 ks v balení

BALL

POINT

Náplň č.
str. 281

17

Náplň č.
str. 281

22

12ks

Pilot FriXion Fineliner
gumovací liner • pro psaní, kreslení, vybarvování, psaní do šablon • ideální 

do školy, kanceláře i na doma • průměr hrotu: 1,3 mm • šířka stopy: 0,45 mm 

•  termosenzitivní inkoust stejně jako u  ostatních produktů z  rodiny Pilot 

FriXion • odolný polyacetalový hrot • guma integrovaná v zakončení víčka 

• pohodlná úchopová část • píše podle barvy zakončení víčka • 12 ks v balení  

• chytré pouzdro se dá snadno změnit ve stojánek, popřípadě spojit s dalšími 

stojánky Pilot Set2GO • obal je vyroben ze 100 % recyklovaného materiálu 

• provedení Pastel: barva sv. zelená, sv.modrá, růžová, fi alová • provedení 

Basic: barva černá, červená, modrá, zelená

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
402 420 černá 38,00
402 421 červená 38,00
402 422 modrá 38,00
402 423 zelená 38,00
402 359 sada 4 ks Basic 150,00
402 360 sada 4 ks Pastel 150,00

0,45  mm
12ks

1

2 3

Praktický obal 
lze využít i jako 

stojánek

Stojánky
můžete 
spojovat

Obal
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Pryž k mazacím perům
oválný ergonomický tvar skvěle padne do ruky • plastový střed, dvě 

oblé části s pryží pro odstranění termo inkoustu • dlouhá životnost 

• 24 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
199 492 21,90

24ks

Gelové mazací pero Claro
vyměnitelná náplň • stopa při zahřátí třením speciální gumou na konci pera mizí  • po gumování lze ihned 

přepsat • modrý termo inkoust ve všech barevných provedeních • síla hrotu 0,5 nebo 0,7 mm • plastové 

tělo s víčkem • 12 ks v balení

Obj. kód barva  šíře hrotu  Cena (Kč/Ks)
199 497 modrá 0,7 mm 46,00
199 494 sv. zelená 0,5 mm 46,00
199 495 růžová 0,5 mm 46,00
199 493 sv. modrá 0,5 mm 46,00
199 496 fi alová  0,5 mm 46,00

12ks

 0,5 mm

barva  šíře hrotu  Cena (Kč/Ks)( )
modrá 0,7 mm 46,00, ,
sv. zelená 0,5 mm 46,00, ,
růžová 0,5 mm 46,00, ,
sv. modrá 0,5 mm 46,00, ,
fi alová  0,5 mm 46,00, ,

12ks

0,5 

Náplň č.
str. 281

5

 0,7 mm

Gelové mazací pero Claro RT 
vyměnitelná náplň • stopa při zahřátí třením speciální gumou na konci pera mizí • po gumování lze ihned 

přepsat • modrý termo inkoust ve všech barevných mutacích těla • síla hrotu 0,5 nebo 0,7 mm • plastové tělo 

• stiskací mechanismus • 12 ks v balení

Obj. kód barva  šíře hrotu  Cena (Kč/Ks)
199 502 modrá 0,7 mm 59,00
199 499 sv. zelená 0,5 mm 59,00
199 500 růžová 0,5 mm 59,00
199 498 sv. modrá 0,5 mm 59,00
199 501 fi alová 0,5 mm 59,00

barva  šíře hrotu  Cena (Kč/Ks)( )
modrá 0,7 mm 59,00, ,
sv. zelená 0,5 mm 59,00, ,
ůžová 0,5 mm 59,00, ,

sv. modrá 0,5 mm 59,00, ,
fialová 0,5 mm 59,00, ,

Náplň č.
str. 281

5

12ks

 0,5 mm

 0,7 mm

Gelové pero G2
vyměnitelná náplň • šířka hrotu 0,5 mm •  šířka stopy 0,32 mm • výsuvný gelový roller s gumo-

vým úchopem • barva náplně odpovídá barvě těla • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 086 černá 58,00
198 087 červená 58,00
198 088 modrá 58,00

12ks
14Náplň č.

str. 281

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 136 černá 54,00
198 137 červená 54,00
198 138 modrá 54,00

Gelové pero B2P
nový gelový roller z řady BeGreen • vyměnitelná náplň • šířka hrotu 0,5 mm • šířka stopy 0,32 mm 

• délka stopy 1 200 m • vyroben z 89 % z  recyklovaného materiálu (převážně recyklované PET 

lahve, do tohoto procenta není započítána vyměnitelná náplň) • originálně navržený design pera 

• transparentní tělo a etiketa odkazující na materiál • jemné psaní • jasné barvy • 10 ks v balení

10ks

89%9%9%9%9%9%9%89999%999

Náplň č.
str. 281

14

Gelové pero G2 Victoria
vyměnitelná náplň • šířka hrotu 0,5 mm • šířka stopy 0,32 mm • výsuvný gelový roller s gumo-

vým úchopem • originální design pera • barva náplně odpovídá barvě doplňků • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 457 černá 56,00
199 458 červená 56,00
199 459 modrá 56,00
199 460 zelená 56,00

12ks

Náplň č.
str. 281

14
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12 ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
196 016 černá 59,00
196 017 červená 59,00
196 018 modrá 59,00
198 213 tm. modrá 59,00
198 214 zelená 59,00
198 215 hnědá 59,00
198 216 oranžová 59,00
198 217 sv. zelená 59,00
198 218 růžová 59,00
198 219 sv. modrá 59,00
198 220 tyrkysová 59,00
198 221 fi alová 59,00

Gelové pero EnerGel BL77
vyměnitelná náplň • barva náplně odpovídá 

barvě těla •  síla stopy 0,7 mm •  elegantní 

moderní design • pogumovaný grip pro po-

hodlné psaní • kovový klip • stiskací mecha-

nismus • stříbrné tělo • 12 ks v balení

Náplň č.
str. 281

16

Obj. kód barva  šíře stopy  Cena (Kč/Ks)
199 198 černá 0,5mm 37,00
199 199 červená 0,5mm 37,00
199 200 modrá 0,5mm 37,00
199 201 černá 0,7mm 37,00
199 202 červená 0,7mm 37,00
199 203 modrá 0,7mm 37,00
199 204 zelená 0,7mm 37,00
199 400 oranžová 0,7mm 37,00
199 464 růžová 0,7mm 37,00
199 465 sv. modrá 0,7mm 37,00
199 205 fi alová 0,7mm 37,00
198 369 mořská modř 0,7mm 37,00
198 370 turecká modrá 0,7mm 37,00
198 371 hnědá 0,7mm 37,00
198 372 sv. zelená 0,7mm 37,00

Gelové pero EnerGel X
vyměnitelná náplň • barva ná-

plně odpovídá barvě doplňků 

•  rychleschnoucí inkoust •  po-

gumovaný grip pro pohodlné 

psaní •  plastový klip •  stiskací 

mechanismus • 12 ks v balení

12ks
Náplň č.
str. 281

14

Náplň č.
str. 281

16

šíře stopy 0,7cm

šíře stopy 0,5cm

Náplň č.
str. 281

16

Gelové pero EnerGel BL417
nové provedení EnerGelu • vyměnitelná náplň • síla stopy 0,7 mm • kouřové plastové štíhlé 

tělo má příjemně upravený grip pro pohodlné psaní •  snímatelné víčko odpovídající barvě 

náplně • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 269 černá 33,00
198 270 červená 33,00
198 271 modrá 33,00
198 272 zelená 33,00
198 273 oranžová 33,00
198 274 růžová 33,00
198 275 sv. modrá 33,00
198 276 fi alová 33,00

12ks
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Náplň č.
str. 281

14Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
196 013 černá 59,00
196 014 červená 59,00
196 015 modrá 59,00

Gelové pero EnerGel BLN75
vyměnitelná náplň • barva náplně odpovídá barvě těla • síla stopy 0,5 mm • elegantní moder-

ní design těla v metalické modré • pogumovaný grip pro pohodlné psaní • kovový klip • stiskací 

mechanismus • modré tělo • 12 ks v balení

12 ks

Gelové pero EnerGel permanent
vyměnitelná náplň • barva náplně odpovídá barvě doplňků • šíře stopy 0,7 mm • permanentní 

nevymazatelný inkoust • vhodné pro použití na důležitých dokumentech • pogumovaný grip pro 

pohodlné psaní • kovový klip • stiskací mechanismus • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 469 černá 59,00
199 470 červená 59,00
199 471 modrá 59,00

12ks

Náplň č.
str. 281

16
Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
192 107 černá 34,00
192 059 červená 34,00
192 060 modrá 34,00
192 061 zelená 34,00

Gelové pero Hybrid
vyměnitelná náplň • barva náplně odpovídá barvě těla • šíře stopy 0,5 mm • minimální délka 

stopy 600 m • plastové transparentní tělo • vizuální kontrola stavu náplně • 12 ks v balení

Náplň č.
str. 281

24
12ks

Gelové pero EnerGel Pure
vyměnitelná náplň • barva náplně viditelná v průhledném těle • šířka stopy 0,5 mm • elegantní 

moderní design těla • krystalicky čiré tělo • kovové doplňky ve stříbrné barvě • elegantní bílý 

úchop bez latexu pro pohodlné psaní • stiskací mechanismus • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 373 černá 59,00
198 374 modrá 59,00

12 ks

Náplň č.
str. 281

14

Gelové pero Sarasa SE
vyměnitelná náplň typ JF • barva náplně odpovídá barvě těla • síla hrotu 0,7 mm • plastové 

gelové pero • stiskací mechanismus • špičková kvalita • gumová úchopová část pro příjemné 

psaní • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
193 631 černá 43,00
193 633 červená 43,00
193 632 modrá 43,00
193 634 zelená 43,00

12ks

Náplň č.
str. 281

18
Náplň č.
str. 281

18Obj. kód šíře stopy  Cena (Kč/Ks)
199 086 0,7 mm 30,00
199 125 0,5 mm 38,00

Gelové pero Sarasa
vyměnitelná náplň JF • stiskací gelové pero • plastové průhledné tělo • gumová úchopová 

část pro příjemnější psaní • 12 ks v balení  

12ks
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Gelové pero Monami Jell Line
jednorázové • barva náplně odpovídá barvě těla • šířka stopy 0,4 mm • plynulá stopa • hladké 

průhledné tělo • jednoduchý design • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 316 černá 10,30
198 317 červená 10,30
198 318 modrá 10,30

12ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 182 černá 14,00
193 786 červená 14,00
193 762 modrá 14,00
193 787 zelená 14,00

Gelové pero Vigor/R5
vyměnitelná náplň F-Vigor • barva inkoustu odpovídá barvě těla • stopa 0,5 mm • pogumovaný 

úchop pro příjemnější držení • stiskací mechanismus • 12 ks v balení

12ks

Náplň č.
str. 281

Náplň č.
str. 281

15Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
197 002 červená 10,50
193 092 modrá 10,50

Gelové pero Techjob/Expert 
vyměnitelná náplň Expert/Techjob  •  jehlový hrot 0,5 mm pro tenké psaní •  plastové tělo 

• 12 ks v balení

12ks

25

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
194 021 černá 8,50
194 022 červená 8,50
194 023 modrá 8,50
194 024 zelená 8,50
194 026 fi alová 8,50
170 202 bílá 8,50
194 030 zlatá 8,50
194 031 stříbrná 8,50
194 939 sada 4 ks 29,00
194 938 sada 8 ks 58,00

Gelové pero Fandy
barva inkoustu odpovídá barvě těla •  hrot 

0,5 mm u modré, černé, červené, zelené a bílé 

barvy, ostatní barvy hrot 0,7 mm •  plastové 

tělo •  gumová úchopová část pro příjemné 

psaní • 12 ks v balení

12ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
194 093 černá 11,00
194 094 červená 11,00
194 092 modrá 11,00

Roller GR-201
jednorázový • barva doplňků odpovídá barvě inkoustu • šíře stopy 0,5 mm • průhledný plast 

rolleru • volný obsah inkoustu • kapilární systém • 12 ks v balení

12ks

Roller Slideball 2225 Clicker
jednorázový • roller s nízkoviskózním inkoustem pro velmi hladké psaní • barva náplně od-

povídá barvě těla • šířka stopy 0,3 mm • stiskací mechanismus • trojúhelníkový tvar s ergo 

držením • průhledný plášť pro kontrolu hladiny náplně • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
193 699 černá 6,40
193 696 červená 6,40
193 697 modrá 6,40
193 698 zelená 6,40

12ks TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

jehlový hrot 
0,5 mm
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Gelové pero EnerGel BL2007 v krabičce
elegantní celokovové provedení •  vyměnitelná 

náplň •  vysoce výkonná inkoustová technolo-

gie •  rychleschnoucí černý inkoust •  šíře stopy 

0,7 mm •  vhodné pro leváky •  otočný mechani-

smus • luxusní dárková krabička

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
402 012 černá 399,00
402 013 modrá 399,00
402 014 tyrkysová 399,00
402 015 bílá 399,00
402 016 stříbrná 399,00
198 366 granátové jablko 399,00
198 367 mocca 399,00
198 368 champagne 399,00g

Náplň č.
str. 281

16 Souprava Gama/Python
celokovové kuličkové pero s otočným mechanismem • vyměnitelná náplň typ F-Parker 0,7 mm •  roller s víčkem 

• vyměnitelná náplň Ceramic 0,5 mm • modrý inkoust • luxusní dárková krabička

Obj. kód provedení  barva  Cena (Kč/Ks)
193 062 souprava zlatá 215,00
193 768 kul. pero stříbrná 159,00
193 769 souprava stříbrná 209,00

Náplň č.
str. 281

11

Náplň č.
str. 281

19

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
199 210 290,00

Gelové pero EnerGel v dárkové krabičce
celokovové štíhlé stříbrné tělo • provedení s víčkem • vyměnitelná náplň • černý inkoust • šíře 

stopy 0,5mm • rychleschnoucí inkoust • luxusní dárková krabička • vhodné pro gravírování

Náplň č.
str. 281

14 Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 467 černá 190,00
199 468 zlatá 190,00
198 066 stříbrná 190,00

Gelové pero EnerGel BL407 v krabičce
celokovové provedení • vyměnitelná náplň • rychleschnoucí energelová náplň • černý inkoust 

• stopa 0,7 mm • stiskací mechanismus • dárková krabička  

Náplň č.
str. 281

16

Kuličkové pero Delta v krabičce
celokovové kuličkové pero s otočným mechanismem • vyměnitelná náplň typ F-Parker 0,7 mm 

• modrý inkoust • luxusní dárková krabička

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
193 066 139,00

Náplň č.
str. 281

11
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Náplň č.
str. 281

3

Souprava Ving Slim BM 
souprava celokovového kuličkového pera a automatické tužky • stiskací mechanismus • vyměnitelná náplň typ F-411 0,7 mm (kuličkové pero) 

• modrý inkoust • tuha 0,5 mm (automatická tužka) • zasunovací hrot • dárková krabička 

Obj. kód barva  Cena (Kč/sada)
193 722 černá 92,00
193 724 červená 92,00
193 725 modrá 92,00
193 726 zelená 92,00

Souprava Ving BM 
souprava celokovového kuličkového pera a automatické tužky • stiskací mechanismus • vyměnitelná náplň typ F-Parker 0,7 mm (kuličkové pero) 

• modrý inkoust • tuha 0,5 mm (automatická tužka) • zasunovací hrot • vhodné pro reklamní potisk • dárková krabička

Obj. kód barva  Cena (Kč/sada)
193 201 černá 92,00
192 668 modrá 92,00
192 761 tm. zelená 92,00
192 762 grafi tová 92,00
192 895 tm. fi alová 92,00

Náplň č.
str. 281

11

Náplň č.
str. 281

Náplň č.
str. 281

Náplň č.
str. 281

Náplň č.
str. 281

11 19 19 19

Souprava Eleganza BR
souprava kuličkového pera a rolleru v elegantním designu v kombinaci kovu a akrylu • ku-

ličkové pero s  otočným mechanismem •  roller s  víčkem •  vyměnitelná náplň typ F-Parker 

0,7 mm (kuličkové pero) • Ceramic 0,5 mm (roller) • modrý inkoust • luxusní dárková krabička

Obj. kód barva  Cena (Kč/sada)
193 670 červená 445,00
193 671 modrá 445,00

Souprava  Alfa/Beta BR
souprava celokovového kuličkového pera a rolleru • kuličkové pero s otočným mechanismem 

• roller s víčkem • vyměnitelná náplň typ F-Parker 0,7 mm (kuličkové pero) •  Ceramic 0,5 mm 

(roller) • modrý inkoust • luxusní dárková krabička

Obj. kód barva  Cena (Kč/sada)
193 061 šedá 215,00
193 058 stříbrná 239,00

Náplň č.
str. 281

11

Souprava Cayman/Ocelot BR 
souprava celokovového kuličkového pera a rolleru • kuličkové pero s otočným mechanismem 

• roller s víčkem • vyměnitelná náplň typ F-Parker 0,7 mm (kuličkové pero) •  Ceramic 0,5 mm 

(roller) • modrý inkoust • luxusní dárková krabička

Obj. kód barva  Cena (Kč/sada)
193 765 černá 189,00
193 773 šedá 189,00

Náplň č.
str. 281

11
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Náplň
Obj. kód typ náplně  barva  počet kusů v bal.  obr.č.  Cena (Kč/bal.)
190 103 4401 - do kuličkového pera modrá 1 1 1,50
190 107 4406 - do kuličkového pera modrá 1 2 1,90
195 038 F-411 modrá 10 3 14,00
199 128 F-411 needle černá 10 4 16,00
197 014 F-411 needle červená  10 4 16,00
195 042 F-411 needle modrá 10 4 16,00
199 503 do gelového pera Claro 0,5 modrá 2 5 59,00
199 504 do gelového pera Claro 0,7 modrá 2 5 59,00
190 143 RFNS - do kuličkového pera černá 1 6 18,00
190 144 RFNS - do kuličkového pera červená 1 6 18,00
190 145 RFNS - do kuličkového pera modrá 1 6 18,00
192 177 BKS7H - do kuličkového pera modrá 2 8 33,00
190 116 4444 - do kuličkového pera černá 1 9 3,70
190 117 4444 - do kuličkového pera modrá 1 9 3,70
190 114 4443 - do kuličkového pera modrá 1 10 4,50
190 110 4442 - do kuličkového pera černá 1 11 8,50
199 177 F-typ Parker plast červená 5 11 15,00
195 041 F-typ Parker plast modrá 5 11 15,00
195 040 F-typ Parker metal modrá 5 12 36,00
199 228 do gelového pera Energel 0,5 černá 1 14 26,00
199 229 do gelového pera Energel 0,5 červená 1 14 26,00
199 227 do gelového pera Energel 0,5 modrá  1 14 26,00
193 112 do gelového pera Techjob/Expert černá 1 15 6,00
194 091 do gelového pera Techjob/Expert červená 1 15 6,00
193 111 do gelového pera Techjob/Expert modrá 1 15 6,00
193 009 do gelového pera Energel 0,7 černá 1 16 26,00
193 010 do gelového pera Energel 0,7 červená 1 16 26,00
193 011 do gelového pera Energel 0,7 modrá 1 16 26,00
198 379 do gelového pera Energel 0,7 zelená 1 16 26,00
198 380 do gelového pera Energel 0,7 sv. modrá 1 16 26,00
198 381 do gelového pera Energel 0,7 tyrkysová 1 16 26,00
198 382 do gelového pera Energel 0,7 fi alová 1 16 26,00
199 523 do Energel Permanent černá 1 16 31,00
199 524 do Energel Permanent modrá 1 16 31,00
199 083 pro Frixion Point černá 3 17 119,00
199 084 pro Frixion Point červená  3 17 119,00
199 085 pro Frixion Point modrá  3 17 119,00
195 043 JF 0,5mm modrá 2 18 43,00
199 124 JF 0,7mm modrá 2 18 43,00
190 129 Ceramic 0,5 modrá 1 19 10,00
193 023 mini kovová modrá 10 20 55,00
193 021 mini kovová černá 10 20 55,00
193 022 mini kovová červená 10 20 55,00
193 024 mini kovová zelená 10 20 55,00
198 308 do kul.pera Stabilo-dokumentační  černá 1 21 26,00
198 309 do kul.pera Stabilo  červená 1 21 26,00
198 310 do kul.pera Stabilo-dokumentační  modrá 1 21 26,00
198 311 do kul.pera Stabilo-dokumentační  zelená 1 21 26,00
199 077 pro Frixion Ball 0,7 černá 3 22 119,00
199 078 pro Frixion Ball 0,7 červená 3 22 119,00
199 079 pro Frixion Ball 0,7 modrá 3 22 119,00
199 346 pro Frixion Ball 0,5 černá 3 23 119,00
199 347 pro Frixion Ball 0,5 červená 3 23 119,00
199 348 pro Frixion Ball 0,5 modrá 3 23 119,00
199 231 do gelového pera Hybrid černá 1 24 26,00
199 232 do gelového pera Hybrid červená 1 24 26,00
199 230 do gelového pera Hybrid modrá 1 24 26,00
199 179 do gelového pera Vigor černá 3 25 18,00
199 180 do gelového pera Vigor červená 3 25 18,00
199 178 do gelového pera Vigor modrá 3 25 18,00
198 297 do 4barevného pera Reporter černá 5 26 99,00
198 298 do 4barevného pera Reporter červená 5 26 99,00
198 299 do 4barevného pera Reporter modrá 5 26 99,00
198 300 do 4barevného pera Reporter zelená  5 26 99,00
198 163 do kuličkového pera Acroball modrá 1 27 25,00

1
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3

4

5

6

8

9

10
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12
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16
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Obj. kód označení  Cena (Kč/Ks)
198 045 2675 18,00
199 312 4775 23,00

Popisovač Tornado
jednorázový • zmizíkovatelný modrý inkoust • šíře stopy 0,3 mm • plastové tělo • ergonomic-

ký design s trojúhelníkovou úchopovou části • s masážními body pro zdravé psaní bez únavy 

• mix barev • 10 ks v balení 

10ks

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

0,3 mm

2675
4775

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
196 053 černá 9,50
196 054 červená 9,50
196 055 modrá 9,50
196 056 zelená 9,50

Popisovač 2811 F
jednorázový • jemný plastický hrot • šíře stopy 0,3 mm • 10 ks v balení

barva  Cena (Kč/Ks)
černá 9,50
červená 9,50
modrá 9,50
zelená 9,50

• jemný plastický hrot • šíře stopy 0,3 mm • 10 ks v balení

10 ks

0,3 mm

10ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 048 černá 10,50
199 049 červená 10,50
199 050 modrá  10,50
199 051 zelená 10,50
199 103 sada 4 ks 41,00

Popisovač 4611 F
jednorázový • liner v trojhranném designu s ergo držením • nevysychavý inkoust • šířka stopy 

0,3 mm • délka stopy až 1500 m • 10 ks v balení

10ks

barva  Cena (Kč/Ks)
černá 10,50
červená 10,50
modrá  10,50
zelená 10,50
sada 4 ks 41,00

élka stopy až 1500 m • 10 ks v balení

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

0,3 mm

Obj. kód šíře stopy  Cena (Kč/Ks)
199 100 0,25 mm 22,00
199 101 0,35 mm 22,00
199 102 0,5 mm 22,00
199 311 0,7 mm 22,00

Popisovač 2631 dokumentní
jednorázový • liner v trojhranném designu s ergo držením • dokumentní inkoust • délka stopy 

až 600 m • barva černá • 10 ks v balení

bj. kód šíře stopy  Cena (Kč/Ks)j pyj pyj py
9 100 0,25 mm 22,00
9 101 0,35 mm 22,00
9 102 0,5 mm 22,00
9 311 0,7 mm 22,00

10ks

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

0,25 mm

0,35 mm

0,5 mm

0,7 mm

Popisovač technický 4600
dokumentní inkoust • voděodolný černý inkoust • osm různých hrotů • vhodné pro technické 

kreslení, komiksy, kontury atd.

Obj. kód šíře stopy  Cena (Kč/Ks)
199 330 0,03 mm 28,00
199 331 0,05 mm 28,00
199 332 0,1 mm 28,00
199 333 0,3 mm 28,00
199 334 0,5 mm 28,00
199 335 0,8 mm 28,00
199 336 1 mm 28,00
199 337 štěteček 28,00

10ks

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 053 černá 14,00
199 054 červená 14,00
199 055 modrá  14,00
199 056 zelená 14,00
199 104 sada 4 ks 54,00

Popisovač 4615 F
jednorázový • roller v trojhranném designu s ergo držením • nevysychavý inkoust • šířka stopy 

0,3 mm • délka stopy až 2200 m • 10 ks v balení

0,3 mm

10ks

JBOKÉTROJ
GONOMICKÉERGO

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)jjj
199 053 černá 14,00
199 054 červená 14,00
199 055 modrá  14,00
199 056 zelená 14,00
199 104 sada 4 ks 54,00

0,3 mm
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Popisovač Point 88®

jemný liner •  vhodný pro práci 

s  pravítkem a  šablonami, pro 

kreslení a  skicování •  vydrží 

dlouho bez víčka •  odolný hrot 

v  kovovém pouzdře •  šíře stopy 

0,4 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 176 černá 18,00
198 174 červená 18,00
198 175 modrá 18,00
198 173 zelená 18,00
198 177 tmavě červená 18,00
198 172 ultramarínová 18,00
198 178 borovicová zelená 18,00
198 179 fi alová 18,00
198 180 světle modrá 18,00
198 181 světlá lila 18,00
198 182 sada 6 ks 107,00
198 302 sada 6 ks neon 107,00
198 303 sada 8 ks pastel 143,00
198 183 sada 10 ks 178,00
198 184 sada 20 ks 396,00

0,4 mm

sada 20 ks 396,00,

Popisovač K-LINER
jednorázový • liner v trojhranném designu s ergo držením • ideální pro tenké psaní, náčrty, 

kresby • vhodný pro práci s pravítkem a šablonami • kovové pouzdro hrotu pro delší životnost 

• bezpečné prodyšné víčko • šíře stopy 0,4 mm • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 499 černá 10,90
401 500 červená 10,90
401 501 modrá 10,90
401 502 zelená 10,90
401 503 sada 4 ks 43,60
401 504 sada 10 ks 109,00

0,4 mm

12ks

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

0,4 mm

ezpečné prodyšné víčko • šíře stopy 0,4 mm • 12 ks v baleníezpečné prodyšné víčko • šíře stopy 0 4 mm • 12 ks v balení

bj. kód barva  Cena (Kč/Ks)jj ( )j ( )
01 499 černá 10,90,
01 500 červená 10,90,
01 501 modrá 10,90,
01 502 zelená 10,90,
01 503 sada 4 ks 43,60,
01 504 sada 10 ks 109,00,

12ks

JBOKÉTROJ
GONOMICKÉERGO

pro delš

Popisovač Plus Pen 3000
popisovač s tenkým fi ne hrotem • šíře hrotu 0,4 mm • na vodní bázi, lze rozmývat vodou • pro 

psaní, kresbu i zdobení • plastový velice odolný hrot • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 322 černá 9,60
198 323 červená 9,60
198 324 modrá 9,60
198 325 zelená 9,60
198 326 sada 24 ks 255,00
198 327 sada 36 ks 380,00

12ks

0,4 mm0,4 mm0,4 mm
12ks
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TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

1 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
194 059 černá 1,90
190 224 červená 1,90
190 225 modrá 1,90
190 226 zelená 1,90
193 272 sada 4 ks 9,80
192 756 sada 6 ks 12,70
192 789 sada 10 ks 21,00
192 790 sada 12 ks 24,00

Popisovač 7550
vypratelný inkoust odolný proti vyschnutí • vláknový hrot • šíře stopy 1 mm 

• ergonomické držení • ventilační uzávěr • 50 ks v balení

JBOKÉTROJ
GONOMICKÉERGO

 mm

9 černá 1,90
4 červená 1,90
5 modrá 1,90
6 zelená 1,90
2 sada 4 ks 9,80
6 sada 6 ks 12,70
9 sada 10 ks 21,00
0 sada 12 ks 24,00

50ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
190 283 černá 11,00
190 284 červená 11,00
190 285 modrá 11,00
190 286 zelená 11,00
190 287 sada 4 ks 44,00

Popisovač 8550 Flipchart
inkoust odolný proti vyschnutí • kulatý hrot • šíře stopy 2,5 mm • nepropíjí se papírem 

• na fl ipchartové tabule • ventilační uzávěr • 10 ks v balení

2,5 mm

10ks

barva  Cena (Kč/Ks)
černá 11,00
červená 11,00
modrá 11,00
zelená 11,00
sada 4 ks 44,00

ové tabule • ventilační uzávěr • 10 ks v balení

10 sks

 papírem 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
190 293 černá 12,40
190 294 červená 12,40
190 295 modrá 12,40
190 296 zelená 12,40
190 297 sada 4 ks 49,50

Popisovač 8560 Flipchart
inkoust odolný proti vyschnutí • klínový hrot • šíře stopy 1 - 4,6 mm • nepropíjí se papírem 

• na fl ipchartové tabule • ventilační uzávěr • 10 ks v balení

10ks

barva  Cena (Kč/Ks)
černá 12,40
červená 12,40
modrá 12,40
zelená 12,40
sada 4 ks 49,50

10ks

apírem 

1–4,6 mm

Popisovač 2639 na textil
jednorázový • liner • černý inkoust • ergonomický úchop • šíře stopy 0,6 - 0,8 mm • světlostálý 

a nevypratelný inkoust • zdravotně nezávadný • skladovat ve vodorovné poloze • 10 ks v balení  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
198 160 19,00 10ks

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

0,6 - 0,8 mm

a (Kč/Ks)( )
9,00, 10ks

ICKÉ

0,6 - 0,8 mmm

0 ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 105 černá 9,30
199 106 červená 9,30
199 107 modrá 9,30
199 108 zelená 9,30
191 399 sada 6 ks 53,00

Popisovač 2739 na textil 
jednorázový • vláknový hrot • ergonomický úchop • šíře stopy 1,8 mm • světlostálý a nevypra-

telný inkoust • zdravotně nezávadný • bez nutnosti zažehlení • skladovat ve vodorovné poloze 

• v sadě barvy: černá, červená, modrá, zelená, žlutá, hnědá • 10 ks v balení 

10ks

1,8 mm

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

Cena (Kč/Ks)( )
9,30,
9,30,
9,30,
9,30,

s 53,00,

ená, modrá, zelená, žlutá, hnědá • 10 ks v balení á d á l á žl tá h ědá 10 k b l í

10ks



285

2020/2021  Objednávejte na  www.p4o.cz

9

Popisovač 2670/2690
univerzální značkovač • kulatý hrot • ergonomické držení • permanentní na porézních površích 

• světlostálý • skladovat ve vodorovné poloze • 10 ks v balení 

Obj. kód barva  šíře stopy  Cena (Kč/Ks)
194 891 stříbrná 1 mm 24,00
194 890 zlatá 1 mm 24,00
190 032 stříbrná 1,5-3 mm 24,00
190 033 zlatá 1,5-3 mm 24,00

1 mm

1,5 - 3 mm

mm 10ks

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

Popisovač UV 2699
popisovač k  označení cenných předmětů •  ergonomické držení •  speciální permanentní in-

koust • stopa písma viditelná pouze pod UV lampou • kulatý hrot • šíře stopy 0,6 -1 mm

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
198 291 popisovač 19,00
193 089 popisovač + lampa 46,00

p ( / )pp
popisovač 19,00p p
sovač + lampa 46,00p

0,6 -1 mm

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

Popisovač 1666 permanent
voděodolný, permanentní inkoust • oboustranný • kulatý vláknový hrot šíře stopy 1 mm • klí-

nový hrot šíře stopy 1 - 4 mm • inkoust na bázi alkoholu • ventilační uzávěry • na gumu, kůži, 

kovy, plasty • 10 ks v balení 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 286 černá 17,20
198 287 červená 17,20
198 288 modrá 17,20
198 289 zelená 17,20
198 290 sada 4 ks 68,00

1  mm

1 - 4  mm

10ks

0 ks v balení 

barva  Cena (Kč/Ks)
černá 17,20
červená 17,20
modrá 17,20
zelená 17,20
sada 4 ks 68,00

1 mm

1 - 4 mm

10ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 111 černá 13,40
199 112 červená 13,40
199 113 modrá 13,40
199 114 zelená 13,40
199 115 sada 4 ks 53,00

Popisovač 4606 na CD/DVD
permanentní inkoust • šíře stopy 1 mm • pro popisování CD, DVD, BD disků • ventilační 

uzávěr • ergonomický úchop • 10 ks v balení

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

1 mm

ód barva  Cena (Kč/Ks)
1 černá 13,40
2 červená 13,40
3 modrá 13,40
4 zelená 13,40
5 sada 4 ks 53,00

JBOKÉTROJ
GONOMICKÉERGO

1 mm

10ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 116 černá 14,00
199 117 červená 14,00
199 118 modrá 14,00
199 119 zelená 14,00
199 120 sada 4 ks 54,00

Popisovač 4616 na CD/DVD
permanentní inkoust • šíře stopy 0,6 mmp • pro popisování CD, DVD, BD disků • ventilační uzávěr 

• ergonomický úchop • 10 ks v balení

barva  Cena (Kč/Ks)
černá 14,00
červená 14,00
modrá 14,00
zelená 14,00
sada 4 ks 54,00

10ks

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

0,6 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 058 černá 11,20
199 451 červená 11,20
199 452 modrá 11,20

Popisovač 3616 na CD/DVD
jednorázový • dvouhrotý ergo permanent na CD/DVD/BD 

• šířka stopy 2,5 a 0,6 mm • 10 ks v balení

10ks

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ 0,6 mm

2,5 mm

kód
58 
51 
52 

pisovač 3616 na CD/DVD
ázový

stopy

ý • dvouhrotý ergo permanent na CD/DVD/BD

y 2,5 

barva  Cena (Kč/Ks)
černá 11,20
červená 11,20
modrá 11,20

vouhrotý ergo permanent na CD/DVD/BD 

a 0,6 mm • 10 ks v balení

10ks

JBOKÉTROJ
GONOMICKÉERGO 0,6 mm

2,5 mm
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Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
190 268 černá 12,50
190 269 červená 12,50
190 270 modrá 12,50
190 271 zelená 12,50
190 272 sada 4 ks 50,00

Popisovač 2636 OHP Permanent
voděodolný, otěruvzdorný inkoust • plastický hrot • šíře stopy 0,6 mm • na fólie, fi lmy, 

sklo, plasty • ergonomický úchop • ventilační uzávěr • 10 ks v balení

10ks

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

0,6 mm6 mm

barva  Cena (Kč/Ks)
černá 12,50
červená 12,50
modrá 12,50
zelená 12,50
sada 4 ks 50,00

10ks

JBOKÉROJ
GONOMICKÉRGO

0,0,

m • na fólie, fi lmy, 

ení

0 6

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
190 273 černá 11,50
190 274 červená 11,50
190 275 modrá 11,50
190 276 zelená 11,50
190 277 sada 4 ks 46,00

Popisovač 2637 OHP Permanent
voděodolný, otěruvzdorný inkoust • vláknový hrot • ergonomický úchop • šíře stopy 1 mm 

•  ventilační uzávěry • na fólie, fi lmy, sklo, plasty • 10 ks v balení

ód barva  Cena (Kč/Ks)
3 černá 11,50
4 červená 11,50
5 modrá 11,50
6 zelená 11,50
7 sada 4 ks 46,00

chop • šíře stopy 1 mm

í

1 mm

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

10ks

Obj. kód šíře stopy  Cena (Kč/Ks)
194 934 1,2 mm 23,50
199 109 2,5 mm 24,50

Popisovač Permanent bílý
jednorázový • kulatý hrot • bílý značkovač na většinu povrchů • permanentní na poréz-

ních materiálech • světlostálý inkoust na vodní bázi • barva bílá • skladovat ve vodorov-

né poloze • 10 ks v balení

šíře stopy  Cena (Kč/Ks)
1,2 m
2,5 m

klad

10ks

2,5 mm

1,2 mm

py ( )pypypy
mm 23,50
mm 24,50

10ks

1,2 mm

1 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
190 278 černá 7,00
190 279 červená 7,00
190 280 modrá 7,00
190 281 zelená 7,00
199 110 hnědá 7,00
190 960 oranžová 7,00
192 995 fi alová 7,00
190 282 sada 4 ks 28,00

Popisovač 2846 Permanent
voděodolný, otěruvzdorný inkoust •  vláknový hrot •  šíře stopy 1 mm •  inkoust na  bázi alkoholu 

• ventilační uzávěr • na papír, fólie, fi lmy, sklo, plasty • 10 ks v balení

10ks

a  Cena (Kč/Ks)
á 7,00
ená 7,00
rá 7,00
á 7,00
á 7,00

žová 7,00
vá 7,00
4 ks 28,00

p p , , y, , p y

10ks

1 mm

a  bázi alkoh

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
190 298 černá 14,40
190 299 červená 14,40
190 300 modrá 14,40
190 301 zelená 14,40
190 958 hnědá 14,40
190 947 oranžová 14,40
190 956 fi alová 14,40
190 302 sada 4 ks 56,00

Popisovač 8566 Permanent
voděodolný, permanentní inkoust • kulatý vláknový hrot • šíře stopy 2,5 mm •  inkoust na bázi 

alkoholu • ventilační uzávěr • na gumu, kůži, kovy, plasty • 10 ks v balení

2,5 mm

10ks

Cena (Kč/Ks)
14,40

á 14,40
14,40
14,40
14,40

vá 14,40
14,40

ks 56,00

10ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 052 černá 16,00
198 053 červená 16,00
198 054 modrá 16,00
198 055 zelená 16,00
198 056 sada 4 ks 64,00

Popisovač 8576 Permanent
voděodolný, permanentní inkoust • klínový hrot • šíře stopy 1 - 4,6 mm • inkoust na bázi 

alkoholu • ventilační uzávěr • na plasty, gumu, sklo, kůži, kovy • 10 ks v balení

d barva  Cena (Kč/Ks)
černá 16,00
červená 16,00
modrá 16,00
zelená 16,00
sada 4 ks 64,00

n

v balení

1–4,6 mm

10ks
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Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
190 207 černá 46,00
190 204 červená 46,00
190 205 modrá 46,00
190 206 zelená 46,00
190 203 sada 4 ks 199,00

Popisovač Lumocolor 313
vodostálý, otěruvzdorný inkoust • kulatý hrot • šíře stopy 0,4 mm • na papír, fólie, sklo, plas-

ty, polystyren, CD/DVD • ventilační uzávěr • DRY SAFE - popisovač nezasychá bez uzavření ani 

po několika dnech • 10 ks v balení

ód barva  Cena (Kč/Ks)
7 černá 46,00
4 červená 46,00
5 modrá 46,00
6 zelená 46,00
3 sada 4 ks 199,00

0,4 mm

10ks

Obj. kód barva  šíře stopy  Cena (Kč/Ks)
190 217 černá 0,6 mm 40,00
190 214 červená 0,6 mm 40,00
190 215 modrá 0,6 mm 40,00
190 216 zelená 0,6 mm 40,00
190 213 sada 4 ks 0,6 mm 181,00

Popisovač Lumocolor 318
vodostálý, otěruvzdorný inkoust • kulatý hrot • šíře stopy 0,6 mm • na papír, fólie, sklo, plasty, 

polystyren • ventilační uzávěr • DRY SAFE - popisovač nezasychá bez uzavření ani po několika 

dnech • 10 ks v balení

opy  Cena (Kč/Ks)pypypy
m 40,00
m 40,00
m 40,00
m 40,00
m 181,00

0,6 mm

10ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
190 212 černá 40,00
190 209 červená 40,00
190 210 modrá 40,00
190 211 zelená 40,00
400 441 sada 4 ks 181,00

Popisovač Lumocolor 317
vodostálý, otěruvzdorný inkoust •  kulatý hrot •  šíře stopy 0,8 - 1 mm •  na  papír, fólie, sklo, 

plasty, polystyren, CD/DVD • ventilační uzávěry • DRY SAFE - popisovač nezasychá bez uzavření 

ani po několika dnech • 10 ks v balení

barva  Cena (Kč/Ks)
černá 40,00
červená 40,00
modrá 40,00
zelená 40,00
sada 4 ks 181,00

0,8–1 mm

10ks

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
190 208 46,00

Popisovač Lumocolor 314
vodostálý, otěruvzdorný inkoust • seříznutý hrot • šíře stopy 1 - 2,5 mm • na papír, fólie, sklo, 

plasty, polystyren • DRY SAFE - popisovač nezasychá bez uzavření ani po několika dnech • barva 

černá • 10 ks v balení

1–2,5 mm

10ks

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
197 060 48,00

Popisovač Lumocolor Duopen
univerzální oboustranný popisovač •  píše na  téměř všechny druhy povrchů •  voděodolný 

• zasychá během pár vteřin • je vhodný i pro leváky • DRY SAFE - popisovač nezasychá bez 

uzavření ani po několika dnech • černý inkoust je odolný povětrnostním vlivům • znovu na-

plnitelný • neobsahuje xylen • dva typy hrotů - šíře F (stopa cca 0,6 mm), šíře M (stopa cca 

1,5 mm) • barva černá • 10 ks balení

10 ks

1,5 mm

0,6 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
190 219 černá 23,00
190 220 červená 23,00
190 221 modrá 23,00
190 222 zelená 23,00

Popisovač Lumocolor 350
vodostálý, otěruvzdorný inkoust •  popisuje většinu hladkých povrchů •  seříznutý hrot •  šíře 

stopy 2 - 5 mm • ventilační uzávěr • DRY SAFE - popisovač nezasychá bez uzavření ani po ně-

kolika dnech • 10 ks v balení

2–5 mm

10ks

na (Kč/Ks)
23,00
23,00
23,00
23,00
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Popisovač Monami Deco Marker 
permanentní pigmentový popisovač na vodní bázi • vhodný na všechny druhy povrchů • sytá stopa • vynikající krycí schopnost i na tmavém povrchu • pro kresbu, barvení celé plochy, zdobení detailu, 

označování a psaní • vhodné pro dřevo, kov, plast a sklo • bez zápachu • v těle kulička pro rozklepání barvy a napuštění do hrotu • 6 ks v balení

Obj. kód šíře stopy  barva  Cena (Kč/Ks)
198 339 0,7 mm černá 54,00
198 340 0,7 mm červená 54,00
198 341 0,7 mm modrá 54,00
198 342 0,7 mm zelená 54,00
198 343 0,7 mm žlutá 54,00
198 344 0,7 mm fi alová 54,00
198 345 0,7 mm bílá 54,00
198 332 2 mm černá 49,00
198 333 2 mm červená 49,00
198 334 2 mm modrá 49,00
198 335 2 mm zelená 49,00
198 336 2 mm žlutá 49,00
198 337 2 mm fi alová 49,00
198 338 2 mm bílá 49,00

6ks

0,7 mm

2 mm

Popisovače Monami 100 permanent 
permanentní popisovače • kulatý hrot • šíře stopy 2 mm • nesmývatelný, voděodolný • použití 

na většinu povrchů jako je sklo, kov, dřevo, plast apod. • výborné krycí vlastnosti • kulaté tělo 

• šestihranné víčko s klipem zabraňuje skutálení • praktický uzavíratelný obal • fl uorescenční 

žlutá, oranžová, růžová a zelená, metalická zlatá a stříbrná

Obj. kód Cena (Kč/sada)
198 346 168,00

p p

č/Ks
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

s))

6ks

2 mm

Popisovač Luxor 100
permanentní popisovač • vláknový kulatý hrot • stopa 1 - 2 mm dle tlaku • víčko s klipem • bez 

xylenu a toluenu • bez zápachu • popisovač pro použití v interiéru i exteriéru na většinu povr-

chů např. dřevo, kov, sklo, plast, keramika, kůže • 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 513 černá 8,20
199 515 červená 8,20
199 514 modrá 8,20
199 516 zelená 8,20

1-2  mm
10ks

modrá 8,20,
zelená 8,20,

Popisovač Luxor 250
permanentní popisovač • vláknový kulatý hrot • stopa 2 - 3 mm dle tlaku • víčko s klipem • bez 

xylenu a toluenu • bez zápachu • jednotlivě zabaleno do průhledné fólie •  popisovač pro použití 

v  interiéru i exteriéru na většinu povrchů např. dřevo, kov, sklo, plast, keramika, kůže • 10 ks 

v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 517 černá 9,90
199 519 červená 9,90
199 518 modrá 9,90
199 520 zelená 9,90

2-3  mm
10ks

Popisovač Monami NamePen-T permanent
permanentní popisovač oboustranný • extra tenký kulatý hrot a tenký hrot • šířka stopy 0,4 mm 

a 1 mm • nesmývatelný, voděodolný • použití na většinu povrchů jako je sklo, kov, dřevo, plast 

apod. • kulaté tělo • víčko s klipem zabraňuje skutálení • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 347 černá 27,50
198 348 červená 27,50
198 349 modrá 27,50

na (Kč/Ks)(
27,50,
27,50,
27,50,

s))

0,4 mm

1 mm

12ks
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Popisovač Monami 120 permanent
permanentní popisovač • kulatý hrot • šíře stopy 2 mm • tekutý inkoust na bázi alkoholu • extra 

dlouhá stopa • nesmyvatelný, voděodolný • rovnoměrná sytá stopa do poslední kapky inkous-

tu • použití na většinu povrchů jako sklo, kov, dřevo, plast atd. • možné použití v horizontálních 

i vertikálních polohách • kulaté tělo s vizuální kontrolou stavu inkoustu • víčko s klipem k uchy-

cení, zabraňuje skutálení • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 256 černá 19,90
198 257 červená 19,90
198 258 modrá 19,90
198 259 zelená 19,90

arva  Cena (Kč/Ks)( )
erná 19,90,
ervená 19,90,

modrá 19,90,
elená 19,90,

2  mm

12ks

12ks

12ks12ks

Popisovač Monami 121 permanent
permanentní popisovač • klínový hrot • šíře stopy 1 - 5 mm • tekutý inkoust na bázi alkoholu 

• extra dlouhá stopa • nesmývatelný, voděodolný • rovnoměrná sytá stopa do poslední kapky 

inkoustu • použití na většinu povrchů jako sklo, kov, dřevo, plast atd. • možné použití v horizon-

tálních i vertikálních polohách • kulaté tělo s vizuální kontrolou stavu inkoustu • víčko s klipem 

k uchycení, zabraňuje skutálení • 12 ks v balení

12ks

j

1-5  mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 260 černá 19,90
198 261 červená 19,90
198 262 modrá 19,90
198 263 zelená 19,90

Popisovač Monami 122 permanent
permanentní popisovač • kulatý hrot • stopa 1 mm • tekutý inkoust na bázi alkoholu • kulaté 

štíhlé tělo s vizuální kontrolou stavu inkoustu • extra dlouhá stopa • nesmývatelný, voděodol-

ný • rovnoměrná sytá stopa do poslední kapky inkoustu • použití na většinu povrchů jako sklo, 

kov, dřevo, plast atd. • možné použití v horizontálních i vertikálních polohách • víčko s klipem 

k uchycení, zabraňuje skutálení • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 208 černá 19,90
198 209 červená 19,90
198 210 modrá 19,90
198 211 zelená 19,90

12ks

barva  Cena (Kč/Ks)( )( )
černá 19,90,,

,červená 19,90,
,modrá 19,90,
,zelená 19,90,

1 mm

Popisovač Monami Skill clip
seříznutý hrot • šíře stopy 4 - 8 mm • barva růžová • pro technické účely • využívaný v au-

tomobilovém a  leteckém průmyslu, v  loděnicích na  kontrolu chyb •  stopa je na  hladkých 

površích po zaschnutí na běžný otěr permanentní • stopa smazatelná vodou či alkalickým 

roztokem • 12 ks v balení 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
198 264 55,00

4 - 8  mm

12ks

d Cena (Kč/Ks)( )
4 55,00,

4 - 8 mm

azaz

12ks

Popisovač Monami 570 permanent 
permanentní popisovač • kulatý hrot • šíře stopy 2 mm • barva černá • na mokré a vlhké po-

vrchy • skvěle drží na savých i nesavých površích • inkoust odpuzuje vodu a přilne k povrchu 

pod ní • speciální popisovač pro mrazírny, na zmrzlé povrchy, akvaristiku a další provozovny 

• 12 ks v balení 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
198 265 59,00

2  mm

2 ks v balení 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)jj ( )j
198 265 59,00, 12ks

2 mm

akvarkva

12ks

Popisovač Monami XF103 permanent
permanentní popisovač • extra tenký hrot v kovové trubičce • šířka stopy 0,5 mm • velmi tenká 

stopa pro přesné detailní značení malých ploch • tekutý inkoust na bázi alkoholu • nesmýva-

telný, voděodolný • rovnoměrná sytá stopa do poslední kapky inkoustu • použití na většinu 

povrchů jako sklo, kov, dřevo, plast atd. • kulaté tělo • víčko s klipem k uchycení, zabraňuje 

skutálení • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 266 černá 19,00
198 267 červená 19,00
198 268 modrá 19,00

12ks

balení

barva  Cena (Kč/Ks)( ))
černá 19,00,
červená 19,00,
modrá 19,00,

, zabr

0,5  mm
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Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
192 132 černá 74,50
192 133 červená 74,50
192 134 modrá 74,50
192 135 zelená 74,50
192 136 hnědá 74,50
192 138 žlutá 74,50
192 141 růžová 74,50
192 143 fi alová 74,50
192 144 bílá 74,50
192 145 zlatá 74,50
192 146 stříbrná 74,50

Popisovač PaintMarker MMP20
permanentní lakový popisovač • kulatý hrot, šíře stopy 4 mm, délka 240 m • barva se nevpíjí 

do materiálu • vhodný na všechny druhy materiálu  •  12 ks v balení

4 mm

192 135 zelená 74,50
192 136 hnědá 74,50
192 138 žlutá 74,50
192 141 růžová 74,50
192 143 fi alová 74,50
192 144 bílá 74,50
192 145 zlatá 74,50
192 146 stříbrná 74,50

12ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
192 147 černá 45,00
192 148 červená 45,00
192 149 modrá 45,00
192 150 zelená 45,00

Popisovač Maxifl o permanent
permanentní tekutý inkoust •  kulatý hrot •  šíře 

stopy 4,5 mm • délka stopy 1500 m • pumpička 

pro doplnění inkoustu do hrotu • vhodné na po-

pisování skla, PVC, kovu, dřeva, kůže • bez xylenu 

a toluenu • 12 ks v balení

12ks

4,5 mm 2–15 mm

Popisovač 9120 křídový
speciální popisovač s tekutou křídou na vodní bázi • stíratelný • obdélníkový hrot • šíře stopy 

2 - 15 mm • výrazná krycí schopnost • přepouštěcí mechanismus • 5 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
191 302 černá 112,00
191 300 červená 112,00
191 301 modrá 112,00
199 306 zelená 112,00
199 307 oranžová 112,00
199 308 žlutá 112,00
199 309 růžová 112,00
199 310 bílá 112,00

5ks

Cena (Kč/Ks)( )( )
112,00,
112,00,
112,00,
112,00,

á 112,00,
112,00,
112,00,
112,00,

5ks

m

Popisovač křídový Pentel
stíratelný • popisovač pro psaní na všech nesavých a hladkých materiálech jako je 

sklo, plast atp. • ideální na upoutávky, dekorace, sdělení na výlohy prodejen, menu 

na restauracích, na skla automobilů • zaschlý popisovač je odolný dešti • stopa se 

maže pomocí vlhké látky či houbičky

Obj. kód barva  šíře stopy  hrot  Cena (Kč/Ks)
199 314 červená 2 - 4 mm seříznutý 59,90
199 315 zelená 2 - 4 mm seříznutý 59,90
199 316 žlutá 2 - 4 mm seříznutý 59,90
199 317 bílá 2 - 4 mm seříznutý 59,90
199 318 červená 10 - 15 mm obdélníkový 99,00
199 319 oranžová 10 - 15 mm obdélníkový 99,00
199 320 žlutá 10 - 15 mm obdélníkový 99,00
199 321 bílá 10 - 15 mm obdélníkový 99,00

2–4 mm

10–15 mm
12ks

6ks

seříznutý

obdélníkový
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Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 305 černá 59,00
194 000 bílá 59,00

Popisovač 9211 lakový
permanentní lakový popisovač • plastový hrot v kovové objímce • šíře stopy 0,7 mm • s pře-

pouštěcím mechanismem • na gumu, sklo, plasty, kov apod. • 10 ks v balení

mce • šíře stopy 0,7 mm • s pře-

10 ks v balení

00 
,,

bílá 59,00,
10ks

0,7 mm

Popisovač 9100 lakový
permanentní lakový popisovač • klínový hrot • šíře stopy 1 - 5 mm • s přepouštěcím mecha-

nismem • světlostálý • na gumu, sklo, plasty, kov apod. • 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 303 černá 64,00
199 304 bílá 64,00

kód barva  Cena (Kč/Ks)
03 černá 
04 bílá

 Cena (Kč/Ks)( )( )
64,00,
64,00,

10ks

1-5 mm

Popisovač lakový Marvy 221
permanentní lakový popisovač • odolný, kulatý hrot • hliníkové tělo • šíře stopy 2 mm • vhodný 

pro automobilový průmysl • píše na dřevo, sklo, kov, elektrické součástky nebo porcelán • mož-

no jej použít i na mastný materiál • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 472 černá 52,00
199 473 červená 52,00
199 474 modrá 52,00
199 475 zelená 52,00
199 476 bílá 52,00
199 477 zlatá 52,00
199 478 stříbrná 52,00

( / )( )
á 52,00,
ená 52,00,
rá 52,00,

ná 52,00,
52,00,

 52,00,
rná 52,00,

2 mm

12ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
192 190 černá 79,00
192 189 červená 79,00
192 191 modrá 79,00
192 192 zelená 79,00
192 193 bílá 79,00
192 188 zlatá 79,00
192 012 stříbrná 79,00

Popisovač lakový Edding 751
permanentní lakový popisovač • kulatý hrot • hliníkové tělo • šíře stopy 1 - 2 mm 

• vhodný pro značkování, psaní a vybarvování na všech druzích materiálů • odol-

ný proti vodě •  rychle zasychá •  stálý na světle • odolný proti vysokým teplotám 

a smazání • 10 ks v balení

barva  Cena (Kč/Ks)
černá 79,00
červená 79,00
modrá 79,00
zelená 79,00
bílá 79,00
zlatá 79,00
stříbrná 79,00

v balení

10ks

1–2 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 214 černá 87,00
199 216 červená 87,00
199 215 modrá 87,00
199 217 zelená 87,00
197 049 bílá 87,00

Popisovač lakový Edding 750
permanentní lakový popisovač • kulatý hrot • hliníkové tělo • šíře stopy 2 - 4 mm • vhodný 

pro značkování, psaní a vybarvování na všech druzích materiálů • odolný proti vodě • rychle 

zasychá • stálý na světle • odolný proti vysokým teplotám a smazání • 10 ks v balení

barva  Cena (Kč/Ks)( )( )( )
černá 87,00,,

,červená 87,00,
,modrá 87,00,
,zelená 87,00,
,bílá 87,00,

2–4 mm

10ks

3-5 mm

12ks

Popisovač lakový Marvy 728
permanentní lakový popisovač • odolný, kulatý hrot • hliníkové tělo • šíře stopy 3 - 5 mm 

• vhodný pro automobilový průmysl • píše na dřevo, sklo, kov, elektronické součástky 

nebo porcelán • možno jej použít i na mastný materiál • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
199 479 černá 54,00
199 480 červená 54,00
199 481 modrá 54,00
199 482 zelená 54,00
199 483 bílá 54,00
199 484 zlatá 54,00
199 485 stříbrná 54,00
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Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
190 234 černá 27,00
190 231 červená 27,00
190 232 modrá 27,00
190 233 zelená 27,00
198 038 sada 4 ks 155,00

Popisovač 351 stíratelný
stíratelný za sucha • kulatý hrot • šíře stopy 2 mm • na bílé tabule • rychleschnoucí inkoust 

• ventilační uzávěr • DRY SAFE - popisovač nezasychá bez uzavření ani po několika dnech 

• 10 ks v balení

černá 27,00
červená 27,00
modrá 27,00
zelená 27,00
sada 4 ks 155,00

10ks

2 mm

Popisovač 220 stíratelný
stíratelný • kulatý hrot • šíře stopy 2 mm • na bílé tabule • tekutý inkoust • popisovač je možné 

použít v  horizontálních i  vertikálních polohách •  inkoust je spotřebován do  poslední kapky 

• třikrát delší stopa i delší životnost při neuzavřeném popisovači v porovnání s tamponovými 

popisovači • sytá stopa na většině povrchů, výrazné, dobře viditelné barvy • kulaté tělo s vizu-

ální kontrolou stavu inkoustu • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 245 černá 22,00
198 246 červená 22,00
198 247 modrá 22,00
198 248 zelená 22,00
198 249 sada 4 ks 99,00

2 mm

12ks

12 ks v balení

Cena (Kč/Ks)( )
22,00,
22,00,
22,00,
22,00,
99,00,

12ks

Popisovač 750 stíratelný
stíratelný • rychleschnoucí, při psaní se nemaže • s kulatým hrotem • šíře stopy 1 - 3 mm • ideální 

na bílé tabule, sklo, glazovanou keramiku a jiné neporézní povrchy • víčko s klipem k uchycení, 

zabraňuje skutálení  • plastové kulaté tělo • 10 ks v balení 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 235 černá 12,00
198 237 červená 12,00
198 236 modrá 12,00
198 238 zelená 12,00
198 239 sada 4 ks 49,00

1-3  mm

10ks

álení  • plastové kulaté tělo • 10 ks v balení álení • plastové kulaté tělo • 10 ks v balení

barva  Cena (Kč/Ks)( )
černá 12,00,
červená 12,00,
modrá 12,00,
zelená 12,00,
sada 4 ks 49,00,

1-3  mm

10ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 047 černá 12,40
198 048 červená 12,40
198 049 modrá 12,40
198 050 zelená 12,40
198 051 sada 4 ks 49,00

Popisovač 2709 stíratelný
stíratelný •  světlostálý •  kulatý hrot •  šíře stopy 1,8 mm •  ventilační uzávěr •  ergonomický 

úchop • na bílé stíratelné tabulky • skladujte ve vodorovné poloze • 10 ks v balení

barva  Cena (Kč/Ks)
černá 12,40
červená 12,40
modrá 12,40
zelená 12,40
sada 4 ks 49,00

ergono

balení

10ks

1,8 mm

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
190 288 černá 16,50
190 289 červená 16,50
190 290 modrá 16,50
190 291 zelená 16,50
190 336 oranžová 16,50
190 337 růžová 16,50
190 338 sv. modrá 16,50
192 083 fi alová 16,50
190 292 sada 4 ks 65,00

Popisovač 8559 stíratelný
stíratelný, světlostálý • kulatý, vláknový hrot •  šíře stopy 2,5 mm • ventilační uzávěr • použití 

na bílé tabule, sklo, PVC, porcelán • skladujte ve vodorovné poloze • 10 ks v balení

2,5 mm

10ks

Cena (Kč/Ks)
16,50

á 16,50
16,50
16,50

vá 16,50
16,50

drá 16,50
16,50

ks 65,00

10ks

2,5 mmm2

en

2,5

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
190 049 černá 17,50
190 050 červená 17,50
190 051 modrá 17,50
190 052 zelená 17,50
190 053 sada 4 ks 70,00

Popisovač 8569 stíratelný
za sucha stíratelný, světlostálý • seříznutý hrot • šíře stopy 1 - 4,5 mm • ventilační uzávěry 

• na bílé tabule, PVC, sklo, porcelán • skladujte ve vodorovné poloze • 10 ks v balení

 barva  Cena (Kč/Ks)
černá 17,50
červená 17,50
modrá 17,50
zelená 17,50
sada 4 ks 70,00

10 

10ks

1–4,5 mm
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Sada popisovačů na bílé tabule
sada popisovačů na bílé tabule a fl ipcharty vysoké kvality, unikátního designu • kulatý hrot 3 mm • plynulý tok inkoustu pro 

jemné a pohodlné psaní • zářivé intenzivní barvy • snadno smazatelné, nezanechávají šmouhy • vydrží bez víčka min. 48 hod. 

• netoxické • odolné UV záření • sada 6 ks: barva růžová, tyrkysová, oranžová, hnědá, fi alová, světle zelená • sada 10 ks: barva 

černá, červená, zelená, modrá, růžová, tyrkysová, oranžová, hnědá, fi alová, světle zelená 

Obj. kód počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
401 900 6 barev 90,00
401 901 10 barev 153,00

elená 

3  mm

Popisovač Pentel Maxifl o FlexFeel
stíratelný popisovač • fl exibilní polyesterový hrot • variabilní šířka stopy 1 - 3 mm • s pumpičkou • inkoust na bázi alkoholu 

• ideální na bílé tabule, sklo, glazovanou keramiku jiné neporézní povrchy • vhodný ke každému použití • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 351 černá 49,00
198 352 červená 49,00
198 353 modrá 49,00
198 354 zelená 49,00
198 350 sada 4 ks 290,00

12ks

12ks

1-3 mm

ks

Obj. kód provedení  barva  Cena (Kč/Ks)
195 046 popisovač černá 29,00
195 047 popisovač červená 29,00
195 048 popisovač modrá 29,00
195 049 popisovač zelená 29,00
198 375 náplň černá 19,00
198 376 náplň červená 19,00
198 377 náplň modrá 19,00
198 378 náplň zelená 19,00

Popisovač Easyfl o a náhradní náplň MWR1
stíratelný popisovač na whiteboardové tabule • kulatý hrot se stopou 2,1 mm • popisovač na bílé tabule s 1,5x delší životností 

než ostatní díky tekutému inkoustu • tento systém zaručuje ekonomický provoz popisovače • náhradní náplň MWR1 • jednodu-

ché plnění do těla popisovače • 12 ks v balení

TEKUTÝ INKOUST

2,1 mm

94%

stíratelný popisovač na whiteboardové tabule • kulatý hrot se stopou 6 mm • možnost dopum-

pování inkoustu do hrotu • ventilační uzávěry • tekutý inkoust • vláknový hrot • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
192 155 černá 54,50
192 156 červená 54,50
192 157 modrá 54,50
192 158 zelená 54,50

Popisovač Maxifl o

12ks

6 mm

TEKUTÝ INKOUST

y ý ý

ena (Kč/Ks)
54,50
54,50
54,50
54,50

Obj. kód Cena (Kč/sada)
169 139 255,00

Sada popisovačů s houbou

Magnetická 
houba

TEKUTÝ INKOUST
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10ks

12ks

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
191 386 modrá 16,30
190 310 zelená 16,30
190 308 oranžová 16,30
190 311 žlutá 16,30
190 309 růžová 16,30
191 385 fi alová  16,30
190 312 sada 4 ks 62,00

Zvýrazňovač 8552
klínový hrot •  šíře stopy 1 - 4,6 mm •  venti-

lační uzávěr • vhodný i na faxový papír • 10 ks 

v balení

1–4,6 mm

ená 16,30
anžová 16,30
utá 16,30
žová 16,30
lová  16,30
da 4 ks 62,00

v balení

Zvýrazňovač suchý Neon 
suchý zvýrazňovač s průsvitnou voskovou náplní • 4 výrazné neonové barvy • šíře stopy 10 mm 

• lehká aplikace díky voskové náplni • nevysychá • nepropíjí se přes papír • možnost použití 

na všech druzích papíru, včetně lesklých a tenkých, na časopisy, knihy a je použitelný včetně 

inkoustového tisku • možnost ořezání v kompatibilním ořezávátku (171 176) • šroubovací me-

chanismus • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
223 956 zelená 23,00
223 957 oranžová 23,00
223 958 růžová 23,00
223 959 žlutá 23,00
223 962 sada 4 ks 77,00

lení

a  Cena (Kč/Ks)( )
á 23,00,

žová 23,00,
vá 23,00,

23,00,
4 ks 77,00,

bovac Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
197 053 modrá 12,40
190 306 zelená 12,40
190 304 oranžová 12,40
190 303 žlutá 12,40
190 305 růžová 12,40
199 313 fi alová 12,40
190 307 sada 4 ks 49,00
192 088 sada 6 ks 67,00

Zvýrazňovač 8722
klínový hrot •  šíře stopy 1 - 4 mm •  ventilační uzávěr •  vhodný 

i na faxový papír • nový design s ergo držením • 10 ks v balení

1–4 mm

10 ks

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

Zvýrazňovač 8542 Flexi
velkokapacitní zvýrazňovač se super pružným hrotem • pro hladké a pohodlné zvý-

raznění textu na všech druzích papírů • klínový hrot • šíře stopy 1 - 5 mm • pigmento-

vý inkoust • odolnost proti UV záření • 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
402 000 zelená 16,30
402 002 oranžová 16,30
402 001 žlutá 16,30
402 003 růžová 16,30
402 004 sada 4 ks 62,00
402 244 pastel modrá 16,30
402 245 pastel zelená 16,30
198 284 pastel oranžová 16,30
198 285 pastel žlutá 16,30
402 246 pastel růžová 16,30
402 247 pastel fi alová 16,30
402 248 pastel sada 4 ks 62,00

1-5  mm

10ks
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Zvýrazňovač Monami 601
seříznutý hrot •  šíře stopy 1 - 4 mm • výrazné 

barvy, stálé, odolné proti blednutí • rovnoměr-

ná sytá stopa •  použití na  papír •  kulaté tělo 

příjemné na dotyk • víčko s klipem k uchycení, 

zabraňuje skutálení • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 252 zelená 11,50
198 250 oranžová 11,50
198 251 žlutá 11,50
198 253 růžová 11,50
198 254 sada 4 ks 55,00
198 328 sada 4 ks pastel 55,00
198 255 sada 6 ks 69,00
198 329 sada 6 ks pastel 69,00

1-4  mm

• výrazné

ovnoměr-

ulaté těloulaté tělo

uchycení,

(Kč/Ks)( )
,50,
,50,
,50,
,50,
,00,
,00,
,00,
,00,

12ks

Zvýrazňovač Monami 604
klínový hrot • fl uorescenční inkoust • šíře stopy 1 - 4 mm 

• výrazné barvy, stálé, odolné proti blednutí • rovnoměr-

ná sytá stopa •  použití na  papír •  ploché ergonomické 

tělo • víčko s klipem k uchycení • 12 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 224 zelená 18,00
198 222 oranžová 18,00
198 223 žlutá 18,00
198 225 růžová 18,00
198 226 sada 4 ks 88,00
198 330 sada 4 ks pastel 88,00
198 227 sada 6 ks 99,00
198 331 sada 6 ks pastel 99,00

1-4  mm

12ks

10ks

Zvýrazňovač Boss® ORIGINAL Pastel
jedinečná designová klasika od roku 1971 v 6 nových pastelových barvách • Anti-Dry-Out techno-

logie: 4 hodiny ochrany proti vysychání • zkosený hrot v šíři 2 - 5 mm • 10 ks v balení • sada 15 ks 

obsahuje 9 fl uorescenčních a 6 pastelových barev

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
198 186 zelená 30,00
198 187 oranžová 30,00
198 189 žlutá 30,00
198 188 růžová 30,00
198 185 tyrkysová 30,00
198 190 fi alová 30,00
198 191 sada 4 ks  120,00
198 283 sada 15 ks 465,00
198 192 sada MINI 3 ks 90,00

2-5  mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
190 322 zelená 23,00
190 320 oranžová 23,00
190 323 žlutá 23,00
190 321 růžová 23,00
190 318 fi alová 23,00
190 319 modrá 23,00
197 065 sada 4 ks 107,00

Zvýrazňovač Top Star 364
klínový hrot •  šíře stopy 1 - 5 mm •  vhodný 

i na faxový papír • ventilační uzávěr • stáloba-

revný pigmentový inkoust •  nerozmazává se 

• rychleschnoucí  • 10 ks v balení • sada 4 ks je 

dodávána v plastové etui

1–5 mm

90 319 modrá 23,00
97 065 sada 4 ks 107,00

1–5 mmm

10ks
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tužky, pryže, pastelky, automatické tužky, tuhy, kuličková pera, kuličková pera ve stojánku, dotyková pera, mazací pera, gelová pera, rollery, 
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ŠKOLNÍ POTŘEBY 
S přihlédnutím k potřebám našich zákazníků 
z řad škol nabízíme na několika následujících 
stránkách katalogu průřez sortimentem  
školních potřeb.

Pro kompletní nabídku 
kontaktujte

svého obchodního zástupce.

Dle požadavků připravíme 
pro vaše školáky balíčky školních potřeb.

Sešit Junior
formát A5 • 10 listů • školní sešity určené pro nejmenší školáky 

• bezdřevý papír speciálně určený pro nácvik psaní

Obj. kód označení  druh  Cena (Kč/Ks)
400 064 510 čistý 3,70
400 065 5110 čtverečkovaný 10 x 10 mm 3,70
400 066 511 linkovaný - 20 mm 3,70
400 067 511 1PL linkovaný - 1 pom. linka 3,70
400 068 512 linkovaný - 16 mm 3,70
111 548 512 2PL linkovaný - 2 pom. linky 3,70
400 069 513 linkovaný - 12 mm 3,70

A5

Sešit recyklovaný
školní sešity vyrobené z recyklovaného papíru

Obj. kód označení  formát  počet listů  druh  Cena (Kč/Ks)
400 030 624 A6 20 linkovaný 3,00
400 031 644 A6 40 linkovaný 4,70
400 024 520 A5 20 čistý 4,00
400 025 523 A5 20 linkovaný - 12 mm 4,00
400 026 524 A5 20 linkovaný - 8 mm 4,00
400 027 525 A5 20 čtverečkovaný 4,00
112 092 540 A5 40 čistý 6,30
110 280 544 A5 40 linkovaný 6,30
110 281 545 A5 40 čtverečkovaný 6,30
400 028 560 A5 60 čistý 9,00
400 029 564 A5 60 linkovaný 9,00
400 018 420 A4 20 čistý 8,00
400 019 424 A4 20 linkovaný 8,00
400 020 425 A4 20 čtverečkovaný 8,00
112 093 440 A4 40 čistý 12,60
110 278 444 A4 40 linkovaný 12,60
110 279 445 A4 40 čtverečkovaný 12,60
400 021 460 A4 60 čistý 18,00
400 022 464 A4 60 linkovaný 18,00
400 023 465 A4 60 čtverečkovaný 18,00

A5
A6

A4

Sešit speciální školní
speciální sešity vyrobené z bezdřevého papíru

Obj. kód označení  formát  počet listů  druh  Cena (Kč/Ks)
402 032 534 A5 30 na slovíčka, linkovaný, 2 kolmice 7,80
402 033 4210 A4 20 na matematiku, čtverečkovaný 10 x 10 mm 10,80
402 034 423x A4 20 pro I.stupeň, 2/3 strany linka 12 mm, 1/3 strany čistá 10,80

A5

A4

Sešit Bobo pro výuku matematiky 
speciální školní sešit pro výuku matematiky Hejného metodou • 30 listů čtverečkovaných 10 

x 10 mm • 10 čistých listů • bezdřevý papír 70g/m2 • šitá vazba V1 • na zadní obálce unikátní 

QR kód s hudbou - Bobosound 

Obj. kód formát  Cena (Kč/Ks)
402 454 A5 27,00
402 455 A4 46,00

QR kód s hudbou  BobosoundQR kód s hudbou - Bobosound

Obj. kód formát  Cena (Kč/Ks)jj ( )j
402 454 A5 27,00,
402 455 A4 46,00,

A5

A4

9
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A5

A4

Podložka do sešitu
podložka do sešitu, tzv. lenoch • papírová - 250 ks v balení • PVC - 100 ks v balení

Obj. kód materiál  formát  provedení  Cena (Kč/Ks)
400 036 papír A5 linka - čtvereček 1,00
400 035 papír A4 linka - čtvereček 1,60
400 038 PVC A5 linka - široká linka 6,00
400 037 PVC A4 linka - široká linka 10,00

PAPÍR

PVC

Obal na knihu
materiál PVC • univerzální obal lze přizpůsobit na různé velikosti učebnic pouhým založením 

okrajů • 25 ks v bal.

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
400 078 univerzální 13,00
400 080 na atlas světa 9,00

60 ks

A4

A3

180
g/m2

Kreslicí karton barevný
180 g • jednotlivé barvy 50 archů v balení • mix 60 archů v balení 

(12 barev x 5 archů)

Obj. kód formát  barva  Cena (Kč/bal.)
111 949 A4 černá 91,00
111 946 A4 červená 91,00
111 952 A4 tm. modrá 81,00
111 951 A4 tm. zelená 91,00
111 948 A4 hnědá 91,00
111 945 A4 oranžová 81,00
111 944 A4 žlutá 81,00
111 947 A4 sv. zelená 91,00
112 573 A4 růžová 81,00
112 574 A4 sv. modrá 81,00
113 293 A4 fi alová 81,00
119 681 A4 krémová 81,00
119 563 A4 mix 117,00
112 575 A3 černá 182,00
111 939 A3 červená 182,00
111 302 A3 tm. modrá 162,00
111 303 A3 tm. zelená 182,00
111 943 A3 hnědá 182,00
111 938 A3 oranžová 162,00
111 937 A3 žlutá 162,00
111 942 A3 sv. zelená 182,00
111 940 A3 růžová 162,00
111 941 A3 sv. modrá 162,00
111 301 A3 fi alová 162,00
119 680 A3 krémová 162,00
119 564 A3 mix 235,00Obaly na sešity

průhledné • materiál hladký lesklý polypropylen 

• tloušťka 110 mic. • 25 ks v balení

Obj. kód formát  Cena (Kč/bal.)
220 389 A6 78,00
222 750 A5 85,00
220 387 A4 145,00

A5
A6

A4

25 ks

A5

A4

Napisovací folie
k popisování, obkreslování vloženého textu nebo obrázků

Obj. kód formát  Cena (Kč/Ks)
400 040 A5 7,00
400 039 A4 12,00

200 ks

A4

A3

220
g/m2

Kreslicí karton
220 g • 200 archů v balení

Obj. kód formát  Cena (Kč/bal.)
118 009 A4 179,00
118 010 A3 359,00

50 ks

250 ks

100  ks

25 ks
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Skicák
blok bílých kreslicích kartonů • gramáž 180g/m2 • vhodný pro malování vodovkami, tempe-

rovými barvami, tuší, atd.

Obj. kód formát  počet listů  Cena (Kč/Ks)
400 082 A4 10 15,00
400 083 A4 20 24,00
400 081 A3 10 30,00

Skicák Retro
pevné lepenkové desky černé barvy • 50 listů • gramáž papíru 190g/m2 • štítek na přední obál-

ce pro nadepsání skicáku • boční kroužková vazba TWIN WIRE  

Obj. kód formát  Cena (Kč/Ks)
402 453 A5 68,00
402 452 A4 102,00
402 451 A3 168,00

A5A6

A4

30 x 30 cm

18 x 18 cm

Skicák Zelenáč
pevné zelené desky • 30 listů • gramáž papíru 190 g/m2 • čtvercový formát • štítek na přední 

obálce pro nadepsání skicáku • boční kroužková vazba TWIN WIRE  

Obj. kód rozměry (cm)  Cena (Kč/Ks)
402 449 18 x 18 67,00
402 450 30 x 30 142,00

Náčrtník
gramáž 80g/m2 • vhodný pro malování obyčejnou tužkou, křídami, uhlem, apod.

Obj. kód formát  počet listů  provedení  Cena (Kč/bal.)
400 085 A5 40 blok 16,00
400 084 A4 40 blok 22,00
400 086 A4 500 balení 173,00
400 087 A3 500 balení 347,00

A4A5

A3

A4

Složka barevných papírů
formát A4 • složka barevných papírů je výbornou pomůckou při výtvarné výchově ve školách, 

školkách i družinác

Obj. kód formát  listů v bal.  Cena (Kč/bal.)
400 088 A4 8 11,00
400 089 A4 20 17,00

10 ks

Krepový papír 
krepový papír 0,5 x 2 m •  10 ks v  balení •  mix barev: bílá, žlutá, oranžová, červená, růžová, 

fi alová, tmavě modrá, zelená, hnědá, černá  

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
210 356 bílá 81,00
211 521 žlutá 81,00
211 523 tm. červená 81,00
211 526 tm. modrá 81,00
211 527 tm. zelená 81,00
400 100 mix barev 81,00

30 ks
50 ks

A4

A3

180
g/m2
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Popisovač Tornado Blue
jednorázový • zmizíkovatelný modrý inkoust • šíře stopy 0,3 mm • plastové tělo 

• ergonomický design s trojúhelníkovou úchopovou části • s masážními body 

pro zdravé psaní bez únavy • mix barev • 10 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
199 369 18,00

0,3 mm

TROJBOKÉ
ERGONOMICKÉ

10ks

Plastelína 10 barev
10 barev po 20 g – 200 g v balení • modelovací hmota v intenzivních barvách 

•  ideální pro školáky i předškoláky – rozvoj jemné motoriky • bez zápachu 

• vydrží dlouho pružná • nezanechává barevné skvrny, nemastná, nemazlavá, 

nešpiní ruce •  snadno se tvaruje – ideální pro modelování malých detailů 

• barvy mohou být míchány dohromady

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
199 463 32,00

20202014 • 2001166 • 220177 • 220011
8 •

20

19

Houba školní
rozměry 14 x 9 x 6 cm • mix barev

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
400 007 16,00

j ( )jj ( )j
400 007 16,00,

Křídy školní
vyrobeny ze sulfátu • kulaté • délka 8 cm • průměr 2 cm • barevná sada 10kusá obsahuje po kuse světle modrou, modrou, světle 

zelenou, zelenou, žlutou, oranžovou, červenou, fi alovou, růžovou, hnědou křídu •  barevná sada 100kusá obsahuje mix křídy 

červené, modré, zelené, žluté a oranžové

Obj. kód ks v bal.  barva  Cena (Kč/bal.)
199 509 10 ks bílá 10,00
199 510 10 ks barevná 13,50
199 511 100 ks bílá 49,00
199 512 100 ks barevná 65,00

Inkoust modrý
50 g • do plnicích per

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
190 076 17,00

Inkoustové bombičky
inkoustový zásobník (bombička) pro plnicí pera • modrý 

zmizíkovatelný inkoust • 6 bombiček v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
190 067 7,00

Tužky
12 ks v balení

Obj. kód tvrdost  provedení  Cena (Kč/Ks)
190 264 1-B klasické 3,50
190 265 2-HB klasické 3,50
190 266 3-H klasické 3,50
199 363 1-B trojhranné 3,50
199 364 2-HB trojhranné 3,50
199 365 3-H trojhranné 3,50
190 888 2-HB s gumou 4,80
220 218 - chránítko 1,30

12ks

100  ks

6  ks
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20202014 • 22001166 • 2017 • 220011
88 •

20

19

Pastelky Kores
trojhranné • zářivé barvy díky vysokému obsahu pigmentu • z vysoce kvalitního li-

pového dřeva pro snadné ořezávání • ořezávátko v balení zdarma (kromě 401 107 

a 402 029) • u provedení Jumbo je na pastelce políčko pro napsání jména

Obj. kód provedení  počet ks  Cena (Kč/bal.)
401 107 trojhranné 6 barev 28,00
400 160 trojhranné 12 barev 52,00
402 029 trojhranné 50 barev 212,00
400 161 trojhranné Jumbo 12 barev 116,00
402 486 trojhranné Jumbo 24 barev 220,00j402 486 trojhranné Jumbo 24 barev j

NOVINKA 50 BAREV

Pastelky voskové trojhranné
trojhranné voskovky jsou ideální pro použití v mateřských školách a pro předškolní výchovu 

• 12 zářivých barev • vysoký podíl vosku • jemné a plynulé vedení voskovky • bezpečné pro děti

Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
402 031 standard 49,00
402 030 jumbo 99,00

Pastelky Progresso
souprava pastelek v laku s velmi silným jádrem, které tvoří celou 

tužku • velmi sytá barevná stopa

Obj. kód počet ks  Cena (Kč/bal.)
191 244 6 barev 58,00
400 165 12 barev 109,00

Ořezávátko Snappy DUO
dvojité ořezávátko se zásobníkem pro standardní i silnou tužku •  ideální do školy, 

domácnosti i kanceláře • snadné ořezávání a dlouhá životnost díky kvalitní čepeli 

z oceli • mix 5 barev

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 025 19,00

Ořezávátko dvojité
pro standardní i silnou tužku

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
179 374 kovové 27,00
172 095 plastové 29,00

Ořezávátko Maximus
jednoduché plastové ořezávátko pro ořezá-

vání silných (11 mm) tužek • vhodné do pe-

nálu • mix barev

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
171 176 14,00

Pryž Milan Duo
pryž • kombinovaná • na grafi tové tužky 

i na inkoust • vyrobena z přírodního kau-

čuku • rozměr 4,7 x 1,4 x 0,7 cm • 60 ks 

v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
199 522 2,50

Pryž Milan
pryž z  měkkého syntetického kaučuku 

• vhodná na většinu povrchů k odstranění 

čar od různých tvrdostí tužek • oválný tvar 

• rozměr 4,9 x 2,3 x 0,9 cm • 24 ks v balení  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 026 6,00
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Štětec školní 
dřevěné držadlo • přírodní štětiny

Obj. kód druh  velikost  Cena (Kč/Ks)
400 135 kulatý 2 7,90
400 136 kulatý 4 9,00
400 137 kulatý 6 10,50
400 138 kulatý 8 12,70
400 139 kulatý 10 13,70
400 143 plochý 4 9,60
199 367 plochý 6 10,20
400 144 plochý 8 10,80
199 368 plochý 10 12,30
400 145 plochý 12 12,80

Kelímek na vodu
2 odkládací žlábky na štětce • po otření štětce voda steče zpět • bez-

pečnostní - při naplnění po rysku voda po převržení nevyteče • odolný 

pružný materiál • mix barev

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
400 146 26,00

Štětec školní sada
dřevěné držadlo • jemná živočišná vlákna

Obj. kód druh  velikost  Cena (Kč/sada)
400 140 kulatý 2 ,4, 6 46,00
400 141 kulatý 6, 8, 10 61,00
400 142 kulatý 2, 4, 6, 8, 10 86,00

Barvy vodové
12 intenzivních a  zářivých barev s  vysokou krycí schopností •  ideální do  školy i  pro volný 

čas • snadno míchatelné barvy • unikátní design – obal lze uchopit jako malířskou paletu 

• praktické víčko s plochou pro míchání jednotlivých barev • omyvatelný obal – po umytí 

stále jako nové • pevná struktura barvy • 1 štětec v balení zdarma

Obj. kód průměr  Cena (Kč/Ks)
199 461 30 mm 57,00
199 462 25 mm 40,00

Barvy temperové Temperas
vodou ředitelné barvy • po zaschnutí jsou znovu rozmalovatelné vodou • 12 intenzivních a zářivých barev 

s vysokou krycí schopností • barvy jsou snadno míchatelné a ředitelné vodou • ideální do školy i pro volný 

čas • unikátní patentovaný design – obal lze uchopit jako malířskou paletu • balení: 12 barev v hliníkových 

tubách po 12 ml

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
402 456 99,00

j

ou snadno míchatelné a ředitelné vodou • ideální do školy i

obal lze uchopit jako malířskou paletu • balení: 12 barev v hlobal lze uchopit jako malířskou paletu • balení: 12 barev v hl

ách po 12 ml

bj. kód Cena (Kč/bal.)jj ( )j
02 456 99,00,

Barvy temperové
vodou ředitelné barvy • po zaschnutí jsou znovu rozmalovatelné vodou • vyso-

ká kryvost a jasné barvy

Obj. kód balení  Cena (Kč/bal.)
400 125 6 barev 74,00
400 126 10 barev 119,00
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9 ŠKOLNÍ POTŘEBY
tužky, pryže, pastelky, automatické tužky, tuhy, kuličková pera, kuličková pera ve stojánku, dotyková pera, mazací pera, gelová pera, rollery, 
luxusní psací potřeby, soupravy psacích potřeb, náplně, popisovače, zvýrazňovače, sešity, obaly, kartony, skicáky, kreativní a výtvarné potřeby, 
tabulky, rýsovací potřeby, pěnové výrobky

Tabulka stíratelná Maja
oboustranně stíratelná školní tabulka • s potiskem  • k psaní • 2 popisovače 2507 černý a modrý

Obj. kód typ  formát  potisk  Cena (Kč/Ks)
191 544 7729 A5 linky 53,00
400 192 7719 A4 na šířku linky a podlinky 53,00
191 546 7769 A4 na výšku linky a čtverečky 53,00

Kružítko kovové Grafi ko
kovové kružítko •  v  plastové uzavíratelné krabičce •  univerzální adaptér v  sadě 

• obsahuje náhradní tuhy • kolečko pro fi xaci vzdálenosti tuhy od středu • mix 4 

neonových barev (růžová, modrá, zelená, oranžová)

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 457 145,00

Kružítko kovové Centropen
školní kružítko kovové • náhradní tuhy - 6 tuh v balení

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
192 583 kružítko 33,00
191 275 tuhy 13,00

Pravítko ohebné
transparentní •  ohebné •  prolis pro snadnější 

manipulaci • mix barev

Obj. kód délka  Cena (Kč/Ks)
402 027 15 cm 10,00
402 028 30 cm 17,00m 

Sada pravítek a trojúhelníků
set 4 kusů • pravítko se stupnicí 30 cm • trojúhelník s ryskou se 

stupnicí 16 cm/45° • trojúhelník se stupnicí 22 cm/60° • úhloměr 

se stupnicí 10 cm/180°

Obj. kód Cena (Kč/sada)
402 458 30,00

Úhloměr
180° • 12 cm • transparentní

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 696 9,00

Trojúhelník
16 cm • s kolmicí • transparentní

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
170 236 11,00

Pravítko
transparentní

Obj. kód délka  Cena (Kč/Ks)
170 154 20 cm 8,00
170 155 30 cm 10,00
170 156 40 cm 17,00
179 303 50 cm 18,00

A5

A4

Stíratelné 
popisovače 

na straně 292
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Firma VYLEN s.r.o. – český výrobce pěnového materiálu VYLEN®

Možnost individuálního potisku logem

Pěnový materiál VYLEN® se vyrábí ve Žďáru nad Sázavou dle evropských norem. Oproti jiným pěnovým materiálům se liší svou jemnou strukturou, vysokou pevností a nenasákavostí. 
Svými vlastnostmi jako je odolnost, dlouhá životnost a bezpečnost, si zajistil své pevné místo na českém trhu mezi nástěnkami a ochrannými prvky. 

Barevná samolepicí nástěnka VYLENKA
vyrobena z kvalitního českého materiálu VYLEN® • zdravotně nezávadná • nedrolí 

se • lze nalepit na jakýkoliv rovný povrch • možno oříznout na potřebnou velikost 

• tloušťka 1 cm • na vyžádání i v jiném barevném provedení

Obj. kód rozměry (cm)  barva  Cena (Kč/Ks)
402 206 40 x 66 modrá 360,00
402 207 40 x 66 zelená 360,00
402 211 40 x 66 hnědá 360,00
402 208 40 x 66 oranžová 360,00
402 209 40 x 66 žlutá 360,00
402 210 40 x 66 světle šedá 360,00
402 212 40 x 66 bílá 360,00
402 213 66 x 80,5 modrá 580,00
402 214 66 x 80,5 zelená 580,00
402 218 66 x 80,5 hnědá 580,00
402 215 66 x 80,5 oranžová 580,00
402 216 66 x 80,5 žlutá 580,00
402 217 66 x 80,5 světle šedá 580,00
402 219 66 x 80,5 bílá 580,00

Nástěnka - mapa ČR
vyrobena z  kvalitního českého materiálu VYLEN® •  zdravotně 

nezávadná • nedrolí se • z  jedné strany je jemný reliéf, z druhé 

strany samolepicí vrstva •  lze nalepit na  jakýkoliv rovný povrch 

•  šířka 2150 mm, výška 1200 mm, tloušťka 10 mm •  vícedílný 

komplet • součástí balení je sada špendlíků s hlavičkou ve tvaru 

vlaječky • na vyžádání i v jiném barevném provedení

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
402 459 černá 3990,00
402 460 světle šedá 3990,00

Skládací podsedák SIT-IT
vyrobený z vysokolehčeného síťovaného polyethylénu české výroby VYLEN® • je opatřený certifi kátem o zdravotní ne-

závadnosti • vhodný i pro alergiky • odolný materiál s jedinečnými termoizolačními vlastnostmi • pro všeobecné využití 

- v lese, na horách, u vody, při rybaření, v autě, na stadionech atd. • rozměry 395 x 312 x 5 mm • rozměr složeného 

podsedáku (d x š x t) 105 x 312 x 25 mm • váha 57 g • lehce omyvatelný běžnými čisticími prostředky • po poskládání se 

zafi xuje páskem • sedák lze individuálně potisknout logem

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
402 461 černá 160,00
402 462 červená 160,00
402 463 modrá 160,00
402 464 tmavě modrá 160,00
402 465 zelená 160,00
402 466 tmavě zelená 160,00
402 467 oranžová 160,00
402 468 šedá 160,00
402 469 tyrkysová 160,00

Ochranný pěnový pás samolepicí
měkký, lehký a bezpečný materiál s dlouhou životností • nesaje vodu a je omyvatelný • z jedné strany má jemný 

reliéf a z druhé strany je hladký se samolepicí vrstvou • ochrání před poškozením zdi a jejich rohy, auta, nábytek 

atd. • rozměry 815 x 150 x 10 mm

Obj. kód provedení  barva  Cena (Kč/Ks)
402 470 sada 2 ks černá 530,00
402 471 sada 2 ks modrá 530,00
402 472 sada 2 ks tmavě modrá 530,00
402 473 sada 2 ks tmavě zelená 530,00
402 474 sada 2 ks hnědá 530,00
402 475 sada 2 ks šedá 530,00
402 476 sada 2 ks světle šedá 530,00
402 477 sada 2 ks bílá 530,00
402 478 sada 4 ks černá 890,00
402 479 sada 4 ks modrá 890,00
402 480 sada 4 ks tmavě modrá 890,00
402 481 sada 4 ks tmavě zelená 890,00
402 482 sada 4 ks hnědá 890,00
402 483 sada 4 ks šedá 890,00
402 484 sada 4 ks světle šedá 890,00
402 485 sada 4 ks bílá 890,00



10 kosatka dravá je největším zástupcem čeledi delfínovití. samci 

dosahují délky 9 m a hmotnosti až 10 tun, samice jsou menší.  

patří k nejrychlejším savcům světových oceánů a mohou dosáhnout 

rychlosti kolem 56 km/h. Velikost, robustnost, ostré zuby a rychlost 

z nich činí vrcholové predátory, kteří nemají přirozeného nepřítele, 

proto stojí na vrcholu mořského potravního řetězce.
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postaVte se Na Vrchol, mějte Věci pod 

koNtrolou. důleŽité dokumeNty dejte pod 

Zámek, Nábytek sestaVte podle Vašich potřeb. 

pohodlNě se usaďte a Nastartujte Velké, 

robustNí projekty.
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Zdvihací mechanismus stolů MOTION ERGO vám umožní nastavení 
správné výšky pracovní desky vůči vaší výšce, což je nezbytnou pod-
mínkou pro správné sezení. Díky výřezu v  pracovní desce dostanou 
vaše paže podporu, čímž se uleví trapézovým svalům a  umožní tak 
relaxaci šíje.

Sed je nepřirozenou polohou člověka. Stoly MOTION ERGO vám 
umožní provést vítanou změnu a pokračovat v práci ve stoje. Paže zů-
stávají podepřené a oproti sezení dochází k protažení nohou. Celkově 
se zlepší krevní oběh a určitě se budete cítit lépe.

Motion ergo - stůl, u kterého záda nebolí

     Obj. kód rozměr 
(š x d x v) v cm provedení Cena (Kč/Ks)

    
209 488 120x90x70,5-120,5 buk 12984,00
209 489 120x90x70,5-120,5 akát 12984,00
209 490 120x90x70,5-120,5 olše 12984,00

    
209 491 140x90x70,5-120,5 buk 13311,00
209 492 140x90x70,5-120,5 akát 13311,00
209 493 140x90x70,5-120,5 olše 13311,00

    
209 494 160x90x70,5-120,5 buk 13643,00
209 495 160x90x70,5-120,5 akát 13643,00
209 496 160x90x70,5-120,5 olše 13643,00
209 497 180x90x70,5-120,5 buk 13972,00
209 498 180x90x70,5-120,5 akát 13972,00
209 499 180x90x70,5-120,5 olše 13972,00

     Obj. kód rozměr 
(š x d x v) v cm provedení Cena (Kč/Ks)

    
209 458 80x80x75,5 buk 2191,00
209 459 80x80x75,5 akát 2191,00
209 460 80x80x75,5 olše 2191,00

    
209 461 120x80x75,5 buk 2678,00
209 462 120x80x75,5 akát 2678,00
209 463 120x80x75,5 olše 2678,00

    
209 464 140x80x75,5 buk 3018,00
209 465 140x80x75,5 akát 3018,00
209 466 140x80x75,5 olše 3018,00
209 467 160x80x75,5 buk 3266,00
209 468 160x80x75,5 akát 3266,00
209 469 160x80x75,5 olše 3266,00

Výškově stavitelný stůl Motion ergo 2segmentový
ergonomicky tvarovaná deska stolu o tloušťce 25 mm • elektrický pohon • plynule nastavi-
telná výška • snadné ovládání stolu • nastavitelná výška 70,5 - 120,5 cm • orientační výška 
postavy 140 - 180 cm

Výškově stavitelný stůl Motion ergo 3segmentový
ergonomicky tvarovaná deska stolu o tloušťce 25 mm • elektrický pohon • plynule nastavi-
telná výška • snadné ovládání stolu • nastavitelná výška 60,5 - 129,5 cm • orientační výška 
postavy 125 - 190 cm

     Obj. kód rozměr 
(š x d x v) v cm provedení Cena (Kč/Ks)

    
209 500 120x90x60,5-129,5 buk 16283,00
209 501 120x90x60,5-129,5 akát 16283,00
209 502 120x90x60,5-129,5 olše 16283,00

    
209 503 140x90x60,5-129,5 buk 16610,00
209 504 140x90x60,5-129,5 akát 16610,00
209 505 140x90x60,5-129,5 olše 16610,00

    
209 506 160x90x60,5-129,5 buk 16942,00
209 507 160x90x60,5-129,5 akát 16942,00
209 508 160x90x60,5-129,5 olše 16942,00
209 509 180x90x60,5-129,5 buk 17271,00
209 510 180x90x60,5-129,5 akát 17271,00
209 511 180x90x60,5-129,5 olše 17271,00

stůl kancelářský Gate rohový
kvalitní kancelářské stoly Gate • nohy vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy 
• pracovní deska z LTD o tloušťce 25 mm, zakončená ABS hranou • praktická průchodka pro 
kabely • pod deskou chytře zkonstruované držáky kabelů • splňují vysoké nároky na kvalitu 
a ergonomii

     Obj. kód rozměr 
(š x d x v) v cm typ provedení Cena 

(Kč/Ks)

    

209 482 160x120(60x60)x75,5 levý buk 4315,00

209 483 160x120(60x60)x75,5 levý akát 4315,00

209 484 160x120(60x60)x75,5 levý olše 4315,00

    

209 485 160x120(60x60)x75,5 pravý buk 4315,00

209 486 160x120(60x60)x75,5 pravý akát 4315,00

209 487 160x120(60x60)x75,5 pravý olše 4315,00

stůl kancelářský Gate rovný
kvalitní kancelářské stoly Gate •  nohy vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy 
• pracovní deska z LTD o tloušťce 25 mm, zakončená ABS hranou • praktická průchodka pro kabely 
• pod deskou chytře zkonstruované držáky kabelů • splňují vysoké nároky na kvalitu a ergonomii

Podstatně snižujeme  napětí  
v zápěstí a v předloktí

Váha paží se přenáší  
na desku stolu a to 
umožňuje relaxaci šíje

Napětí šíjových svalů klesá

Trapézové svaly relaxují

Váha těla se přenáší do opě-
radla židle, napětí svalů podél 

páteře klesá, tlak na páteř 
se snižuje
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     Obj. kód typ provedení Cena (Kč/Ks)

    

209 277 dveře buk 4962,00

209 278 dveře akát 4962,00

209 279 dveře olše 4962,00

    

209 280 dveře/šatní výsuv buk 4505,00

209 281 dveře/šatní výsuv akát 4505,00

209 282 dveře/šatní výsuv olše 4505,00

    

209 283 dveře/nika buk 4141,00

209 284 dveře/nika akát 4141,00

209 285 dveře/nika olše 4141,00

209 286 dveře/skleněné dveře buk 5457,00

209 287 dveře/skleněné dveře akát 5457,00

209 288 dveře/skleněné dveře olše 5457,00

209 289 rektifikace - 163,00

BUK AKÁT OLŠE

Barevná provedení:

skříň Drive vysoká
80 x 185 x 42 cm •  lze užít i  v  prostoru •  polohovatelné police tl.18 mm •  kvalitní kování 
• doporučujeme doobjednat rektifikační nohy pro dorovnání výšky

     Obj. kód typ provedení Cena (Kč/Ks)

    

209 290 dveře buk 3309,00

209 291 dveře akát 3309,00

209 292 dveře olše 3309,00

    

209 293 dveře/nika buk 3203,00

209 294 dveře/nika akát 3203,00

209 295 dveře/nika olše 3203,00

    

209 296 roleta levá buk 5164,00

209 297 roleta levá akát 5164,00

209 298 roleta levá olše 5164,00

209 299 roleta pravá buk 5164,00

209 300 roleta pravá akát 5164,00

209 301 roleta pravá olše 5164,00

209 302 rohová nika buk 3726,00

209 303 rohová nika akát 3726,00

209 304 rohová nika olše 3726,00

209 305 rektifikace - 123,00

209 289 rektifikace - 163,00

ŠEDÁ AKÁT BUK OLŠE

VIŠEŇ TŘEŠEŇ CALVADOS OŘECH

vzorník
Barev

TřEŠEň

ŠEDÁ AKÁT BUK OLŠE

VIŠEŇ TŘEŠEŇ CALVADOS OŘECH

vzorník
Barev

CALvAdOs

ŠEDÁ AKÁT BUK OLŠE

VIŠEŇ TŘEŠEŇ CALVADOS OŘECH

vzorník
Barev

OřECh

Zajistíme i v provedení:

skříň Drive nižší
80 x 111 x 42 cm (s dveřmi), 40 cm (roleta, nika) • lze užít i v prostoru • polohovatelné police 
tl.18 mm • kvalitní kování • doporučujeme doobjednat rektifikační nohy pro dorovnání výšky

     Obj. kód rozměr 
(š x d x v) v cm provedení Cena (Kč/Ks)

    
209 470 80x80x75,5 buk 2191,00
209 471 80x80x75,5 akát 2191,00
209 472 80x80x75,5 olše 2191,00

    
209 473 120x80x75,5 buk 2678,00
209 474 120x80x75,5 akát 2678,00
209 475 120x80x75,5 olše 2678,00

    
209 476 160x80x75,5 buk 3266,00
209 477 160x80x75,5 akát 3266,00
209 478 160x80x75,5 olše 3266,00
209 479 180x80x75,5 buk 3540,00
209 480 180x80x75,5 akát 3540,00
209 481 180x80x75,5 olše 3540,00

     Obj. kód rozměr 
(š x d x v) v cm provedení Cena (Kč/Ks)

    

209 268 40x60x60 buk 4732,00

209 269 40x60x60 akát 4732,00

209 270 40x60x60 olše 4732,00

    

209 271 40x60x60 buk 4679,00

209 272 40x60x60 akát 4679,00

209 273 40x60x60 olše 4679,00

    

209 274 40x60x75,5 buk 5576,00

209 275 40x60x75,5 akát 5576,00

209 276 40x60x75,5 olše 5576,00

Kontejner 
čela zásuvek v barvě • centrální zámek • blokace ostatních zásuvek při jedné otevřené • výška 
60 cm vhodná pod stoly • při použití vedle stolu je třeba sokl pro dorovnání výšky

stůl jednací Gate
kvalitní jednací stoly Gate • nohy vybavené rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy 
• pracovní deska z LTD o tloušťce 25 mm, zakončená ABS hranou • splňují vysoké nároky 
na kvalitu a ergonomii

stůl kancelářský Gate rovný
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Informační tabulka na stěnu a dveře crystal sign
dveřní, nástěnné tabulky • elegantní a moderní • vyrobeny z vysoce kvalitního plexiskla • perfektní vzhled díky křišťálově čirým akrylátovým deskám s poloprůhlednými 
vložkami • tabulku lze snadno namontovat, je dodávána s dvěma hliníkovými šrouby • štítky mohou být potištěny na laserové tiskárně

Obj. kód rozměr (mm)  Cena (Kč/Ks)
209 521 148 x 105  510,00
209 522 148 x 148  610,00
209 523 210 x 148  690,00
209 524 210 x 210 820,00
209 525 210 x 297 1030,00

skříň univerzální kovová
rozměry 195 x 91,4 x 46,3 cm • čtyři sestavitelné police • nosnost police 50 kg při rovnoměr-
ném zatížení • křídlové dveře s cylindrickým zámkem se dvěma klíčky • zámkový mechanis-
mus s trojcestným rozvorem • barva šedá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
206 001 5470,00

skříň kartotéková kovová
plný 100% výsuv zásuvek • zařízení proti převážení • zábrany proti vypadnutí zásuvek • cent-
rální uzamykání všech zásuvek • barva šedá 

Obj. kód počet zásuvek  pro formát  rozměr (cm)  Cena (Kč/Ks)
206 004 4 A4 132 x 41,6 x 62 5300,00
206 005 2 A4 73 x 41,6 x 62 3270,00

skříň šatní
rozměry 180 x 60 x 50 cm • kovová • otočný uzávěr pro otočný zámek • 1 police, tyč se třemi 
umělohmotnými posuvnými háčky • barva šedá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
206 000 4300,00

bezpečnostní trezor
vhodný pro uložení cenností, hodnotných a důležitých předmětů v domácnosti i kanceláři • stěny a dveře jsou 
z masivní oceli - dvířka z 4mm oceli, stěny z 2mm oceli • opatřen otvory pro ukotvení na stěnu i do podlahy 

Obj. kód zámek  vnější rozměr: v x š x hl  vnitřní rozměr: v x š x hl  váha  Cena (Kč/Ks)
209 432 klíč 200 x 310 x 200 mm 190 x 300 x 150 mm 9,2 kg 1430,00
209 433 PIN-kód 250 x 350 x 250 mm 240 x 340 x 190 mm 10 kg 2120,00
209 434 PIN-kód 550 x 350 x 330 mm 490 x 340 x 270 mm 19 kg 3720,00

209432

209434209433

Náplň č.
str. 273

Závěsné desky 
najdete  

v kapitole 2
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Ochranná podložka pod židle
vhodná pro všechny typy podlahových krytin • chrání podlahovou krytinu před poničením, 
poškrábáním a znečištěním • vyrobeno z PET – transparentní • vysoce odolný materiál • proti-
skluzová vrstva ze spodní strany podložky • odolnost proti tlaku všech typů koleček • bezpečné 
oblé hrany – 2D frézování lehký pojezd kancelářských židlí • certifikát zdravotní nezávadnosti 
• rozměr 98 x 120 cm • tloušťka 2 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
209 035 599,00

Věšák
kovový věšák s  dřevěnými a  plas-
tovými doplňky •  rám v  provedení 
stříbrný lak, černý lak a chrom 

Obj. kód typ  rozměr (cm)  Cena (Kč/Ks)
206 042 stříbrný 34 x 176 1399,00
206 043 černý 36 x 178 1499,00
209 424 chrom 45 x 174 1035,00

20
6 0

42

20
9 4

24 20
6 0

43

Hodiny nástěnné Hornew
nástěnné hodiny • výrazný a dobře viditelný ciferník • kvalitní Quartz mechanismus • průměr 
30 cm, šíře 5,5 cm • barevný plastový ABS rám • napájení baterie AA • baterie nejsou součástí 
balení • 3 roky záruka

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
219 127 černá 370,00
219 123 světle zelená 370,00
219 125 metalická  370,00
219 126 červená 370,00
219 128 bílá 370,00

Piktogram na dveře
elegantní piktogramy vysoké kvality i pro designové prostory • kvalitní leštěná ocel s potis-
kem odolným proti poškrábání • pomocí oboustranných samolepek lze přilepit na nejrůznější 
povrchy • Ø 83 mm

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
209 117 WC dámy 159,00
209 118 WC páni 159,00
209 119 WC 159,00
209 520 Sprcha 159,00
209 120 Kouření zakázáno 159,00
209 519 WiFi 159,00

Věšák stojanový
kovový věšák s  odkladačem deštníků 
• věšák Cleo N je vybaven plastovými 
háčky •  věšák Festival má dřevěné 
ukončení ramen

Obj. kód typ  počet ramen  rozměr (cm)  Cena (Kč/Ks)
400 740 Festival 5 ramen 38 x 187 1915,00
209 431 Cleo N 5 ramen 50 x 175 1590,00

Podložka chodidel standard
úhlově nastavitelná, kvalitní, pohodlná podložka pod nohy • rozměry 47 x 35 cm • materiál 
plast • protiskluzová úprava • podporuje správné držení těla • zajistí nohám náležitý komfort  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
209 441 499,00

Náplň č.
str. 273

Rozšířená nabídka 
podložek  

v kapitole 4
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A CN

D B

A: 112-120 cm
B: 66 cm
C: 48 cm
D: 48,5-56,5 cm
N: 120 kg

Křeslo Miami
kancelářské křeslo s vysokým opěrákem • houpací mechanismus s aretací v základní poloze 
a nastavitelnou silou protiváhy • ocelové čalouněné područky zahrnuty v ceně • plynový píst 
• ocelová chromovaná báze • kolečka na měkké povrchy • potah prodyšná látka černá v kom-
binací s barvou • nosnost 120 kg

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
209 411 červená 2623,00
209 412 modrá 2623,00
209 413 šedá 2623,00

Upozornění: Tento vzorník je z důvodu technologie tisku pouze orientační. Originální zbarvení se může od vyobrazení lišit!

VzOrníK POtaHOVýcH láteK KancelářsKýcH žIDlí a Křesel

BOndAi  Bn12

BOndAi  Bn4

BOndAi Bn7

BOndAi Bn1

BOndAi  Bn18

BOndAi  Bn5 BOndAi  Bn6

dORA d 2 dORA d 3 dORA d 4 dORA d 5

dORA d 6 dORA d 7 dORA d 8 dORA d 9

Legenda ke značení rozměrů křesel a židlí

A CN

D B

A: celková výška
B: celková šířka
C: hloubka sedáku

D: výška sedáku
N: nosnost
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židle 1800 syn leI
židle s extra vysokým opěrákem a opěrkou hlavy • na sedáku a opěráku použita studená pěna 
- velmi odolný materiál používaný v automobilovém průmyslu • synchronní mechanika ZEP 
s  pětinásobnou aretací a  možností nastavení síly protiváhy •  atraktivní vzhled •  nastavení 
výšky plynovým pístem • kolečka s gumovou obručí, použitelná pro všechny povrchy • výško-
vě nastavitelné područky zahrnuty v ceně • prošívané čalounění pro zvýraznění elegantního 
tvaru • potah Bondai s otěruvzdorností 150 000 cyklů • 100% polyester • aluminiová leštěná 
báze • nosnost 160 kg • záruka 60 měsíců • český výrobek

Obj. kód barva  potahová látka  Cena (Kč/Ks)
209 017 černá Bondai BN7 7095,00
209 014 červená Bondai BN1 7095,00
209 015 modrá Bondai BN4 7095,00
209 016 tm. šedá Bondai BN6 7095,00

A CN

D B

A: 112–120 cm
B: 71,5 cm
C: 54,5 cm
D: 48,5–56,5 cm
N: 130 kg

A CN

D B

A: 116-126 cm
B: 61 cm
C: 50 cm
D: 45-55 cm
N: 120 kg

černá

čERvEnÁ

mOdRÁ

židle calypso Xl 
kancelářská židle s prodyšným opěrákem • vysoký opěrák • synchronní mechanismus lze za-
fixovat ve kterékoliv poloze • nastavení výšky sedáku • sedák ze studené pěny • nastavení síly 
protiváhy • univerzální kolečka pro tvrdou podlahu i koberec • nosnost 120 kg • záruka 3 roky

Obj. kód barva  provedení  Cena (Kč/Ks)
209 442 černá  bez podhlavníku 3085,00
209 443 červená bez podhlavníku 3085,00
209 444 modrá bez podhlavníku 3085,00
209 445 černá  pevný podhlavník  3360,00
209 446 červená pevný podhlavník  3360,00
209 447 modrá pevný podhlavník  3360,00
209 448 černá  stavitelný podhlavník  3486,00
209 449 červená stavitelný podhlavník  3486,00
209 450 modrá stavitelný podhlavník  3486,00

Křeslo Miami Plus
kancelářské křeslo s  vysokým opěrákem •  potah z  prodyšné eko-kůže na  bázi polyure-
tanu • barva černá • houpací mechanismus s aretací v základní poloze a nastavením síly 
protiváhy • ocelové područky s čalouněnou dotykovou plochou • plynový píst • ocelová 
chromovaná báze 62 cm • kolečka o průměru 50 mm • na měkké povrchy • nosnost 130 kg  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
209 526 2139,00

A CN

D B

A: 120–129 cm
B: 64 cm
C: 47 cm
D: 44–53 cm
N: 160 kg
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A CN

D B

A: 111-119 cm
B: 70,5 cm
C: 50 cm
D: 44-52 cm
N: 120 kg

Křeslo Hawai
křeslo s  vysokým opěrákem •  dotykové části z  ja-
kostní hovězí kůže • houpací mechanismus s aretací 
v  základní poloze a  nastavitelnou silou protiváhy 
• čalouněné područky zahrnuty v ceně • celoplasto-
vá báze •  plynový píst •  kolečka na  měkké povrchy 
• nosnost 120 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
209 404 4788,00

Křeslo Markus
křeslo pro intenzivní používání 24 hodin • vysoký opě-
rák s  pohyblivou opěrkou hlavy •  houpací mechanis-
mus Multiblok s předsunutou osou houpání o 160 mm 
pro vyšší komfort •  pětinásobná aretace a  nastavení 
síly protiváhy v rozpětí hmotnosti 60 - 130 kg • nasta-
vení výšky sedu plynovým pístem • kolečka s gumovou 
obručí pro všechny typy podlah • čalouněné područky 
s  funkcí odklápění do  svislé polohy – určeno zvláště 
pro ozbrojené složky •  snadné čištění šampónováním 
nebo tepováním •  kovový aluminiový kříž •  záruka 
36 měsíců - platnost je podmíněna provedením pra-
videlné, velmi snadné údržby - promazání pístnice 
a dotažení spojů • součástí balení je mazací tuk a klíč 
na dotažení • nosnost 130 kg • český výrobek

Obj. kód barva  potahová látka  Cena (Kč/Ks)
209 321 černá Bondai BN 7 8490,00
209 322 světle modrá Bondai BN 4 8490,00
209 323 tmavě šedá Bondai BN 6 8490,00

PRO INTENZIVNÍ POužÍVáNÍ 
- 24 hOdIN

A CN

D B

A: 115-125 cm
B: 72,5 cm
C: 47 cm
D: 46-57 cm
N: 130 kg

Komfortní ergonomické křeslo c1-K
ergonomické křeslo s měkkou výplní a vysoce kvalitním 
potahem z  PU kůže a  PVC přináší dokonalou oporu pro 
každou část těla • sklon opěráku lze nastavit až do úhlu 
180 stupňů s možností aretace • houpací mechanismus 
lze využívat bez ohledu na to, jaký sklon opěráku máte 
zrovna nastavený • velmi kvalitní pěnová výplň je obsa-
žena v opěradle a v sedáku, takže křeslo efektivně chrání 
před únavou, a můžete v něm sedět dlouhé hodiny • vy-
soce kvalitní povrch z PU kůže a PVC je příjemný na dotek, 
velmi pohodlný a navíc jej můžete snadno vyčistit • vyso-
ce kvalitní plynový píst Class-4 •  nastavitelné područky 
- nahoru, dolů a do stran • dva odnímatelné polštářky - 
záhlavní a bederní • vysoce odolný pětiramenný ocelový 
kříž •  polyuretanová kolečka o  průměru 50 mm •  barva 
červená • nosnost 150 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 365 4240,00

A CN

D B

A: 124–131 cm
B: 69 cm
C: 56,5 cm
D: 50–58 cm
N: 150 kg

Komfortní ergonomické křeslo c2-K
ergonomické křeslo s  měkkou výplní a  vysoce kva-
litním potahem z  PU kůže a  PVC přináší dokonalou 
oporu pro každou část těla • sklon opěráku lze nastavit 
až do úhlu 180 stupňů s možností aretace • houpací 
mechanismus lze využívat bez ohledu na  to, jaký 
sklon opěráku máte zrovna nastavený • velmi kvalitní 
pěnová výplň je obsažena v opěradle i v sedáku, takže 
křeslo efektivně chrání před únavou, a můžete v něm 
sedět dlouhé hodiny • vysoce kvalitní povrch z PU kůže 
a PVC je příjemný na dotek, velmi pohodlný a navíc jej 
můžete snadno vyčistit • vysoce kvalitní plynový píst 
Class-4 • výškově nastavitelné područky • jeden odní-
matelný polštářek - záhlavní • vysoce odolný pětira-
menný nylonový kříž •  nylonová kolečka o  průměru 
60 mm • barva černá • nosnost 150 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 366 5673,00

A CN

D B

A: 135,5-143 cm
B: 74 cm
C: 54 cm
D: 48–56 cm
N: 150 kg
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židle Oklahoma PDH
pracovní židle s prodyšným opěrákem a čalouněným sedákem 
• výškově nastavitelná opěrka hlavy, pohyblivá na kloubu • syn-
chronní mechanismus s  nastavením síly protiváhy a  několika-
násobnou aretací • plynový píst • bederní regulovatelná opěrka 
• svisle a vodorovně nastavitelné područky s měkkou dotykovou 
plochou v ceně • aluminiová leštěná báze • kolečka s gumovou 
obručí pro všechny typy povrchů • barva černá • nosnost 130 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
208 005 5702,00

A: 120-129 cm
B: 64 cm
C: 46 cm
D: 44-53 cm
N: 130 kg

židle 1824 leI ys172
židle pro intenzivní používání 24 hodin • extra vysoký opěrák a opěr-
ka hlavy •  ergonomické tvarování sedáku a  opěráku •  dopředný 
náklon sedáku pro zlepšení krevního oběhu • na sedáku a opěráku 
použit materiál studená pěna - velmi odolný materiál používaný 
v automobilovém průmyslu • synchronní mechanika s pětinásobnou 
aretací a nastavením síly protiváhy • možnost volby hloubky sedáku 
jednoduchou montáží ve  2 polohách •  područky výškově nastavi-
telné s měkkou dotykovou plochou zahrnuty v ceně • plynový píst 
• aluminiová leštěná báze • kolečka s gumovou obručí na všechny 
typy podlah • potah Xtreme 150 000 otěrových cyklů • ohnivzdorný 
• prošívaný bok YS 009 barva černá • dotyková plocha a záda YS 172 
barva antracit • záruka 36 měsíců • nosnost 130 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
209 422 8170,00

PRO INTENZIVNÍ POužÍVáNÍ 
- 24 hOdIN

A CN

D B

A: 127-135 cm
B: 66 cm
C: 45 cm
D: 46 - 54 cm
N: 130 kg

židle 1850 syn Omnia PDH
kancelářská židle s výškově a úhlově nastavitelným podhlavníkem • opěrák 
se síťovinou a výškově nastavitelnou bederní výztuhou • nastavení výšky 
opěráku s uzamykáním • na sedáku použita studená pěna • potah Bondai 
BN s otěruvzdorností 150 000 cyklů • synchronní mechanismus s pětiná-
sobnou aretací a nastavením síly protiváhy • plastová báze • kolečka s prů-
měrem 65 mm •  výškově nastavitelné područky AR 40 (nejsou zahrnuty 
v ceně) s měkkou dotykovou plochou • nastavení dotykové plochy - úhlové, 
posunutí vpřed a vzad • možnost doplnění ramínka na oděv (není zahrnuto 
v ceně) • nosnost 130 kg • záruka 60 měsíců • český výrobek 

Obj. kód barva  potahová látka  Cena (Kč/Ks)
209 436 černá Bondai BN7 5446,00
209 437 červená Bondai BN1 5446,00
209 438 modrá Bondai BN4 5446,00
209 439 područky AR 40 plast 665,00

A CN

D B

A: 123 - 135 cm
B: 67,5 cm
C: 50 cm
D: 44,5 - 53,5 cm
N: 130 kg

Komfortní ergonomické křeslo c2-K

židle tennessee
kancelářská židle s  prodyšným opěrákem •  vysoký opěrák 
•  pevné područky v  ceně •  houpací mechanismus s  nasta-
vením síly protiváhy a  aretací v  základní poloze •  bederní 
opěrka • ocelová chromovaná báze • plynový píst • kolečka 
na měkké povrchy • černá síťovina a látka na sedáku • nos-
nost 120 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 149 1535,00

A CN

D B

A: 108,5-118 cm
B: 61 cm
C: 51 cm
D: 49-58,5 cm
N: 120 kg

A CN

D B
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židle Wonder large
kancelářská židle s vysokým opěrákem • černá síťovina 
kombinovaná s potahovou látkou • houpací mechanis-
mus s aretací v základní poloze a nastavením síly proti-
váhy • černá potahová látka s proužkem • ocelová chro-
movaná báze • plastové područky s možností odklopení 
vzad zahrnuty v ceně • plynový píst • kolečka na měkké 
povrchy • nosnost 120 kg

Obj. kód barevné provedení  Cena (Kč/Ks)
209 401 červený proužek 2153,00
209 402 modrý proužek 2153,00
209 403 bílý proužek 2153,00

A CN

D B

A: 109-117 cm
B: 62 cm
C: 51 cm
D: 45-53 cm
N: 120 kg

A CN

D B

A: 96–106 cm
B: 61 cm
C: 50 cm
D: 45–55 cm
N: 120 kg

židle calypso 
kancelářská židle s  prodyšným opěrákem •  synchronní 
mechanismus lze zafixovat ve kterékoliv poloze • nasta-
vení výšky sedáku •  sedák ze studené pěny •  nastavení 
síly protiváhy •  univerzální kolečka pro tvrdou podlahu 
i koberec • nosnost 120 kg • záruka 3 roky

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
209 451 černá  2885,00
209 452 červená 2885,00
209 453 modrá 2885,00

černá čERvEnÁ mOdRÁ

židle novello
kancelářská židle s prodyšným opěrákem a čalouněným 
sedákem • synchronní mechanismus s aretací v základní 
poloze a nastavením síly protiváhy • plynový píst • beder-
ní regulovatelná opěrka • výškově nastavitelné područky 
s měkkou dotykovou plochou v ceně • moderní plastová 
báze černá •  kolečka pro měkkou podlahu o  průměru 
50 mm • nosnost 120 kg  

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
209 513 černá 2079,00
209 512 šedá 2079,00

A CN

D B

A: 96–102,5 cm
B: 66 cm
C: 46 cm
D: 44–51,5 cm
N: 120 kg

A CN

D B

A: 85,5–108 cm
B: 64 cm
C: 49 cm
D: 44–53,5 cm
N: 120 kg

židle Dream
kancelářská židle s  prodyšným sedákem a  opěrákem 
•  černý nebo bílý rám židle •  konstrukční síťovina za-
ručuje vysoký komfort a vynikající prodyšnost dotyko-
vých partií •  síťovina vysoké kvality s  otěruvzdorností 
100.000 cyklů Martindale • 100% polyester • synchron-
ní mechanismus s aretací v základní poloze •  nastavení 
síly přítlaku (protiváhy) dle hmotnosti uživatele •  vý-
klopné područky s měkkou dotykovou plochou • robust-
ní nylonová báze • nylonová kolečka o průměru 50 mm 
• pro měkké povrchy • nosnost 120 kg

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
209 527 černá 4229,00
209 528 bílá 4229,00
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židle 1580 syn Gala
pracovní židle s ergonomickým tvarováním • synchronní mechanismus ZEP s nastave-
ním síly protiváhy • výškové nastavení opěráku mechanismem up-down • plynový píst 
• vysoce odolné čalounění ze studené pěny •  tradiční plastová báze • možnost dopl-
nění područek s výškovým nastavením: AR 08 (vyobrazené područky nejsou zahrnuty 
v  ceně) •  potah Bondai s  otěruvzdorností 150  000 cyklů •  100% polyester •  nosnost 
130 kg • záruka 36 měsíců • český výrobek

Obj. kód barva  potahová látka  Cena (Kč/Ks)
209 086 černá Bondai BN7 3633,00
208 011 tm. modrá Bondai BN18 3633,00
208 012 sv. šedá Bondai BN5 3633,00
209 089 sv. modrá Bondai BN12 3633,00
208 013 područky AR 08 PUR 665,00

A CN

D B

A: 101–122 cm
B: 63 cm
C: 46 cm
D: 47–59 cm
N: 130 kg

židle 1640 asyn athea
židle s vysokým opěrákem • asynchronní mechanismus - nezávislé 
nastavení úhlu sedáku a opěráku • nastavení výšky opěráku mecha-
nismem up-down •  plynový píst •  volitelné područky (vyobrazené 
područky nejsou zahrnuty v  ceně) •  potah Dora s  otěruvzdorností 
30 000 cyklů • 100% polyester • nosnost 120 kg • záruka: 36 měsíců 
• český výrobek

Obj. kód barva  potahová látka  Cena (Kč/Ks)
209 018 černá Dora D2 1940,00
209 019 červená Dora D3 1940,00
209 020 modrá Dora D4 1940,00
209 021 šedá Dora D5 1940,00
208 014 područky BR29 plast 429,00

A CN

D B

A: 96,5–117 cm
B: 58 cm
C: 45,5 cm
D: 40–53 cm
N: 120 kg

židle 1380 syn Flute + br29
výškové nastavení opěráku mechanismem s  exklusivním sys-
témem up-down •  synchronní mechanismus pro plynulou 
proměnu úhlu sezení •  nastavení síly protiváhy •  plynový píst 
• moderní plastová báze • kolečka s průměrem 65 mm, snižují 
odpor při odvalování •  elegantní područky zahrnuty v  ceně 
• potah Dora s otěruvzdorností 30 000 cyklů • 100% polyester 
• nosnost 120 kg • záruka 36 měsíců • český výrobek

Obj. kód barva  potahová látka  Cena (Kč/Ks)
208 100 černá Dora D2 3084,00
208 101 červená Dora D3 3084,00
208 102 modrá Dora D4 3084,00
208 103 světle zelená Dora D8 3084,00

A CN

D B

A: 100–126 cm
B: 66 cm
C: 47 cm
D: 48–56,5 cm
N: 120 kg

židle 1580 syn Gala PDH alU, sl
na sedáku a opěráku použita studená pěna - velmi odolný materiál používaný v auto-
mobilovém průmyslu •  prošívané čalounění pro zvýraznění elegantního tvaru •  syn-
chronní mechanismus s pětinásobnou aretací • možností plynulé proměny úhlu sedáku 
a opěráku, eliminuje postižení vyvolané opakovanými pohyby malého rozsahu při práci 
s počítačem – RSI (Repetition Strain Injury) • plynový píst • nastavení tuhosti mecha-
nismu podle tělesné hmotnosti uživatele • nastavení hloubky sedáku – mechanismus 
SL • nastavení výšky opěráku systémem up-down – systém svislého nastavení opěráku 
bez použití ovládacích prvků • varianta ALU je vybavena kolečky s větším průměrem 
(65 mm) – snižují odpor při odvalování • volitelné područky AR 08 C (nejsou zahrnuty 
v ceně) • výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy • potah Bondai s otěruvzdorností 
150 000 cyklů • 100% polyester • nosnost: 130 kg • záruka 60 měsíců • český výrobek

Obj. kód barva  potahová látka  Cena (Kč/Ks)
209 007 černá Bondai BN7 5506,00
209 004 tm. modrá Bondai BN18 5506,00
209 005 sv. modrá Bondai BN12 5506,00
209 006 sv. šedá Bondai BN5 5506,00
209 008 područky AR 08C plast 705,00

A CN

D B

A: 123,5–150 cm
B: 63 cm
C: 46-52 cm
D: 46,5–57,5 cm
N: 130 kg
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výškově stavitelné stoly, kancelářské stoly, skříně, kontejnery, kovové skříně, bezpečnostní trezory, informační  
tabulky na stěnu a dveře, piktogramy na dveře, věšáky, hodiny nástěnné, podložky chodidel, podložky pod židle,  
křesla kancelářská, židle kancelářské, židle jednací, židle pracovníKancelářsKý nábyteK10

židle 1540 asyn 
židle s extra vysokým opěrákem • asynchronní mechanismus - ne-
závislé nastavení úhlu sedáku a opěráku • nastavení výšky opěráku 
mechanismem up-down •  plynový píst •  volitelné područky (ne-
jsou zahrnuty v ceně židle) • potah Dora s otěruvzdorností 30 000 
cyklů • 100% polyester • nosnost 120 kg • český výrobek

Obj. kód barva  potahová látka  Cena (Kč/Ks)
209 022 černá Dora D2 1982,00
209 023 červená Dora D3 1982,00
209 024 modrá Dora D4 1982,00
209 025 šedá Dora D5 1982,00
209 409 područky BR 06 plast 494,00

A CN

D B

A: 106–125,5 cm
B: 63,5 cm
C: 46 cm
D: 43-55 cm
N: 120 kg

židle taurus tn
jednací čalouněná židle • černě lakovaný ocelový rám (profil 
ovál) • sedák se spodním plastovým krytem • stohovatelná 
(5 kusů) •  možnost područek se sklopným stolkem BR 15 
(nejsou zahrnuty v ceně) • nosnost 120 kg • český výrobek

Obj. kód barva  potahová látka  Cena (Kč/Ks)
207 009 černá Dora D2 545,00
207 010 červená Dora D3 545,00
207 008 modrá Dora D4 545,00
207 007 šedá Dora D5 545,00
206 041 područky BR 15 plast 471,00

A CN

D B

A: 83,5 cm
B: 53,5 cm
C: 43 cm
D: 46,5 cm
N: 120 kg

židle 1140 asyn c
pracovní židle s asynchronním mechanismem - nezávislé nastavení 
úhlu opěráku a  sedáku •  chromovaná ocelová báze •  plynový píst 
• výškové nastavení opěráku mechanismem up-down • vyobrazené 
područky nejsou zahrnuty v  ceně •  potah Dora s  otěruvzdorností 
30 000 cyklů • 100% polyester • nosnost 120 kg • český výrobek

Obj. kód barva  potahová látka  Cena (Kč/Ks)
207 062 černá Dora D2 1930,00
207 063 červená Dora D3 1930,00
207 064 modrá Dora D4 1930,00
207 065 zelená Dora D6 1930,00
209 100 oranžová Dora D9 1930,00
209 099 světle zelená Dora D8 1930,00
209 097 šedá Dora D5 1930,00
209 098 tmavě modrá Dora D7 1930,00
209 409 područky BR 06 plast 494,00

A CN

D B

A: 94–114,5 cm
B: 62 cm
C: 44 cm
D: 41–55 cm
N: 120 kg

židle spider
konferenční židle s černou síťovinou na opěráku • chromovaný ocelový rám • plastové područky 
• sedák čalouněný potahem Dora • velmi dobrá stohovatelnost • nosnost 120 kg 

Obj. kód barva  potahová látka  Cena (Kč/Ks)
400 558 černá Dora D2 1080,00
209 316 červená Dora D3 1080,00
209 317 modrá Dora D4 1080,00
209 318 šedá Dora D5 1080,00

A CN

D B

A: 85,5 cm
B: 57,5 cm
C: 45,5 cm
D: 44,5 cm
N: 120 kg
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židle Pixel
celoplastová designová židle • vhodná do interiéru i exteriéru • kluzáky z bílého plastu • stohovatelná 
po 5 ks • zakomponované distanční prvky pro ochranu židli při stohování • nosnost 120 kg • záruka 
36 měsíců

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
209 515 zelená 1427,00
209 516 béžová 1427,00
209 517 růžovo-červená 1427,00
209 518 bílá 1427,00

židle taurus Pn layer
jednací židle • černě lakovaný ocelový rám (profil 
ovál) • stohovatelná (10 kusů) • nosnost 120 kg 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
207 006 červená 509,00
207 004 modrá 509,00
207 005 vínová 509,00

A CN

D B

A: 75 cm
B: 55 cm
C: 42 cm
D: 45,5 cm
N: 120 kg

židle 1040 ergo antistatic
kancelářská pracovní židle •  kon-
struovaná tak, aby odváděla static-
kou elektřinu z pracoviště • všechny 
součásti židle, včetně speciální 
látky a  koleček, jsou vodivé •  pro-
vedený atest CATAS 13/95, proto-
kol 35904/1 •  standardní odstín 
antistatického potahu - tmavě šedá 
(antracit) • možnost náklonu opěrá-
ku s aretací • plynový píst • nosnost 
120 kg • český výrobek  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
209 423 2612,00

A CN

D B

A: 91-108 cm
B: 57,5 cm
C: 46 cm
D: 45-58 cm
N: 120 kg

židle Metis
jednací židle • pojezdová kolečka pro snadnou ma-
nipulaci • horizontální stohovatelnost • samonosná 
síťovina na opěráku • záruka 3 roky

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
209 454 černá  1857,00
209 455 červená 1857,00
209 456 modrá 1857,00
209 457 antracit 1857,00

A CN

D B

A: 84 cm
B: 58 cm
C: 41 cm
D: 47 cm
N: 120 kg

černá čERvEnÁ mOdRÁ AnTRACiT

A CN

D B

A: 82 cm
B: 54 cm
C: 41 cm
D: 46 cm
N: 120 kg

židle laura
moderní plastová židle s  atraktivním designem 
• vhodná jako konferenční, jídelní i kavárenská • ce-
loplastový sedák - skořepina •  dobrá stabilita díky 
kovové podnoži • barva bílá • stohovatelná po 10 ks 
• nosnost 120 kg 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
209 514 1189,00

A CN

D B

A: 86,5 cm
B: 38 cm
C: 39,5 cm
D: 47 cm
N: 120 kg



11 tučňáci jsou nelétaví ptáci, kteří jsou dokonale přizpůsobeni k lovu 

ve vodě. Žijí výhradně v oblastech chladných mořských proudů 

na jižní polokouli. aby ve studených vodách i mrazech na souši 

udrželi teplo, vyvinula se u nich silná vrstva podkožního tuku, tvořící 

téměř třetinu jejich tělesné hmotnosti.
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NezbytNé doplňky
lampičky, svítilny, žárovky, baterie, prodlužovací přívody, kuchyňské spotřebiče, vysavače, ventilátory, přímotopy, 
pohlcovače vlhkosti, nádobí a příbory, fólie, sáčky, občerstvení, kávy, čaje, nápoje, balicí potřeby, nářadí, lepicí 
a označovací pásky, zdravotnický materiál11

LED žárovka
5W

Stolní lampa led MAUl puck
kompaktní moderní LED lampa • energetická třída A • barva světla denní bílá • moderní trendy design • nastavitelný úhel světelné rotační hlavice o 180° • kombinace lesklého hliníku, pevné oceli a odol-
ného plastu • ideální pro moderní stylizované prostory • LED žárovky s výkonem 5 W • spotřeba 5 kWh/1000 hodin • světelný tok 230 lm • životnost 15 000 hodin • teleskopické dvojité rameno dlouhé 
18,5-33 cm • základní výška 33 cm • základna o průměru 13 cm • průměr hlavice 10 cm 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
219 676 černá 1330,00
219 675 zelená 1330,00
219 674 oranžová 1330,00
219 671 růžová 1330,00
219 673 fialová 1330,00
219 669 bílá 1330,00

b 

a
a = 18-33 cm
b =  13 cm

Stolní lampa led MAUl pure
stolní LED lampa •  výjimečná základna s  USB vstupem pro nabíjení smartphonů a  table-
tů •  svítivost bílého denního světla •  moderní design •  nastavitelný úhel světelné hlavice 
a ramena • kombinace lesklého hliníku a pevného plastu • jedinečný sedmistupňový režim 
tlumení a regulování síly světla • ideální pro moderní pracoviště k osvětlení pracovních ploch 
•  energická třída A  •  úspora energie •  velmi nízká spotřeba •  po  vypnutí nespotřebovává 
energii • LED žárovky s výkonem 8 W • spotřeba 8 kWh/1000 hodin • světelný tok 430 lm • ži-
votnost 20 000 hodin • délka ramena 42 cm • základní výška 45 cm • základna 19 x 12,5 cm 
• rozměr hlavice 23 x 5 cm • napájecí USB adaptér 5 V, max 500 mA • barva stříbrná

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 530 2990,00

a

b
c

a = 42 cm
b = 19 cm
c = 12,5 cm

LED žárovka
8W

Stolní lampa led Solight 6W
stolní lampička s  LED světelným zdrojem •  stmívatelná - 3 stupně jasu •  příkon max. 6 W 
• světelný tok max. 320 lm • teplota světla 4500 K (neutrální bílá) • spínání a změna jasu do-
tykem prstu • napájení 240 V • barva bílý mat • výška 40 cm • hlavice 25 cm • základna 16,5 cm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 852 590,00

LED žárovka
6W

a

b

a = 40 cm
b = 25 cm
c = 16,5 cm

c

Stolní lampa led Solight 12W
stolní lampička s LED světelným zdrojem • možnost volby 4 barev světla – teplá, neutrální 
bílá, bílá a studená bílá (3000 K, 4000 K, 5000 K a 6000 K) • stmívatelná - plynulá regulace 
jasu • dotykové spínání • maximálně flexibilní - ohebné rameno, otočná základna a náklopná 
hlava • příkon max. 12 W • světelný tok max. 700 lm • USB napájecí zdířka pro nabíjení tele-
fonů (5 V, 1000 mA) • USB kabel součástí • protiskluzová základna s dotykovým vypínačem 
• barva bílý lesk • napájení 240 V • výška 42 cm • hlavice 36 cm • základna 12,5 cm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 853 1180,00 LED žárovka

12W

a

b

a = 42 cm
b = 36 cm
c = 12,5 cm

c

b 

c 

a a = 35 cm
b =  9,5 cm
c = 13,5 cm

G4
20W

Stolní lampa MAUl Arc
stolní halogenová lampička • 20W teplé denní světlo • výška v pracovní poloze 35 cm 
• nastavitelný úhel světla • stabilní základna o průměru 13,5 cm •  tlačítko ON/OFF 
• náhradní halogenová žárovka G4

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 265 599,00
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Stolní lampa MAUl Adria
stolní • stabilní základna zatěžkaná speciální vložkou • svítivost bílého denního světla • kom-
paktní design •  nastavitelný úhel světelné hlavice a  ramena •  jedinečná velikost hlavice se 
zářivkou perfektně osvítí pracovní plochu •  z  pevného odolného plastu •  energická třída 
A • úspora energie • po vypnutí nespotřebovává energii • zářivka s výkonem 11 W se závitem 
G23 • spotřeba 14 kWh/1000 hodin • světelný tok 840 lm • životnost 8 000 hodin • délka rame-
na 31 cm • základní výška 42 cm • základna 23 x 12 cm • hlavice 36 x 7 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
219 010 černá 780,00
219 011 stříbrná 780,00

G23
11W

a

b
c

a = 42 cm
b = 23 cm
c = 12 cm

Stolní lampa MAUl Atlantic
úsporná stolní • výborná svítivost bílého denního světla • nastavitelný úhel světelné hlavice 
a ramen • jedinečná velikost hlavice se zářivkou perfektně osvítí pracovní plochu • celá lam-
pička z pevného kovového materiálu • energická třída A • úspora energie • po vypnutí nespo-
třebovává energii • zářivka s výkonem 11 W a závitem G23 • spotřeba 14 kWh/1000 hodin 
• světelný tok 840 lm • životnost 8 000 hodin • základní výška 45 cm • základna 20 x 14,5 cm 
• rameno rozděleno na dva díly o délce 34 a 33 cm • rozměr hlavice 36 x 7 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
219 007 černá 940,00
219 006 bílá 940,00
219 008 stříbrná 940,00

c a

b

a = 33 cm
b = 34 cm
c = 45 cm

G23
11W

Stolní lampa Archi
celokovová klasická lampa s  dvojitým ramenem •  pro lepší odraz má vnitřek stínítka bílou 
úpravu • odpružená ramena • stabilní podstavec • možnost uchycení k desce stolu (svorka je 
součástí balení) • zářivka 11 W, E27 (není součástí balení) • rozměry: průměr stínítka 16,5 cm, 
délka ramene 81 cm, průměr podstavy 20 cm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
219 013 černá 880,00
219 012 bílá 880,00

E27
11W

a = 81 cm
b = 20 cm
c = 16,5 cm

c 

a

b 

Svítilna Varta led day light
LED svítilna • doba provozu až 62 hodin • světelný výkon 40 lumenů • dosah paprsku 29 m 
• 9 x 5 mm LED pro lepší svítivost • robustní svítilna vyrobená z hliníku, ABS plastu a gumy 
• nárazuvzdorná • řemínek pro pohodlnější nošení • balení včetně 2 ks baterií • rozměry 
výrobku (š x v): 44 x 162 mm • hmotnost 139 g

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 867 153,00

Svítilna Varta kovová Indestructible
LED svítilna • extrémně robustní • voděodolná (IPX4) • nárazuvzdorná a pogumovaná • doba 
provozu až 45 hodin • světelný výkon 170 lumenů • rozsah paprsku 122 m • 1 W LED • balení 
včetně 2 ks baterií • rozměry výrobku (š x v): 41 x 164 mm • hmotnost 320 g

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 609 536,00

Stolní lampa MAUl Space
stolní LED lampa • nejnovější technologie • garance kvality • barva světla neutrální bílá • jed-
noduchý moderní design • nastavitelný úhel světelné hlavice a ramena • kombinace lesklého 
hliníku a kvalitního plastu • rameno ve filigránovém vzhledu je vyrobeno z eloxovaného hliní-
ku • dotykové ovládací pole • jedinečný sedmistupňový režim tlumení a regulování intenzity 
světla • ideální pro moderní prostory k osvětlení pracovních ploch • energetická třída A • úspo-
ra energie • velmi nízká spotřeba • po vypnutí nespotřebovává energii • 12 extra silných LED 
žárovek s výkonem 8 W • spotřeba 8 kWh/1000 hodin • světelný tok 440 lm • životnost 20 000 
hodin • rameno rozděleno na dva díly o délce 40 a 40,5 cm • základní výška 46 cm • průměr 
základny 21 cm • rozměr hlavice 12,7 x 11 cm •  barva stříbrná

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 873 3700,00

LED žárovka
8W

a = 40 cm
b = 40,5 cm
c =  21 cm

b

a

c 

11
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NezbytNé doplňky
lampičky, svítilny, žárovky, baterie, prodlužovací přívody, kuchyňské spotřebiče, vysavače, ventilátory, přímotopy, 
pohlcovače vlhkosti, nádobí a příbory, fólie, sáčky, občerstvení, kávy, čaje, nápoje, balicí potřeby, nářadí, lepicí 
a označovací pásky, zdravotnický materiál11

led žárovka philips
barva světla teplá bílá 
• LED zdroje jsou přímou 
náhradou klasických žá-
rovek s  paticí E27/E14/
GU10 •  umožňují dosa-
hovat značných úspor 
energie a minimalizovat 
náklady na údržbu

Obj. kód max.příkon  nahrazuje  provedení  závit/patice  světelný tok  Cena (Kč/Ks)
219 848 4,6 W 50 W - GU10 355 lm 121,00
219 729 5,5 W 40 W matná E27 470 lm 99,00
219 628 5,5 W 40 W matná svíčka E14 470 lm 99,00
219 730 5,5 W 40 W matná iluminační E14 470 lm  99,00
219 849 7 W 60 W čirá E27 806 lm 121,00
219 623 8 W 60 W matná E27 806 lm 114,00
219 850 10,5 W 100 W čirá E27 1521 lm 208,00
219 624 11 W 75 W matná E27 1055 lm 129,00
219 625 13 W 100 W matná E27 1521 lm 159,00

5,5/8/11/13 W svíčka 5,5 W iluminační 5,5 W 4,6 W 7/10,5 W

zářivka philips pl-S 11W
zářivka do lampiček • patice G23 • 11 W • rozměr 
235 x 28 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
214 006 87,00

Nabíječka mikroprocesorová s displejem
mikroprocesorem řízená inteligentní nabíječka •  lze nabíjet 4 akumulátory (NiCd/NiMH) 
typu AAA nebo AA do kapacity až 3000 mAh • 4 samostatné nabíjecí kanály • signalizace 
stavu pomocí LCD displeje • rozeznání vloženého akumulátoru pomocí funkce Peak Voltage-
-Detection (PVD) • odpojení pomocí Minus-Delta-U • impulsní udržovací nabíjení • nabíjecí 
proud: 250 mA (AA i AAA) • napájení: 230 V/50 - 60 Hz • rozměry (š x v x h): 66 x 22 x 110 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 871 473,00

Svítilna nabíjecí Solight
LED dioda: Cree XML T6 • světelný tok 600 lm • dosvit max. 258 m • 5 režimů svícení: plný 
výkon, 30% výkon, 10% výkon, blikání, SOS • teleskopický focus/zoom svícení • odolná vůči 
povětrnostním vlivům •  třída ochrany IP44 • akumulátor Li-Ion 3,7 V 2200 mAh • ochrana 
proti přebití • napájení 230 V • DC 12 V cigaretový autoadaptér (součástí balení) • rezervní 
adaptér na 3 x AAA baterie (součástí balení) • doba svícení max. 10 hod. • doba nabíjení 4 - 5 
hod. • hliníkové tělo svítilny • poutko na ruku • barva černá • rozměr svítilny 40 x 173-192 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 872 599,00

Nabíječka Varta Quatro
nabíječka akumulátorů NiCd/NiMH • nabíjí maximálně 4 baterie najednou • 4 x AA nebo 4 
x AAA • LED diody indikující nabíjecí proces • součástí balení jsou 4 ks baterií R06 (AA) 2100 
mAh • napájení 100 - 240 V

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 606 454,00

Nabíječka Varta R2U mini
nabíječka akumulátorů NiCd/NiMH • nabíjí maximálně 2 baterie najednou • 2 x AA nebo 
2 x AAA • LED dioda indikující nabíjecí proces • součástí balení jsou 2 ks baterií R06 (AA) 
2100 mAh • napájení 100 - 240 V

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 722 389,00
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baterie panasonic eneloop nabíjecí přednabité
nabíjecí přednabité baterie Ni-MH • 2100 dobíjecích cyklů • minimální samovybíjecí efekt 
• spolehlivá energie pro všechny standardní zařízení

Obj. kód typ  kapacita  počet ks  Cena (Kč/bal.)
219 603 AAA (1,2 V) 750 mAh 4 298,00
219 604 AA (1,2 V) 1900 mAh 4 364,00

baterie Varta nabíjecí přednabité
nabíjecí přednabité baterie Ni-MH • spolehlivá energie pro všechna standardní zařízení

Obj. kód typ  kapacita  značka  počet ks  Cena (Kč/bal.)
219 598 AAA (1,2 V) 800 mAh Longlife 4 225,00
219 599 AAA (1,2 V) 1000 mAh Power 4 299,00
219 600 AA (1,2 V) 2100 mAh Longlife 4 225,00
219 601 AA (1,2 V) 2500 mAh Power 4 299,00
219 602 6LR61-9V (9 V) 200 mAh Power 1 299,00

baterie lithiové Varta
lithiové baterie (lithium) •  energie s  extra kapacitou pro  přístroje s  vysokou 
spotřebou energie - pro svítilny (i čelové), fotoaparáty, blesky, teplotní čidla atd. 
• snáší teplotní rozdíly od - 40°C až do + 60°C • baterie jsou lehčí až o 38 % než 
běžné alkalické baterie • garance skladování až 15 let

Obj. kód typ  počet ks  Cena (Kč/bal.)
219 856 LR03-AAA (1,5 V) 4 204,00
219 855 LR06-AA (1,5 V) 4 204,00

baterie Verbatim nabíjecí
NiMH nabíjecí baterie • lze použít v digitálních fotoaparátech, dálkových ovládáních, přehrá-
vačích MP3 a dalších zařízeních

Obj. kód typ  kapacita  počet ks  Cena (Kč/bal.)
219 535 AAA (1,2 V) 1000 mAh 4 240,00
219 534 AA (1,2 V) 2500 mAh 4 378,00

baterie zinkové Varta Superlife
zinko-uhlíkové baterie • spolehlivá energie pro základní přístroje jako např. hodiny, dálkové 
ovladače

Obj. kód typ  počet ks  Cena (Kč/bal.)
219 580 LR03-AAA (1,5 V) 4 22,00
219 581 LR06-AA (1,5 V) 4 22,00
219 582 LR14-C (1,5 V) 2 25,00
219 583 LR20-D (1,5 V) 2 33,00
219 584 6F22-9V (9 V) 1 25,00

baterie knoflíková
pro použití v dálkových ovladačích, kalkulačkách, hodinkových strojcích a podobných přístrojích

Obj. kód typ  napětí  provedení  Cena (Kč/Ks)
219 536 CR2032 3 V Lithium 18,00
219 537 CR2025 3 V Lithium 18,00
219 538 CR2016 3 V Lithium 18,00
219 539 LR44/V13GA 1,5 V Alkaline 14,00
219 851 V23GA 12 V Alkaline 36,00

11
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NezbytNé doplňky
lampičky, svítilny, žárovky, baterie, prodlužovací přívody, kuchyňské spotřebiče, vysavače, ventilátory, přímotopy, 
pohlcovače vlhkosti, nádobí a příbory, fólie, sáčky, občerstvení, kávy, čaje, nápoje, balicí potřeby, nářadí, lepicí 
a označovací pásky, zdravotnický materiál11

baterie alkalické Varta energy
alkalické baterie (alkali-mangan) • spolehlivá energie pro přístroje s nižší spotřebou energie jako jsou např. hodiny, dálkové ovladače, rádia

Obj. kód typ  počet ks  Cena (Kč/bal.)
219 586 LR03-AAA (1,5 V) 4 43,00
219 587 LR03-AAA (1,5 V) 10 89,00
219 588 LR06-AA (1,5 V) 4 43,00
219 589 LR06-AA (1,5 V) 10 89,00
219 590 LR14-C (1,5 V) 2 49,00
219 591 LR20-D (1,5 V) 2 69,00
219 592 6LR61-9V (9 V) 1 45,00

baterie alkalické Varta longlife power
alkalické baterie (alkali-mangan) • spolehlivá energie pro přístroje s vysokou spotřebou energie jako jsou např. hračky, PC příslušenství, svítilny, 
fotoaparáty, blesky, přehrávače

Obj. kód typ  počet ks  Cena (Kč/bal.)
219 593 LR03-AAA (1,5 V) 4 69,00
402 184 LR03-AAA (1,5 V) 12 146,00
219 594 LR06-AA (1,5 V) 4 69,00
402 185 LR06-AA (1,5 V) 12 146,00
219 595 LR14-C (1,5 V) 2 81,00
219 596 LR20-D (1,5 V) 2 98,00
219 597 6LR61-9V (9 V) 1 81,00

baterie alkalické Maxell
alkalické baterie • vhodné pro standardní přístroje • zajišťují vysokou a stálou kapacitu 
• vynikající výkon • dlouhá skladovací životnost

Obj. kód typ  počet ks  Cena (Kč/bal.)
402 017 LR03-AAA (1,5 V) 4 29,00
402 018 LR06-AA (1,5 V) 4 29,00

Náplň č.
str. 273

Přepěťové ochrany
na straně 132

přívod prodlužovací
napětí 230 V • lomená vidlice

Obj. kód provedení  délka  Cena (Kč/Ks)
219 724 jednozásuvka bez vypínače 2 m 78,00
219 455 jednozásuvka bez vypínače 3 m 97,00
219 456 jednozásuvka bez vypínače 5 m 133,00
219 457 jednozásuvka bez vypínače 10 m 227,00
217 080 trojzásuvka bez vypínače 1,5 m 73,00
212 098 trojzásuvka bez vypínače 3 m 99,00
219 726 trojzásuvka s vypínačem 1,5 m 92,00
219 725 čtyřzásuvka bez vypínače 5 m 142,00
212 099 čtyřzásuvka s vypínačem 3 m 125,00
217 079 pětizásuvka s vypínačem 5 m 172,00
219 458 šestizásuvka s vypínačem 2 m 123,00
219 727 šestizásuvka s vypínačem 3 m 142,00
219 854 čtyřzásuvka na bubnu 25 m 840,00
219 728 čtyřzásuvka na bubnu 50 m 1530,00

Rozbočka
napětí 230 V • pro 2 kulaté a 1 plochou vidlici

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
212 097 39,00



325

2020/2021  objednávejte na  www.p4o.cz

Rozbočka

tekutý odvápňovač Scanpart
tekutý odstraňovač vodního kamene •  odvápňovač 
s  objemem 250 ml je vhodný pro kapslové výrobníky 
kávy jako je Dolce Gusto, Tassimo, Nespresso atd. • od-
vápňovač s objemem 1000 ml je univerzální odvápňovač 
pro kávovary, espressovače, rychlovarné konvice a další 
spotřebiče

Obj. kód objem  Cena (Kč/Ks)
219 525 250 ml 99,00
219 736 1000 ml 199,00

Varná konvice SWk 1755 
objem 1,7 l •  vodoznak •  snadné otevírání víka pomocí tlačítka v  horní části rukojeti •  vyjí-
matelný a omyvatelný filtr • ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody • středový konektor 
STRIX • topné dno z nerezové oceli • příkon 2000 W • v nerezovém provedení - broušený povrch

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 062 890,00

termokonvice Steinbach nerez
objem 2 l • praktická servírovací termokonvice s uchem • nápoje uchová 
po dlouhou dobu horké či studené

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
218 115 590,00

Varná konvice SWk 1501
varná konvice • objem 1,5 l • středový konektor • zakrytá topná spirála • bezpečnostní za-
jištění víka • vyjímatelný a omyvatelný filtr • ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody 
• příkon 2000 W • oboustranný vodoznak

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
218 041 370,00

Varná konvice SWk 1711SS
objem 1,7 l •  nerezové provedení v  kombinaci s  kouřovým polykarbonátem •  vodoznak 
• uskladnění síťového kabelu v podstavci • snadné otevírání víka stisknutím tlačítka v horní 
části rukojeti • filtr pro zachycení nečistot a usazenin (vyjímatelný, omyvatelný) • topné dno 
z  nerezové oceli se zakrytou topnou spirálou •  ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody 
• automatické vypnutí při sejmutí z podstavce • středový 360° konektor • přepínač zapnuto/
vypnuto se světelnou indikací • ergonomicky tvarovaná rukojeť • příkon 2150 W

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 846 490,00

Varná konvice SWk 1761
objem 1,7 l • elektronická regulace teploty s možností nastavení na 45/50/55/60/65/70/75/8
0/85/90/95/100 °C • funkce udržování zvolené teploty po dobu 240 min. • zvuková signalizace 
dosažení nastavené teploty • vyjímatelný a omyvatelný filtr pro zachycení nečistot a usazenin 
• oboustranný vodoznak • uskladnění síťového kabelu v podstavci • topné dno z nerezové oceli 
se zakrytou topnou spirálou • snadné otevírání víka stisknutím tlačítka • bezpečnostní zajištění 
víčka v uzavřené poloze • ochrana proti přehřátí při zapnutí bez vody • automatické vypnutí při 
sejmutí z podstavce • automatické vypnutí po dosažení navolené teploty

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 689 1170,00

Filtry na kávu
do překapávačů • 100 ks v balení

Obj. kód typ  Cena (Kč/bal.)
219 635 č. 2 32,00
219 636 č. 4 34,00

100ks

11
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NezbytNé doplňky
lampičky, svítilny, žárovky, baterie, prodlužovací přívody, kuchyňské spotřebiče, vysavače, ventilátory, přímotopy, 
pohlcovače vlhkosti, nádobí a příbory, fólie, sáčky, občerstvení, kávy, čaje, nápoje, balicí potřeby, nářadí, lepicí 
a označovací pásky, zdravotnický materiál11

espresso automatické Sencor SeS 9020Np
plně automatické Espresso/Cappuccino • snadná obsluha díky LED panelu s dotykovými tlačítky • tlak čerpadla 19 barů • patentovaná spařovací jednotka, kterou lze mýt v myč-
ce nádobí • funkce horké vody • mlýnek z nerezové oceli • 5 stupňů nastavení mletí kávy • kapacita zásobníku na kávu 150 g • obsah odnímatelné nádržky na vodu 1,1 l • topný 
systém Thermoblock • výškově nastavitelný dávkovač kávy • systém předspaření • funkce paměti velikosti šálku kávy • iluminační osvětlení šálku • signál pro potřebu doplnění 
vody, kávových zrn a vyprázdnění zásobníku • indikátor požadavku na odvápnění • program pro odvápnění • odnímatelný zásobník na zbytky kávy • ECO režim • automatická 
samočisticí funkce • příkon 1470 W • úroveň hluku max 70 dB • délka napájecího kabelu 95 cm • rozměry (šířka x hloubka x výška) 410 x 180 x 315 mm • hmotnost 8,5 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 731 9300,00

Nescafé dolce Gusto krups kp 100b3
espresso na kapsle • pro malé kuchyně • manuální ovládání • pro horké i studené nápoje • extrémně rychlý, čistý, jednodu-
chý a spolehlivý provoz • thermoblock • tlak čerpadla 15 barů • příkon 1460 W • zásobník vody 0,6 l • úsporný režim: rychlé 
nahřátí • auto-off po 5 min. • plastový magnetický držák kapslí • plastová aretační páka se zvedačem • plastový volič horká 
vs. studená voda • odkapávací tácek s nastavením výšky ve 3 polohách • zeleno-červený LED spínač zap/vyp • pouze pro 
kapsle Nescafé Dolce Gusto • 6 kapslí zdarma • rozměry 28,7x 15,9 x 22 cm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 688 1490,00

Náplň č.
str. 273

Nabídku kapslí 
Nescafé Dolce Gusto 
najdete na straně 335

odvápňovací a čisticí tablety do kávovarů
profesionální vysoce kvalitní čisticí a odvápňovací tablety do kávovarů a zpěňovačů mléka 
• tablety čistí vnitřní součásti výrobníků kávy od nečistot, zbytků kávy a tuku

Obj. kód druh  ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
219 737 čisticí 10 ks 150,00
219 738 odvápňovací 6 ks 160,00

10ks

Utěrky Chicopee Coffe towel
tepelně odolná netkaná utěrka • vhodná pro čištění veškerých povrchů • výhodou je možné 
použití utěrky na  horké plochy, jako třeba parní trysky profesionálních kávovarů, horké 
gastronádoby, sporáky apod. • rozměry: 32 x 43 cm • 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
310 921 oranžová 105,00
310 922 fialová 105,00

Filtry do filtrační konvice
filtry pro filtrační konvice  • odstraňují nežádoucí látky, které negativně ovlivňují chuť a vzhled 
vody z  kohoutku •  redukují obsah chloru a  jeho organických sloučenin, vodního kamene, 
olova, zinku, rtuti, mědi, pesticidů a  herbicidů, nepříjemné pachy a  zakalení •  doporučená 
kapacita filtru pro dokonalou filtraci 150 l • kompatibilní s filtračními systémy LAICA Biflux, 
Brita Maxtra, BWT a dalšími značkami filtračních konvic s oválným typem filtru • vyrobeny 
v Rakousku • filtry BWT magnesium 3ks obohacují vodu o hořčík

Obj. kód typ  počet (ks/bal.)  Cena (Kč/bal.)
400 458 Maxxo 4 ks 390,00
219 735 BWT 3 ks 390,00
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Soda Stream
praktický přístroj pro výrobu sodovky a šumivě svěžích nápojů • láhev je vyrobena z kvalitních 
plastů • jednoduchým způsobem si můžete vychutnat sycenou pitnou vodu • balení obsahuje: 
1 ks přístroje JET SodaStream, 1 ks praktické plastové láhve (0,9 l), 1 ks bombička CO2 pro 
přípravu 60 l nápoje • náhradní plyn - výměna: cena je platná při vrácení prázdné láhve

Obj. kód barva/plyn  Cena (Kč/Ks)
218 130 bílá 1790,00
218 150 náhradní plyn 750,00
218 149 náhradní plyn - výměna 200,00

Vysavač Sencor SVC 730GR
bezsáčkový vysavač • vysoce účinný 800 W ECO motor • hlučnost 76 dB • nerezová teleskopická 
trubice • omyvatelný vstupní H.E.P.A. filtr • 5 stupňový systém filtrace • pogumované přední 
kolečko • délka přívodního kabelu 5 m • automatické navíjení kabelu • omyvatelná nádoba 
na prach • elektronická regulace sacího výkonu • univerzální podlahová hubice s výsuvným 
kartáčem • objem nádoby na prach 1,5 l • rozměry 41 x 28 x 26 cm • hmotnost 5,8 kg • dodá-
vané příslušenství: štěrbinová hubice a kartáčová hubice na čalounění

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 690 1790,00

Mikrovlnná trouba daewoo koR 6S20W
vnitřní objem 20 litrů • výkon 700 W • 7 úrovní výkonu • maximální průměr talíře s pokrmem 
28 cm • skleněný otočný talíř o průměru 24,5 cm • funkce rozmrazování • časový spínač do 35 
minut • mechanické ovládání • akustická signalizace • otevírání dvířek tlačítkem • maximální 
příkon 1150 W • rozměry vnější 44,9 x 25,9 x 31,8 cm • hmotnost 9,7 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 691 1690,00

Filtrační konvice bWt VIdA 2,6l
filtrační konvice s objemem 2,6 litrů • elektronický indikátor výměny filtru • praktické automa-
tické plnicí víčko • vyrobena v EU • balení obsahuje 1 filtr obohacující vodu o hořčík

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
401 586 bílá 230,00
400 451 modrá 350,00
400 455 růžová 350,00
400 454 žlutá 350,00

Vysavač ruční SVC 190W
vysávání suchých i mokrých nečistot • až 15 min. provozu bez dobíjení • omyvatelný perma-
nentní filtr •  indikátor dobíjení baterií • dodávané příslušenství kartáčová hubice, štěrbinová 
hubice, nástavec pro vysávání mokrých nečistot • dobíjecí základna s adaptérem (možnost při-
pevnění na stěnu) • NiMH baterie 7,2 V (6 x 1400 mAh) • hlučnost 80 dB • příkon 45 W • rozměry 
380 x 100 x 122 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 400 590,00

odchlupovací váleček
odchlupovací váleček pro čištění oblečení •  odstraňuje vlasy, chlupy a  drobné nečistoty ze 
všech textilních povrchů • snadná výměna válečků • pohodlné použití: díky šikmému řezu lze 
snadno odtrhávat listy • háček pro pověšení • perforovaná rukojeť • 50 ks samolepicích lístků

Obj. kód balení  Cena (Kč/bal.)
219 064 komplet 74,00
219 065 náhrady 2 ks 74,00

11
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teplovzdušný ventilátor SFH 6010bl
1 úroveň nastavení topného výkonu • světelná kontrolka zapnutí • ochra-
na proti přehřátí • dokonale vhodný pro vyhřátí kanceláří a malých bytů 
• maximální příkon 600 W • rozměry (v x š x h) 18,5 x 12 x 10 cm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 847 320,00

pohlcovač vlhkosti a zápachu Ceresit
revoluční systém pohlcování vzdušné vlhkosti a zápachu • stop plísním, srážením vodní páry, zatuchlému vzduchu, zničenému nábytku, alergiím a pocitu chladu 
• funguje bez elektrické energie • náhradní náplň obsahuje 2 tablety • životnost každé je cca 2 měsíce • náplně 2v1 pohlcují vlhkost a neutralizují zápach • náplně 
3v1 pohlcují vlhkost, neutralizují zápach a zároveň provoní prostor • absorpční sáčky vhodné k regulaci vlhkosti v malých uzavřených prostorech (zásuvky, šatníky, 
botníky, automobily apod.)    

Obj. kód druh  obsah  Cena (Kč/Ks)
216 100 komplet Aero přístroj a 1 ks náplně 358,00
216 101 náplň 2v1 pro Aero 2 ks x 450 g 248,00
401 970 náplň 3v1 pro Aero relax. levandule  2 ks x 450 g 275,00
219 275 komplet mikro přístroj a 1 ks náplně 267,00
219 276 náplň 2v1 pro mikro 2 ks x 300 g 180,00
219 277 náplň 3v1 pro mikro energ. ovoce 2 ks x 300 g 188,00
219 706 sáček relaxační levandule 2 ks x 50 g 116,00
219 707 sáček energické ovoce 2 ks x 50 g 116,00

teploměr 1208
rozměry 200 x 35 mm • dřevěný • lakovaný 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
217 004 74,00

Stolní ventilátor Sencor SFe 2327WH
průměr lopatek 23 cm • 2 stupně rychlosti • možnost oscilace • nastavi-
telný úhel sklonu • příkon 25 W • rozměry (š x h x v) 27,5 x 21,5 x 38,4 cm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 515 490,00

Stolní ventilátor Sencor SFe 3027WH
průměr lopatek 30 cm • 3 stupně rychlosti • možnost oscilace • nastavi-
telný úhel sklonu • příkon 30 W • rozměry (š x h x v) 35 x 22,5 x 46,4 cm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 516 590,00

Stojanový ventilátor 
Sencor SFN 4047WH
průměr lopatek 40 cm •  3 stupně 
rychlosti • možnost oscilace • nasta-
vitelný úhel sklonu •  nastavitelná 
výška •  stabilní křížový podstavec 
•  příkon 40 W •  rozměry (š x h x v) 
62,5 x 62,5 x 126 cm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 517 690,00

teploměr 1101
rozměry 177 x 34 mm • teploměr plast

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
215 001 59,00
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Nůž zavírací s otvíráky a vývrtkou
nůž číšnický zavírací v  celokovovém provedení •  velmi kvalitní 
nerezová ocel •  4 funkce •  kvalitní vývrtka, otvírač PET lahví, 
otvírač na korunkové uzávěry • kvalitní nerezová čepel • praktický, 
skladný a odolný korozi

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 800 415,00

Skleničky 
objem 300 ml  • 6 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
218 114 399,00

dezertní talíře
průměr 20 cm • materiál tvrzené sklo • barva bílá • 6 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
218 113 259,00

Šálky na kávu
objem 150 ml •  materiál tvrzené sklo •  barva bílá •  6 ks šálků 
a 6 ks podšálků 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
218 112 550,00

Nůž 
čepel nože z kvalitní nerezové oceli 420 • střenka z vysoce odolného plastu • ergonomický tvar 
• pohodlné a snadné krájení

Obj. kód typ  délka  délka čepele  Cena (Kč/Ks)
219 801 kuchyňský 220 mm 110 mm 131,00
219 802 kuchařský 270 mm 140 mm 205,00
219 803 na chléb 290 mm 180 mm 260,00

Nerezové příbory
6 ks v balení

Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
218 116 nůž 590,00
218 117 vidlička 540,00
218 118 lžíce 540,00
218 119 kávová lžička 180,00

podnos oválný AlU
oválný podnos ALU • použití pro teplou i studenou kuchyni • rozměr 33,3 x 23,3 cm 
• 10 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
219 716 98,00

6ks 6ks

6ks

6ks

10ks

11
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a označovací pásky, zdravotnický materiál11

dřevěné příbory
jednorázové • 100 ks v balení 

Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
219 709 nůž 76,00
219 710 vidlička 87,00
219 711 lžíce 93,00
219 712 kávová lžička 61,00

100ks

plastové příbory
jednorázové • barva bílá • 100 ks v balení (míchátko na kávu  ba-
leno po 1000 ks)

Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
212 073 nůž 30,00
212 074 vidlička 30,00
212 075 lžíce 35,00
212 076 kávová lžička 20,00
210 081 míchátko na kávu 79,00

100ks

párátka plochá
dřevěná párátka plochá 60 mm • 500 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
219 831 9,00 500ks

talíře jednorázové 
jednorázové • barva bílá • u materiálu BIO je použita cukrová třtina

Obj. kód materiál  rozměr  počet (ks/bal.)  Cena (Kč/bal.)
219 279 papír 23 cm 100 120,00
210 114 plast 22 cm 100 167,00
402 064 BIO 22 cm 50 112,00

100ks 50ks
BIO – cukrová třtina

plastové polévkové šálky
0,5 l •  jednorázové • vlivem teploty nemění tvar • barva bílá 
• u materiálu BIO je použita cukrová třtina

Obj. kód materiál  počet (ks/bal.)  Cena (Kč/bal.)
210 113 plast 100 155,00
219 823 BIO 50 108,00

100ks

papírová miska kulatá kARo
miska vhodná na polévku, omáčku apod. • do teploty 
100°C • 50 ks v balení

Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
219 836 miska 350 ml 92,00
219 837 miska 500 ml 105,00
219 838 miska 750 ml 122,00
219 839 víčko 52,00

50ks

Menu box 2-dílný
jednorázový •  s  integrovaným víčkem •  bílý •  z  hygienických důvodů prodej 
pouze po balení • u materiálu BIO je použita cukrová třtina

Obj. kód materiál  rozměr (mm)  počet (ks/bal.)  Cena (Kč/bal.)
219 645 pěnové PS 241 x 207 x 69 125 349,00
219 824 BIO 250 x 162 x 63 50 240,00

125ks50ks 50ks

párátka
oboustranně hrocená

Obj. kód počet (ks/bal.)  typ balení  Cena (Kč/bal.)
215 014 190 ks v dóze 9,00
214 062 1000 ks hygienické 51,00

190ks 1000ks

plastové příbory bIo
jednorázové • barva bílá • 100 ks v balení • bio plast - CPLA - vy-
ráběný z rostlinného škrobu • je rozložitelný a mnohem šetrnější 
k přírodě • použitelný do teploty max. 40 st. C 

Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
219 819 nůž 117,00
219 818 vidlička 117,00
219 817 lžíce 153,00
219 816 kávová lžička 67,00

100ks

1000ks

BIO – cukrová třtina BIO – cukrová třtina
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kelímky krystal 
plastové jednorázové nádobí • transparentní provedení 

Obj. kód použití  objem (l)  počet (ks/bal.)  Cena (Kč/bal.)
400 198 šampus 0,1 6 46,00
400 199 víno 0,1 6 46,00
400 200 longdrink 0,3 10 40,00
213 066 destilát 0,04 50 39,00

kelímky plastové
jednorázové • plastové • BIO plast - PLA - vyráběný z rostlinného škrobu • je rozložitelný a mnohem šetrněj-
ší k přírodě • použitelný do teploty max. 40 st. C

Obj. kód objem (l)  materiál  barva  počet (ks/bal.)  Cena (Kč/bal.)
210 068 0,2 plast průhledná 100 34,00
219 657 0,2 plast bílá 100 34,00
219 832 0,2 BIO průhledná 100 95,00
210 069 0,3 plast průhledná 100 59,00
219 658 0,3 plast bílá 100 59,00
219 833 0,3 BIO průhledná 50 105,00
215 020 0,5 plast průhledná 50 47,00
219 659 0,5 plast bílá 50 47,00
219 834 0,5 BIO průhledná 50 150,00

BIO plast

Slámky
jednorázové • plastové • BIO plast - PLA - vyráběný z rostlinného škrobu • je rozložitelný a mno-
hem šetrnější k přírodě • použitelný do teploty max. 40 st. C

Obj. kód typ  materiál  průměr  délka  barva  počet (ks/bal.)  Cena (Kč/bal.)
215 037 flexibilní plast 5 mm 21 cm mix barev 40 5,70
219 821 flexibilní  BIO plast 5 mm 24 cm černá 250 104,00
219 282 jumbo plast 8 mm 25 cm mix barev 150 26,00
219 820 jumbo BIO plast 8 mm 25 cm bílá 150 64,00
219 822 rovná papír 6 mm 20 cm bílá 100 36,00

40ks

150ks

100ks

250ks

BIO plast

kelímky na kávu
jednorázové •  kelímky vhodné na  kávu a  jiné horké nápoje 
• barva hnědá • obsah 180 ml • 100 kusů v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
210 070 52,00

termo-kelímky
termo-kelímek na kávu z pěnového PS • kelímky, víčko - 
průměr 80 mm • dřevěná míchačka - délka 14 cm

Obj. kód druh  počet (ks/bal.)  Cena (Kč/bal.)
219 693 kelímek 200 ml 25 24,00
219 694 kelímek 250 ml 20 22,00
219 654 víčko  100 80,00
219 278 míchačka 1000 72,00100ks

Šálky na kávu plastové
šálky vhodné na  kávu a  jiné horké nápoje •  barva bílá •  obsah 
180 ml • velikost ø 78 mm • 50 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
219 705 114,00

50ks

Menu box 2-dílný

Obj. kód počet (ks/bal.)  typ balení  Cena (Kč/bal.)
215 014 190 ks v dóze 9,00
214 062 1000 ks hygienické 51,00

6ks 10ks 50ks

50ks

100ks

20ks 25ks

papírové kelímky
papírový kelímek vhodný na kávu a jiné horké nápoje

Obj. kód druh  počet (ks/bal.)  Cena (Kč/bal.)
219 713 kelímek 280 ml 50 59,00
219 835 kelímek BIO 280 ml  50 67,00
219 714 kelímek 330 ml 50 72,00
219 715 víčko 100 61,00

50ks 100ks

11
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papírový ubrus v roli
papírový ubrus rolovaný • bílý • rozměr 1,2 m x 10 m

Obj. kód Cena (Kč/role)
211 059 79,00

Špejle dřevěné
lámací • délka 30 cm • 100 ks v balení

Obj. kód průměr  druh  Cena (Kč/bal.)
219 280 3 mm hrocené 27,00
219 281 2,5 mm nehrocené 21,00

100ks

papírové tácky
určeny pro podávání potravin

Obj. kód rozměry (cm)  barva  počet (ks/bal.)  Cena (Kč/bal.)
219 572 10 x 16  bílá 100 34,00
219 014 10 x 16  bílá 250 79,00
219 810 10 x 16 hnědý Kraft 100 41,00
219 016 13 x 20  bílá 100 39,00
213 067 13 x 20  bílá 250 99,00
219 811 13 x 20 hnědý Kraft 100 53,00
219 573 16 x 23  bílá 100 65,00
219 015 16 x 23  bílá 250 159,00
219 812 16 x 23 hnědý Kraft 100 78,00

100ks 250ks

Svačinový papírový sáček hnědý
papírový sáček na balení potravin • 500 ks v balení

Obj. kód nosnost  rozměry (cm)  Cena (Kč/bal.)
219 842 0,5 kg 10 x 5 x 22 154,00
219 843 1 kg 12 x 5 x 24 178,00
219 844 1,5 kg 14 x 7 x 29 223,00
211 436 2 kg 14 x 7 x 32 264,00
219 845 3 kg 15 x 7 x 42 346,00

500ks

potravinová fólie
chrání před vysycháním a případným znehodnocením potravin

Obj. kód šířka (cm)  návin (m)  provedení  Cena (Kč/Ks)
219 002 29 30 bez perforace 25,00
219 211 29 22,5 perforace po 45cm 28,00
219 840 30 300 bez perforace 119,00
219 841 45 300 bez perforace 169,00

Alobal
pro balení, ochranu a tepelnou úpravu potravin

Obj. kód šířka (cm)  návin (m)  tloušťka (mic.)  Cena (Kč/Ks)
219 533 29 10 9 24,00
219 697 29 10 17  42,00
219 825 30 150 10,5 292,00
219 826 44 150 11 454,00

papírový sáček s okénkem
papírový sáček s okénkem vhodný na potraviny • 1000 ks v balení

Obj. kód druh  rozměry (cm)  Cena (Kč/bal.)
219 827 bagety 12 x 5 x 59 1045,00
219 828 pečivo malé 15 x 6 x 29 663,00
210 332 pečivo velké 18 x 6 x 32 866,00
219 829 chléb 22 x 5 x 34 969,00
219 830 chléb kulatý 26 x 7 x 40 1224,00

1000ks

Náplň č.
str. 273

Mikrotenové sáčky  
na straně 382
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Špejle dřevěné

Obj. kód průměr  druh  Cena (Kč/bal.)
219 280 3 mm hrocené 27,00
219 281 2,5 mm nehrocené 21,00

Čokopiškoty piM´s
polomáčené piškoty s ovocnou náplní • obsah 147 g 

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
214 088 malina 39,00
214 089 meruňka 39,00
214 090 pomeranč 39,00

Miňonky
celomáčené oplatky • obsah 50 g

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
214 104 oříškové 16,00
218 078 smetanové 16,00
218 079 kakaové 16,00

Sušenky opavia zlaté
Obj. kód druh  obsah  Cena (Kč/Ks)
210 151 polomáčené hořké 100 g 19,00
219 075 polomáčené mléčné 100 g 19,00
219 861 esíčka  220 g 49,00
219 860 koka 180 g 49,00
219 858 oplatky citronové 146 g 36,00
219 859 oplatky čokoládové 146 g 36,00

Sušenky Manner
křupavé oplatky s krémovou oříškovou náplní

Obj. kód obsah  Cena (Kč/bal.)
219 866 4 x 25 g 49,00
219 864 60 x 15 g 390,00
219 865 300 x 4,2 g 990,00

Arašídy pražené solené
arašídy • obsah 100 g

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 748 17,00

tyčinky se sýrem
trvanlivé tyčinky se solí a sýrem • obsah 90 g 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 548 14,00

Croissant 7days
krémová náplň v jemném těstě • hygienicky 
baleno • obsah 60 g

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 761 16,00

Sušenky bebe dobré ráno
cereální sušenky • obsah 50 g

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
218 050 oříškové s medem 15,00
218 051 kakaové 15,00
218 052 müsli s ovocem 15,00
219 862 NaMěkko kakaové 19,00
219 863 NaMěkko jahodové 19,00

11
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káva Arabica
čerstvě pražená zrnková káva • 100 % směs různých nejlepších odrůd Arabica • je velmi jemná, 
lahodná na jazyku a můžete si zde vychutnat od čokoládových tónů, karamelových, oříškových 
až po jemné ovocné • velmi jemná chuť espressa • zvlášť vhodná i pro cappuccino a mléčné 
kávové nápoje  

Obj. kód obsah  Cena (Kč/Ks)
401 944 250 g 140,00
401 945 1000 g 480,00

Čerstvě 

pražená káva

250 g

1 kg

250 g

1 kg

káva tenoria
čerstvě pražená zrnková káva • směs v optimálním poměru z vybraných vysoce kvalitních dru-
hů Arabica 40 % a Robusta 60 % • pro milovníky silné kávy nebo jako povzbuzení během ná-
ročného pracovního dne díky vyššímu  obsahu kofeinu • vyznačuje se silným aroma a bohatou 
cremou • vhodná pro espresso či kávové mléčné nápoje, ale i na českého turka     

Obj. kód obsah  Cena (Kč/Ks)
401 942 250 g 120,00
401 943 1000 g 340,00

Čerstvě 

pražená káva

káva Segafredo
ideální pro přípravu espressa • obsah 1000 g

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
212 067 mletá 490,00
212 068 zrnková 490,00

1 kg

1 kg

káva loR
zrnková káva • směs arabiky a robusty • espresso:  tmavé pražení, 
plná, vyvážená a intenzivní chuť • crema: směs s výraznou převa-
hou arabiky, střední pražení, vyvážená chuť s jemnou nakyslostí 
a citrusovými tóny • obsah 500 g   

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
219 804 crema  219,00
219 805 espresso 219,00

káva Jacobs kronung Selection
zrnková káva •  vyvážený mix zrn arabiky a  robusty •  plná chuť 
a silnější intezita • vhodná pro kávové mléčné nápoje, ale i chutné 
espresso •  obsah 1000 g 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 769 279,00

1 kg

káva Jihlavanka Standard
Jihlavanka Standard Original v sobě spojuje vyváženou kombinaci 
výrazné vůně a klasické silné chuti • mletá • doporučená pro pří-
pravu turecké kávy

Obj. kód obsah  Cena (Kč/Ks)
219 753 250 g 99,00
219 754 500 g 159,00

250 g 500 g

káva Jacobs Standard
pro tradiční přípravu turecké kávy • směs z káv Arabica a Robusta 
• speciální způsob pražení • mletá • vakuové balení • obsah 250 g

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
210 063 79,00

250 g

500 g
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Obj. kód Cena (Kč/Ks)
210 063 79,00

káva Nescafé
vyrobena ze 100% kvalitní aromatické kávy, směsi zrn Arabica a Robusta 

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
210 103 Classic 200 g 190,00
210 064 Gold 200 g 350,00
219 762 Crema 200 g 190,00

káva Jacobs Velvet
instantní • silná a lahodná káva s  jemnou pěnou a bohatou chutí 
• obsah 200 g

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
218 077 190,00

Nescafé dolce Gusto kapsle
kapsle pro přístroje Dolce Gusto • snadná příprava • chuť a kvalita Nescafé 

Obj. kód druh  počet porcí  Cena (Kč/bal.)
218 157 Lungo 16 175,00
218 160 Latte Macchiatto bez cukru 8 175,00
218 161 Esspresso 16 175,00
218 162 Choccocino 8 175,00
219 307 Espresso Intenso 16 175,00

Mandle v čokoládě
mandle v čokoládě • 50 ks

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
219 682 184,00

50ks

karamelové sušenky 
ke kávě
obsah 6,25 g • 50 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
212 025 87,00

50ks

Smetana do kávy
trvanlivá 

Obj. kód ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
212 069 10 19,00
215 074 120 229,00

10ks 120ks

Cukr třtinový balený
obsah 4 g cukru v sáčku • 450 sáčků v balení 
• hygienické balení třtinového cukru

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
219 051 310,00 450ks

Cukr hygienicky balený
obsah 4 g cukru v sáčku • 1000 sáčků v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
210 024 279,00

1000ks

11
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Mléko
objem 1 l

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
218 054 polotučné 24,00
218 184 plnotučné 29,00

Mléko zahuštěné
zahuštěné neslazené plnotučné mléko • 7,5 % tuku • obsah 250 g 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
218 049 37,00

Med
med je jediná potravina, která obsahuje všechny látky potřebné 
k udržení života, včetně enzymů, vitamínů, minerálů a vody

Obj. kód obsah  Cena (Kč/bal.)
219 757 48 x 15 g 239,00
219 758 500 g 149,00

Čaj lipton yellow label
25 sáčků v krabičce • obsah krabičky 50 g 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
210 026 79,00

Cukr kostky
obsah 1 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
212 034 49,00

Cukr třtinový
přírodní třtinový cukr nerafinovaný • příjemná medová vůně 
a sladce třtinová chuť • obsah 1 kg

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 760 87,00

Citronka
citronový koncentrát • obsah 380 g 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
213 048 16,00

Čaj pickwick černý
bohatá chuť • přírodní antioxidanty

Obj. kód druh  balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
216 071 Ranní 100 129,00
219 042 Earl grey 100 159,00
219 043 English Tea 100 159,00
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Čaj lipton yellow label
25 sáčků v krabičce • obsah krabičky 50 g 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
210 026 79,00

Čaj pickwick černý
bohatá chuť • přírodní antioxidanty

Čaj pickwick ovocný
20 sáčků v krabičce • ideální nápoj pro kterýkoliv okamžik během dne 

Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
219 692 Jahody s mátou 49,00
218 012 Švestky s vanilkou a skořicí 49,00
219 429 Mango s limetkou a se zázvorem 49,00
219 549 Brusinky s malinami 49,00
219 550 Lesní ovoce 49,00
219 683 Citrus s bezovým květem 49,00
219 684 Zázvor s citronem a citronovou trávou 49,00
219 551 Máta 49,00

Čaj pickwick variace
20 sáčků v krabičce • obsahuje 4 varianty ovocných čajů

Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
219 552 Zelené variace s ovocem 49,00
219 868 Ovoce s pomerančem 49,00
219 869 Ovoce s třešní 49,00
219 870 Ovoce s jahodou 49,00

Čaj pickwick tea Master Selection
25 sáčků v krabičce • prémiová kvalita • dlouhé čajové lístky doplněné bylinkami, kořením 
a ovocem • 100% přírodní ingredience • transparentní nylonové sáčky 

Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
219 791 Earl Grey  136,00
219 792 English Breakfast  136,00
219 793 Máta 136,00
219 794 Zelený čaj  136,00
219 795 Červené ovoce 136,00

Čaj pickwick Slow tea
25 sáčků v krabičce • prémiová kvalita • dlouhé čajové lístky, které zajistí pomalou extrakci a delikátní, plnou chuť a barvu čaje  • 100 % přírodní 
ingredience • čajové sáčky jsou individuálně balené do kvalitních transparentních sáčku pro dokonalé uchování chuti a aroma • prémiovost těchto 
netradičních čajů ještě zdůrazňuje jejich atraktivní vzhled vhodný do moderních a trendy kaváren a restaurací • Royal English: černý čaj s plnou 
lehce pikantní a přesto jemnou chutí, osvěžující chuť s čerstvými tóny • Velvet Green: zelený čaj s květinovými a jemnými zelenými tóny, jemná, 
něžná chuť •  Rose Berry Blues: voňavé lístky růže namíchané se sladkými malinami a  tropickou vůní liči, tajuplná a  rytmická chuť, která Vás 
nepřestane bavit  

Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
219 806 Royal English 249,00
219 807 Velvet Green 249,00
219 808 Rose Berry Blues 249,00

Čaj pickwick zelený
obsahuje antioxidanty, které posilují přirozenou obranyschopnost 
vašeho organismu • osvěžující

Obj. kód druh  balení (ks)  Cena (Kč/bal.)
219 556 Zelený  20 49,00
219 044 Zelený s citrónem 100 159,00

Čaj pickwick HoReCa Variace
100 ks v  krabičce •  balení obsahuje 10 x 10 druhů čaje (2 druhy 
černých čajů, 2 druhy zelených čajů, 6 druhů ovocných čajů) 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
218 015 199,00

11
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bohemia sekt
pro všechny mimořádné události • objem 0,75 l

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 749 198,00

Sirup Jupí
sirup plný vitamínů a svěží ovocné šťávy • neobsahuje umělá bar-
viva, sladidla ani konzervanty • objem 700 ml

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
219 755 černý rybíz 47,00
219 756 lesní směs 47,00

Coca Cola
nejoblíbenější nealkoholický nápoj 

Obj. kód objem  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
210 022 Cola 1,75 l 6 ks 269,00
214 150 Cola 0,5 l 12 ks 350,00

Rajec ochucená
neperlivá pramenitá voda • bez konzervantů • s extraktem mate-
řídoušky, pampelišky • objem 1,5 l • 6 ks v balení

Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
219 763 mateřídouška 169,00
219 764 pampeliška 169,00

ocet
objem 1 l

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 750 17,00

Relax 100% džusy 
se 100% ovocným podílem • bez přidaného cukru • bez konzervantů • bez aromat a barviv • objem 1 l 
• 12 ks v balení

Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
219 100 ananas  550,00
219 101 červený grapefruit 550,00
215 071 jablko 550,00
210 040 multivitamín  550,00
210 041 pomeranč 550,00

Relax Select 1l
řada nápojů s ovocným podílem méně než 100 % • bez použití konzervantů, umělých aromat a barviv 
• objem 1 l • 12 ks v balení

Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
219 092 broskev  550,00
219 093 brusinka 550,00
219 094 hruška  550,00
219 095 jahoda  550,00
219 096 mandarinka-maracuja-mango 550,00
219 097 multivitamín červené ovoce 550,00
219 098 mandarinka-pomeranč s dužinou 550,00
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Rajec
jedinečná přírodní pramenitá voda • přirozený stupeň mineraliza-
ce 317 mg/l • vyvážený poměr vápníku a hořčíku • skvělá osvěžující 
chuť • objem 1,5 l • 6 ks v balení

Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
219 543 jemně perlivá 112,00
219 544 neperlivá 112,00

Aquila Aqualinea 
voda obsahuje pouze 0,002 % sodíku, takže ideálně působí proti 
zadržování tekutin v  těle a pomáhá tak uvolňovat z  těla škodlivé 
látky a únavu

Obj. kód druh  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
214 164 neperlivá 0,5 l 12 ks 189,00
219 680 jemně perlivá 0,5 l 12 ks 189,00
214 134 neperlivá 1,5 l 6 ks 99,00
217 078 jemně perlivá 1,5 l 6 ks 99,00

Magnesia
výjimečná minerální voda, která osvěžuje svou chutí i blahodár-
nými účinky celý organismus •  objem 1,5 l •  6 ks v balení

Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
214 132 přírodní perlivá 115,00
219 087 přírodní neperlivá 115,00
219 088 přírodní jemně perlivá 115,00

bonaqua
vyvážené množství minerálů • nezatěžuje lidský organismus • vhod-
ná ke každodenní konzumaci • pramení v národní přírodní rezervaci 
nedaleko Piešťan z hloubky 360 metrů • objem 0,5 l • 12 ks v balení

Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
214 128 jemně perlivá 199,00
214 129 neperlivá 199,00

Mattoni ochucená
ochucená přírodní voda • objem 1,5 l • 6 ks v balení

Obj. kód druh  Cena (Kč/bal.)
218 074 bílé hrozny 135,00
218 070 citron 135,00
218 072 grapefruit 135,00
218 073 granátové jablko 135,00
218 071 pomeranč 135,00
219 766 malina 135,00

Mattoni
výjimečná minerální voda z panenské přírody v okolí Karlových Varů s vyváženým obsahem 
minerálů a ryzí chutí

Obj. kód druh  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
213 051 perlivá 0,5 l 12 ks 189,00
219 681 jemně perlivá 0,5 l 12 ks 189,00
219 765 neperlivá 0,5 l 12 ks 189,00
213 050 perlivá 1,5 l 6 ks 119,00
214 123 jemně perlivá 1,5 l 6 ks 119,00

dobrá voda
vhodná k přípravě míchaných osvěžujících nápojů

Obj. kód druh  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
219 103 neperlivá 0,25 l 8 ks 95,00
219 104 jemně perlivá 0,25 l 8 ks 95,00
212 191 neperlivá 0,5 l 8 ks 95,00
211 232 jemně perlivá 0,5 l 8 ks 95,00
210 035 neperlivá 1,5 l 6 ks 99,00
218 062 jemně perlivá 1,5 l 6 ks 99,00

11
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taška papírová na víno
rozměr 38 x 9,5 x 6,5 cm • taška na 1 lahev

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
219 662 přírodní 18,00
219 664 modrofialová 18,00
219 663 vínová 18,00
219 661 zelená 18,00
219 660 fialová 18,00

taška papírová Craft 
dárková taška z pevného eko papíru • vhodná i k reklamnímu potisku 
• rozměry v tabulce š x h x v 

Obj. kód typ  rozměry (cm)  Cena (Kč/Ks)
211 534 na láhev 11,5 x 9 x 35,5  10,90
211 538 malá 15 x 6 x 20 6,90
211 542 střední  19 x 8 x 24  9,90
211 546 velká 24 x 8 x 33 10,90

taška kartonová na víno 
z vlnité lepenky • rozměr 36 x 10 x 8 cm - na 1 lahev, 35,5 x 16,8 x 8,2 cm - na 2 lahve

Obj. kód barva  provedení  Cena (Kč/Ks)
219 665 přírodní 1 lahev 20,00
219 666 přírodní 2 lahve 28,00
219 667 vínová 1 lahev 22,00
219 668 vínová 2 lahve 30,00

papírové tašky
papírová taška s papírovými uchy • vhodná i k reklamnímu potisku • rozměry 
v tabulce š x h x v • 50 ks v balení

Obj. kód rozměry (cm)  barva  Cena (Kč/bal.)
219 647 26 x 12 x 36 bílá 265,00
219 648 32 x 15 x 43 bílá 369,00
219 646 32 x 21 x 27 bílá 348,00
219 650 26 x 12 x 36 hnědá 239,00
219 651 32 x 15 x 43 hnědá 337,00
219 649 32 x 21 x 27 hnědá 317,00

50ks

papírové tašky s plochými uchy
papírové tašky s plochými uchy • vyrobeny z bílého a hnědého kraftového papíru • mají vysokou pevnost a zároveň 
jsou šetrné k životnímu prostředí • vhodné k potisku • možnost zakázkové výroby od 3000 ks (velikost, potisk) • roz-
měry v tabulce šířka x hloubka x výška 

Obj. kód rozměry (cm)  barva  gramáž (g/m2)  počet (ks/bal.)  Cena (Kč/bal.)
219 770 24 x 11 x 33 hnědá  80 250 1086,00
219 771 28 x 17 x 27 hnědá  80 250 1159,00
219 772 32 x 20 x 28 hnědá  80 250 1273,00
219 773 32 x 12 x 41 hnědá  80 200 1015,00
219 774 45 x 17 x 48 hnědá  100 100 809,00
219 775 24 x 11 x 33 bílá 80 250 1118,00
219 776 28 x 17 x 27 bílá 80 250 1200,00
219 777 32 x 20 x 28 bílá 80 250 1318,00
219 778 32 x 12 x 41 bílá 80 200 1055,00
219 779 45 x 17 x 48 bílá 100 100 850,00

papírové tašky s kroucenými uchy
papírové tašky s kroucenými uchy • vyrobeny z bílého a hnědého kraftového papíru • mají vysokou pevnost a zároveň 
jsou šetrné k životnímu prostředí • vhodné k potisku • možnost zakázkové výroby od 3000 ks (velikost, potisk) • roz-
měry v tabulce šířka x hloubka x výška 

Obj. kód rozměry (cm)  barva  gramáž (g/m2)  počet (ks/bal.)  Cena (Kč/bal.)
219 780 24 x 11 x 33 hnědá  90 200 985,00
219 781 28 x 17 x 27 hnědá  80 250 1318,00
219 782 32 x 20 x 28 hnědá  80 200 1305,00
219 783 32 x 12 x 41 hnědá  100 150 960,00
219 784 45 x 17 x 48 hnědá  100 100 876,00
219 785 24 x 11 x 33 bílá 90 200 1011,00
219 786 28 x 17 x 27 bílá 80 250 1350,00
219 787 32 x 20 x 28 bílá 80 200 1350,00
219 788 32 x 12 x 41 bílá 100 150 993,00
219 790 45 x 17 x 48 bílá 100 100 916,00
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taška pe s průhmatem
vhodná i k reklamnímu potisku • barva bílá

Obj. kód rozměry (cm)  Cena (Kč/Ks)
210 398 38 x 44 2,90
219 768 55 x 60 5,90

krabice klopová
třívrstvá lepenka • univerzální použití odpovídající typu 0201 kla-
sifikace FEFCO • tloušťka materiálu cca 3 - 4 mm • na potisk klopo-
vých krabic či jiné formáty rádi zpracujeme individuální kalkulaci

Obj. kód rozměry (mm)  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
219 068 305 x 215 x 230  25 264,00
219 069 430 x 305 x 215 25 396,00

25ks

balicí papír v roli
gramáž 90 g

Obj. kód rozměry  provedení  Cena (Kč/Ks)
219 644 0,9 x 5 m bílá 48,00
210 000 1 x 5 m šedák 27,00
212 022 1 x 50 m šedák 209,00

tašky mikrotenové 
rozměry: šířka tašky x boční sklad x výška tašky

Obj. kód provedení  nosnost  rozměr (cm)  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
310 384 pruhované 4 kg 25 x 12 x 45 100 23,00
310 385 pruhované 10 kg 30 x 16 x 52 100 49,00
219 523 bílé 15 kg 30 x 20 x 60 50 47,00
310 386 bílé 20 kg 40 x 20 x 60 50 64,00

balicí papír šedák v arších
rozměry 70 x 100 cm • gramáž 90 g • 10 kg v balení

Obj. kód rozměry  Cena (Kč/bal.)
212 023 0,7 x 1 m 349,00

100ks 50ks

Úklidový papír
rozměry 0,5 x  10 m • extra odolná vrstva PE • odolný vůči krátkodobému působení vody 
(ze strany potisku), proto z něj můžete bez obav vlhkým hadrem setřít prach či jiné ne-
čistoty • ideální pomocník v kuchyních, spížích, garážích, na chatách, chalupách, apod.

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 708 64,00

balicí papír - pergamenová náhrada 
balicí papír s potravinářským atestem • archy • rozměry 70 x 100 cm • gramáž 45 g • 10 kg 
v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
210 229 590,00

11



www.p4o.cz342

NezbytNé doplňky
lampičky, svítilny, žárovky, baterie, prodlužovací přívody, kuchyňské spotřebiče, vysavače, ventilátory, přímotopy, 
pohlcovače vlhkosti, nádobí a příbory, fólie, sáčky, občerstvení, kávy, čaje, nápoje, balicí potřeby, nářadí, lepicí 
a označovací pásky, zdravotnický materiál11

Rychlouzavírací sáčky
100 ks v balení

Obj. kód rozměry (cm)  Cena (Kč/bal.)
218 001 4 x 6 7,00
214 052 6 x 8 11,00
214 053 7 x 10 14,00
218 002 8 x 12 17,00
214 054 10 x 15 25,00
218 003 12 x 17 33,00
218 004 15 x 22 46,00
218 005 18 x 25 61,00
218 006 20 x 30 77,00
218 007 25 x 35 106,00

100ks

Gumičky barevné MIX
balení obsahuje 50 g • mix velikostí o průměru 2, 4, 6 cm

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
215 018 16,00

Gumičky 1 kg
balení obsahuje 1 kg gumiček

Obj. kód barva  průměr (cm)  Cena (Kč/bal.)
219 719 zelená 4 130,00
219 720 červená 8 130,00

Vázací pásek
vázací pásek bílý • balení 100 ks

Obj. kód délka (mm)  šířka (mm)  Cena (Kč/bal.)
219 631 100 2,5 13,00
219 723 150 2,5 21,00
219 634 300 3,6 67,00

100ks

odlamovací nůž Speciál
masivní odlamovací nůž s plastovým tělem • kovová vodicí lišta 
• blokace ostří • šířka nože 18 mm • možnost výměny nožů

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
214 082 32,00

odlamovací nůž
odlamovací nůž s plastovým tělem • bez vodicí lišty • blokace ostří 
• možnost výměny nožů

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
210 104 úzký 9,00
212 017 široký 11,00

Náhradní břity
do odlamovacího nože • 10 ks v balení 

Obj. kód šíře (mm)  Cena (Kč/bal.)
215 029 9 14,00
212 018 18 18,00

10ks

keramický nůž Milan
nůž s  keramickým ostřím •  bezpečné tělo •  vysouvací nůž •  délka 
čepele při vysunutí 2 cm • zajímavý design • vhodné do kanceláře, 
pro kutily i kreativní tvorbu • rozměr 8,5 x 14,5 x 10,5 cm • mix barev

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 656 140,00
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zakrývací fólie
zakrývací fólie 4 x 5 m • vhodná při malování a rekonstrukci domu a bytu • používá se jako 
ochrana před barvou, vlhkem, prachem a nečistotami

Obj. kód materiál  tloušťka mic.  Cena (Kč/Ks)
219 717 HDPE 7 19,00
219 718 LDPE 30 58,00

bublinková fólie
pro přepravu křehkých materiálů

Obj. kód rozměry  typ  Cena (Kč/Ks)
219 283 50 cm x 5 m role 40,00
219 284 50 cm x 10 m role 83,00
219 285 100 cm x 5 m role 83,00
219 286 100 cm x 10 m role 173,00
218 111 100 cm x 100 m role 499,00

Fixační fólie
ruční fólie: váha 2,1 kg • 23 mic • dutinka 530 g • 6 ks v balení • granát: návin 150 m • 23 mic 
• na vyžádání nabídneme i strojní fólii    

Obj. kód provedení  šíře  Cena (Kč/Ks)
219 451 ruční černá 50 cm 149,00
219 813 ruční modrá 50 cm 163,00
219 814 ruční bílá 50 cm 155,00
219 449 ruční čirá 50 cm 129,00
219 450 granát  10 cm 28,00

Na vyžádání nabídneme 
strojní fólii

Motouz
nepostradatelný v kanceláři i domácnosti

Obj. kód materiál  síla (dtex)  hmotnost (g)  návin (m)  Cena (Kč/Ks)
210 087 jutový 500 x 2 50 50 10,00
210 088 jutový 500 x 3 100 67 17,00
210 089 jutový 500 x 3 250 333 39,00
210 090 polypropylenový 7800 100 124 21,00
210 092 polypropylenový 7800 250 310 49,00
210 091 polypropylenový 7800 2000 2480 280,00
218 016 polypropylenový 12500 5000 4000 490,00
210 094 lněný - trikolora 200 x 3 40 63 30,00
210 093 lněný - potravinářský 105 x 6 40 63 33,00

Váha na dopisy SkS 5305
ultra slim design • nerezový povrch pro snadnou údržbu • extra velký LCD displej s kontrastním 
podsvícením •  váživost do  5 kg •  tara •  4 senzory pro vyšší přesnost vážení •  rozlišení 1 g 
•  možnost volby jednotek •  indikace slabé baterie a  přetížení •  automatické vypnutí při 
nečinnosti • včetně 2 ks CR2032 baterie • rozměry (š x h x v) 160 x 230 x 14 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
218 047 460,00

Sada nářadí 39 ks Fieldmann
sada nářadí v praktickém kufříku • nepostradatelný pomocník do každé firmy nebo 
domácnosti • sada obsahuje: kombinované kleště • 12 ks bitů 25 mm • 8 ks imbuso-
vých klíčů 1,5 - 6 mm • 2 ks šroubováků: PH2 x 100 mm, SL6 x 100 mm • 1 ks násada 
na bity • 1 ks 3/8'' ráčna • 9 ks 3/8'' nástrčné hlavice: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 
• 1 ks kladivo 200 g • 1 ks prodlužovací nástavec 3/8'' x 3'' • 1 ks 3/8'' univerzální kloub 
• 2 ks 3/8'' nástrčná hlavice na svíčky: 16, 21 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 732 880,00

11
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NezbytNé doplňky
lampičky, svítilny, žárovky, baterie, prodlužovací přívody, kuchyňské spotřebiče, vysavače, ventilátory, přímotopy, 
pohlcovače vlhkosti, nádobí a příbory, fólie, sáčky, občerstvení, kávy, čaje, nápoje, balicí potřeby, nářadí, lepicí 
a označovací pásky, zdravotnický materiál11

značkovací páska
ke  značení vymezených prostorů •  velmi pevná •  materiál PVC •  tloušťka 
120 mic. • otěruodolná s vysokou přilnavostí • k použití na schody, snížené 
podhledy atd. • barva černo-žlutá

Obj. kód šíře x návin  Cena (Kč/Ks)
216 063 50 mm x 20 m 49,00

návin 20 m návin 200 m

ohraničovací nelepicí páska 
výstražná, ohraničující páska nelepicí • materiál PVC • vhodná pro značení 
výkopů, ohraničení prostorů, vytyčení tras • návin 200 m • šíře 80 mm • bar-
va červeno-bílá • 24 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 524 125,00

nelepicí

lepicí páska papírová
hnědé papírové pásky • popisovatelné • pro lepení běžných balíků a krabic, papírových obálek

Obj. kód šíře x návin  Cena (Kč/Ks)
212 019 25 mm x 50 m 16,00
212 020 40 mm x 50 m 25,00
212 021 50 mm x 50 m 31,00

návin 50 m

lepicí páska krepová 
papírová páska • pro ochranu povrchů před potřísněním ploch nebo mechanickým poškozením 
• snímatelná bez zanechání zbytků lepidla

Obj. kód šíře x návin  Cena (Kč/Ks)
212 003 15 mm x 50 m 19,00
212 005 38 mm x 50 m 45,00
212 006 50 mm x 50 m 58,00

návin 50 m

lepicí páska oboustranná
polypropylenová oboustranná lepicí páska • univerzální použití • možnost použít 
pro podlahové krytiny a koberce 

Obj. kód šíře x návin  Cena (Kč/Ks)
212 011 25 mm x 10 m 17,00
212 008 38 mm x 10 m 28,00
212 009 50 mm x 10 m 38,00
219 742 50 mm x 25 m 86,00

návin 25 mnávin 10 m

podlahová označovací páska
materiál PVC 130 mic. • silně lepicí lepidlo • šíře 50 mm - návin 33 m • praktický systém organizace manipulace s materiálem 
a vytvoření bezpečnostních zón • vysoká viditelnost • dlouhá životnost při použití v interiéru • ideálně pro průmyslové objekty, 
manipulační haly, skladové prostory, průchody a únikové cesty

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
219 638 červená 208,00
219 637 modrá 208,00
219 640 zelená 208,00
219 639 žlutá 208,00
219 641 červená/bílá 208,00
219 643 zelená/bílá 208,00
219 642 žlutá/černá 208,00

návin 33 m

Žlutá
Uličky, jízdní pruhy  
a pracovní úseky

Červenobílá
Oblasti, které musejí zůstat volné 
z důvodů bezpečnosti nebo vyhovění 
vnitřním předpisům

Černožlutá
Oblasti, kde mohou být zaměstnanci 
vystaveni  specifickým fyzickým 
nebo zdravotním nebezpečím

Červená
Poškození, praskliny, 
údržba, oprava

Příklady značení dle barevného rozlišení:
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ohraničovací nelepicí páska lepicí páska textilní Scotch 

textilní páska •  všestranné použití na dočasné opravy, připevňování a svazování, utěsňování

Obj. kód šíře x návin  Cena (Kč/Ks)
219 210 48 mm x 9 m 114,00

návin 9 m

lepicí páska maskovací Scotch 
jednodenní maskovací páska se středně vysokou přilnavostí pro použití v  interiéru •  použití 
na  většinu natíraných, nepoškoditelných povrchů jako je dřevo, vinyl, sklo, kov a  koberce 
• odolává odlepování nebo svinování • snadná manipulace • pouze pro interiéry

Obj. kód šíře x návin  Cena (Kč/Ks)
219 502 36 mm x 50 m 81,00
219 503 48 mm x 50 m 104,00

návin 50 m

lepicí páska stříbrná
odolná proti vodě a tlaku • těsnící • montážní • vhodná pro různé opravy

Obj. kód šíře x návin  Cena (Kč/Ks)
219 857 50 mm x 50 m 149,00

návin 50 m

balicí páska vyztužená
vyztužená skelným vláknem do  mřížky •  pevná ve  smyku •  pro velmi těžké krabice a  extra 
pevné spoje • velmi pevná páska odolná proti oděru • extra lepivá

Obj. kód šíře x návin  Cena (Kč/Ks)
219 203 19 mm x 50 m 149,00

návin 50 m

balicí páska potištěná 
potisk pásky KŘEHKÉ/FRAGILE • bílá páska a červený tisk

Obj. kód šíře x návin  Cena (Kč/Ks)
219 071 48 mm x 66 m 33,00

návin 66 m

návin 20 m

balicí páska se zásobníkem
šíře 48 mm • návin 20 m • páska pro každodenní používání • ideální pro pečetění hrubých ba-
líků, papírových krabic nebo kartonů pro přepravu a skladování • odvíječ usnadňuje odvíjení 
a odřezávání pásky • velmi silná adheze na všech typech povrchů • velmi odolná • čirá

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
217 069 143,00

11
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NezbytNé doplňky
lampičky, svítilny, žárovky, baterie, prodlužovací přívody, kuchyňské spotřebiče, vysavače, ventilátory, přímotopy, 
pohlcovače vlhkosti, nádobí a příbory, fólie, sáčky, občerstvení, kávy, čaje, nápoje, balicí potřeby, nářadí, lepicí 
a označovací pásky, zdravotnický materiál11

odvíječ balicí pásky Concorde
ruční odvíječ pro aplikaci balicí pásky • jednoduché použití • vybaven brzdou • maximální šíře 
pásky 50 mm • maximální návin pásky 75 m • šedý • dodáváno bez pásky

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 815 170,00

odvíječ balicí pásky Comfort
profesionální ruční odvíječ vhodný pro všechny druhy balicích pásek do  šíře 50 mm a  délky 
66 m •  měkčená rukojeť •  nůž se vyklápí až po  zatížení přítlačné lamely a  snižuje tak riziko 
možného poranění • nastavitelná síla odvíjení • dodáváno bez pásky 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 699 464,00

šíře pásky až 50 mm
návin pásky až 66 m

odvíječ balicí pásky 3M
ruční odvíječ na  balící pásky do  šíře 55 mm a  délky 66 m •  brzda udržuje pásku při lepení 
neustále napnutou • mechanické díly zaručují dlouhou životnost • odvíječ 219799 dodáván 
s 2 ks hnědé balicí nehlučné pásky 50 mm x 66 m (219 202)

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
210 108 odvíječ 599,00
219 799 odvíječ s 2 ks pásky 599,00

šíře pásky až 55 mm
návin pásky až 66 m

lepicí páska packFilm
návin 66 m • základní balení 6 ks 

Obj. kód barva  šíře (mm)  Cena (Kč/Ks)
216 016 hnědá 48 17,50
216 017 transparentní 48 17,50
219 021 hnědá 72 28,00
219 022 transparentní 72 28,00

návin 66 m

lepicí páska 3M
kvalitní balicí páska

Obj. kód barva  rozměr  Cena (Kč/Ks)
170 050 transparentní 25 mm x 66 m 31,00
170 051 hnědá 38 mm x 66 m 36,00
170 052 transparentní 38 mm x 66 m 36,00
170 055 hnědá 50 mm x 66 m 39,00
170 056 transparentní 50 mm x 66 m 39,00

návin 66 m

balicí páska nehlučná
šíře 50 mm •  návin 66 m •  vysoce kvalitní balící páska s  nehlučným odvíjením •  výborná 
pevnost a odolnost vůči teplotním extrémům i vlhkosti • vyznačuje se téměř dvojnásobnou 
nosností oproti běžným páskám • dlouhodobá životnost pásky

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
219 202 hnědá 49,00
219 201 transparentní 49,00 návin 66 m

šíře pásky až 50 mm
návin pásky až 75 m



347

2020/2021  objednávejte na  www.p4o.cz
přenosná lékárnička s náplní
přenosná lékárnička bílá s náplní KANCELÁŘ je vhodná do všech kancelářských a administrativních prostorů s běžnou mírou ri-
zika úrazu • může sloužit jako stacionární nástěnná lékárnička, součástí dodávky je stěnový držák se šrouby • v případě potřeby 
lze lékárničku jednoduše ze stěnového držáku vyjmout a přenést přímo na místo úrazu • vnitřní prostor lékárničky je rozdělen 
na čtyři přihrádky • možnost uzamčení lékárničky visacím zámkem (není součástí dodávky) • rozměry 430 x 280 x 140 mm • je 
vybavena náplní KANCELÁŘ obsahující obvazový materiál, obinadlo, sterilní krytí, náplasti, pinzetu, roušku, trojcípý šátek, 
rukavice, dig. teploměr, nůžky, vatu, dezinfekční utěrky, zavírací špendlíky, příručku první pomocí, knihu úrazů, tužku 

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
310 552 lékárnička s náplní Kancelář 1230,00
219 701 náhradní náplň Kancelář 694,00

kufřík první pomoci
plastový kufřík první pomoci je vyroben z ABS plastu odolného vůči nárazům • kufřík lze pevně připev-
nit ke zdi a stává se z něj klasická lékárnička, součástí dodávky jsou šrouby a hmoždinky • v případě 
potřeby lze kufřík ze šroubů vyjmout a přenést přímo na místo úrazu •  rozměry 280 x 210 x 90 mm 
• kufřík je bez vnitřního dělení • vybaven náplní BASIC, která vyhovuje požadavkům pro vybavení lé-
kárničky v domácnostech, kancelářích, menších firmách nebo organizacích s běžnou mírou rizika úrazu 
• náplň do lékárničky BASIC obsahuje základní sortiment obvazového materiálu, roušky, sterilní krytí, 
náplasti, trojcípý šátek, izotermickou fólii, rukavice, dezinfekční utěrky, nůžky, příručku první pomoci

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 700 694,00

lékárnička - FIRSt AId kIt 3M Nexcare
souprava se všemi produkty potřebnými k první pomoci • obsahuje kompletní řadu produktů, která vám pomůže poskytnout 
všechny typy první pomoci • lehká a malá • snadno se balí • malý, lehký uzavíratelný pytel, který s sebou lze vzít kamkoli 
• sada obsahuje: 4 ks náplastí Nexcare™ Comfort (25 x 72 mm), 5 ks náplastí Nexcare™ Active (19 x 72 mm), 2 ks náplasti 
Nexcare™ Aqua 360° Maxi (60 x 89 mm), 2 ks náplasti Active (TM) 360° Maxi (53 x 85 mm), 1 ks šití Steri Strips (6 x 38 mm), 
1 ks samolepicích stehů Steri Strips (6 x 75 mm), 4 ks čisticích hadříků a 1 pár rukavic

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 035 279,00

Gel dezinfekční na ruce 3M Nexcare
rychleschnoucí dezinfekční gel na ruce • odstraňuje nečistoty bez použití vody nebo 
mýdla • obsahuje 70 % Ethanolu (ničí 99,9 % bakterií a virů, během 30 vteřin účinný 
proti adenovirům typu 5, rotavirům a murinním norovirům (virální gastroenteritis), 
chřipkovému virovému kmeni A NIBRG14 [H5N1] a porcinnímu kmeni [H1N1] (prasečí 
chřipka), virům herpes typu 1, HIV-1, SARS koronavirům a virům hepatitidy B a C)

Obj. kód objem  Cena (Kč/Ks)
219 038 25 ml 65,00
401 629 75 ml 129,00
401 458 500 ml 350,00

Náplast 3M Spofaplast metrová
textilní náplast rychloobvaz •  délka 1 m •  hypoalergenní, elastická 
a dobře lepicí • bez obsahu latexu • skvěle drží, chrání a neodlepuje 
se • dobře ošetří drobné rány, odřeniny nebo puchýřky •  lze stříhat 
dle potřeby

Obj. kód šíře  Cena (Kč/Ks)
219 796 6 cm 50,00
219 797 8 cm 62,00

Náplasti 3M Spofaplast textilní
textilní náplasti 72 x 19 mm • hypoalergenní, elastické 
a dobře lepicí • bez obsahu latexu • skvěle drží, chrání 
a  neodlepují se •  dobře ošetří drobné rány, odřeniny 
nebo puchýřky • praktický a úsporný obal • 5 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
219 798 12,00

11
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objem
0,475l

objem
1l

112 mm
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1  

m
m

114 mm

112 mm
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m

114 mm

Obj. kód typ  objem  barva  Cena (Kč/Ks)
310 940 S2 Mini 0,475 l černá 595,00
218 124 S2 Mini 0,475 l bílá 595,00
310 939 S1 1 l  černá 748,00
218 123 S1 1 l  bílá 748,00

Zásobník na tekuté mýdlo S1/S2
pro tekuté mýdlo Premium (210154, 210153) a čistič WC sedátek (400659) • spolehlivý sys-
tém, vysoká kapacita • robustní provedení • vhodný také do náročného prostředí • ABS plast 

Obj. kód objem  Cena (Kč/Ks)
210 154 0,475 l 96,00
210 153 1 l  144,00

Mýdlo tekuté Premium
jemné krémové mýdlo •  pro zásobník S1 a  S2 Mini (218123, 
310939, 218124, 310940) • pro běžné mytí rukou 

Zásobník na tekuté mýdlo CN
nástěnný zásobník na tekuté mýdlo • z ABS plastu s tlačítkem v kompaktním provedení 
• lze montovat na vruty i samolepky

Obj. kód objem  počet dávek  barva  Cena (Kč/Ks)
401 328 0,5 l 500 bílá 245,00
310 911 0,5 l 500 černá 257,00
401 329 1 l 1000 bílá 294,00

objem
1l

objem
0,5l

125 mm

22
0  

m
m

155 mm

105 mm

17
0  

m
m

135 mm

Mýdlo krémové Isolda 
objem 5 l • dermatologicky testované tekuté krémové mýdlo je šetrné ke všem druhům pokožky • mýdlo je 
určeno pro pravidelnou denní péči o pokožku • vyniká dokonalými ošetřujícími schopnostmi, které jej řadí, 
v porovnatelných cenových relacích, na špičku mezi dostupnými krémovými mýdly

Obj. kód vůně  Cena (Kč/Ks)
310 609 zelené jablko s avokádovým mlékem   139,00
310 610 mandarinka se sojovým mlékem  146,00
310 611 granátové jablko s kokosovým mlékem  139,00

Obj. kód vůně  Cena (Kč/Ks)
310 346 jasmín 87,00
310 347 vanilka 87,00
310 348 fresh 87,00

Mýdlo tekuté 5l
objem 5 l • příjemná parfemace 

Mýdlo tekuté Tip Line
mýdlo s glycerinem • příjemná parfemace   

Obj. kód objem  typ  vůně  Cena (Kč/Ks)
310 536 500 ml pumpička jasmín 35,00
310 537 500 ml pumpička vanilka 35,00
310 538 500 ml pumpička sensitive 35,00
310 539 500 ml pumpička fresh 35,00
310 540 1 l láhev jasmín 35,00
310 541 1 l láhev vanilka 35,00
310 542 1 l láhev sensitive 35,00
310 543 1 l láhev fresh 35,00
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Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
310 941 černá 880,00
310 411 bílá 880,00

objem
1l

113 mm

28
6  

m
m

105 mm

Zásobník Tork na pěnové mýdlo S4
pro pěnové mýdlo Premium 1l (310412) • spolehlivý systém, vysoká kapacita • robustní prove-
dení • vhodný také do náročných prostředí • rozměry (š x v x h) 113 x 286 x 105 mm • ABS plast

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 412 294,00

Pěnové mýdlo Tork pro zásobníky S4
objem 1 l = 2500 dávek • jemné pěnové mýdlo • pro zásobník (310411, 310941) • při použití 
pěnového mýdla jedna dávka = umytí

2 500 dávek 

Mýdlo s antibakteriální přísadou Isolda
mýdlo s  antibakteriální přísadou k  běžné a  preventivní hygieně rukou •  vyvážená receptura 
s extraktem šalvěje a chlorhexidin glukonátem má výbornou dermální snášenlivost a předur-
čuje toto mýdlo pro nejnáročnějšího spotřebitele • decentně parfemováno

Obj. kód typ  objem  Cena (Kč/Ks)
310 614 tekuté 5 l 369,00
310 615 pěnové 5 l 369,00

Obj. kód objem  počet dávek  barva  Cena (Kč/Ks)
310 307 0,5 l 1000 bílá 306,00
310 912 0,5 l 1000 černá 319,00
310 308 1 l 2000 bílá 354,00

Dávkovač na pěnové mýdlo CN
nástěnný dávkovač na pěnové tekuté mýdlo • vyrobený z ABS plastu • při aplikaci z dávkovače 
je mýdlo uvolněno ve formě nadýchané pěny • z jednoho kanystru zpěňovacího mýdla Isolda 
(219574, 219575) získáte až 10 000 dávek  

objem
1l

objem
0,5l

125 mm

22
0  

m
m

155 mm

105mm

17
0  

m
m

135 mm

Obj. kód barva  vůně  Cena (Kč/Ks)
219 574 modrá svěží 279,00
219 575 růžová sladká 279,00
310 612 bílá decentní 197,00

Mýdlo pěnové Isolda 
5 l • určené pro použití do dávkovačů na pěnové mýdlo CN • při aplikaci z dávkovače je uvolně-
no ve formě nadýchané pěny • jemně a dokonale smyje nečistoty • dermálně příznivé a v pří-
rodě lehce odbouratelné • z jednoho kanystru získáte až 10 000 dávek 

Mýdlo Sanytol dezinfekční
objem 250 ml • odstraňuje 99,99 % bakterií, plísní a virů • neutralizuje zápach • hypoalergenní 
• obohaceno o přírodní výtažky ze zeleného čaje • poskytuje dokonalou hygienu • Sanytol gel 
čistí a dezinfikuje ruce bez vody a mýdla

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
401 084 mýdlo hydratační 65,00
401 085 mýdlo do kuchyně 65,00
310 523 gel na ruce 119,00

gel čistí
a dezinfikuje ruce bez 

vody a mýdla
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Tělový a vlasový šampon
objem 500 ml • luxusní krémový, tělový a vlasový šampon s kondicionérem • vyvážená 
receptura a  výborná dermální snášenlivost pro náročného spotřebitele, praktický 
pro použití ve  wellness •  decentní parfemace je vhodná pro muže i  ženy •  dodáváno 
v praktické láhvi, kterou můžete použít přímo nebo ve spojení s držákem

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
401 852 silver 73,00
401 853 gold 79,00
310 616 držák 24,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
210 155 72,00

Mýdlo tekuté Palmolive
objem 300 ml • klinicky a dermatologicky testová-
no • pH neutrální • obsahuje triklosan • různé vůně

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
217 065 17,00

Mýdlo Palmolive
obsah 90 g • mix druhů

Kartáček na ruce 3105
jednostranný kartáček na ruce osazený umělým vláknem

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
310 224 lodička 18,00
310 931 žehlička 20,00

Mýdlo Isolda
obsah 100 g • pevné toaletní mýdlo • aloe vera

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 528 8,50

Hotelové mýdlo 
obsah 15 g • malé, pevné toaletní mýdlo s neutrální parfemaci • ideální 
pro použití v  hotelech, penzionech, lázních a  ostatních ubytovacích 
zařízeních • balení 80 ks

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
310 617 228,00 80ks

Čistič rukou Tegee Industry
pro mytí extrémně znečištěných rukou • zabraňuje jejich 
podráždění a  vysoušení •  praktické přenosné balení 
•  obsahuje jojobový olej, deriváty lanolinu, výtažky 
z  Aloe Vera a  granule z  kukuřičné mouky •  z  rukou 
odstraňuje mastnotu, barvu, inkoust, lepidlo i dehet

Obj. kód objem  Cena (Kč/Ks)
310 887 300 ml 89,00
310 888 3,8 l 466,00

Isofa MYE blue mycí suspenze 
obsah 600 g •  mycí suspenze na  silně zašpiněné ruce, 
která obsahuje drcený přírodní vápenec • její nespornou 
výhodou je použití přírodní abrazivní složky • suspenze 
odstraňuje velmi odolné nečistoty jako jsou saze, asfalt, 
tuky, oleje a podobně • výrobek je dermálně příznivý

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 618 32,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 261 32,00

Isofa Max gel 
obsah 450 g • profesionální mycí gel • odstraní 
špínu i z hloubky pokožky, aniž by docházelo 
k jejímu poškození • jemné a účinné bio-abra-
zivo, pH neutrální

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 260 18,00

Vakavo orange pasta
obsah 500 g • mycí pasta s vyváženým obsa-
hem přírodního abraziva a mletého vápence 
•  k  mytí silně znečištěných rukou •  složení 
doplněné o glycerin

Solvina
obsah 450 g •  abrazivní mycí prostředek 
na ruce v kelímku

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
211 318 39,00
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Mýdla, krémy - výrobky systému MEDISPENDER 
objem 500 ml •  výrobky systému MEDISPENDER jsou vhodné 
do  většiny pákových dávkovačů dostupných na  trhu nebo 
se mohou použít i  samostatně s  dávkovací pumpou •  etikety 
výrobků obsahují přehledný nápis informující o  tom, co je 
uvnitř láhve, čímž se každému uživateli usnadní rozhodování, 
který přípravek si má nadávkovat 

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
310 638 Isolda krémové mýdlo zelené jablko 37,00
310 639 Isolda tekuté mýdlo neutrální, bez parfému a barviv 31,00
310 640 Isolda tekuté mýdlo s antibakteriální přísadou 85,00
310 641 Isolda krém na ruce Aloe vera s panthenolem   72,00
310 642 Isolda krém na ruce Včelí vosk s mateřídouškou   72,00

Dávkovací pumpička 
dávkovací pumpa na  láhev 500 ml je určena pro 
dávkování produktů systému MEDISPENDER

 Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 643 20,00

Vlhčené ubrousky Baby well
vlhčené čistící ubrousky mají jemnou texturu, která 
zajistí účinné očištění a jemnou péči o citlivou po-
kožku • 72 ks v balení 

Obj. kód vůně  Cena (Kč/bal.)
310 961 heřmánek 36,00
310 962 olivový olej 36,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
212 042 červená 55,00
210 052 modrá 55,00
212 043 měsíčková 55,00

Indulona
obsah 85 ml •  modrá - regenerační, ochranná a  promašťující 
• červená - hydratační, regenerační a antibakteriální • měsíčková 
- regeneračně - hydratační, zvláčňující

Dávkovač pákový 500 ml - systém MEDISPENDER
odolný dávkovač z bílého a šedého ABS plastu s odkapávací miskou • určený 
pro profesionální použití v potravinářství, veřejných prostorách nebo zdra-
votnictví • určen pro hygienické dávkování tekutých mýdel, krémů na ruce 
nebo gelových dezinfekcí na ruce • robustní páka se snadno ovládá loktem 
• na spodní části je umístěna odkapávací vanička, která zabraňuje znečišťo-
vání okolí dávkovače • lze ji snadno vyjmout pro čištění, nebo v případě že 
ji uživatel nepotřebuje • dávkovač je možné velmi snadno nastavit na dávku 
od 0,8 ml do 1,5 ml podle potřeby provozu • průhledné okno v přední čás-
ti dávkovače umožňuje velmi snadnou orientaci v  přípravcích vložených 
do  dávkovače •  velký přehledný nápis na  etiketách mýdel a  krémů ME-
DISPENDER zaručuje správné použití přípravků uživatelem •  velmi snadné 
ovládání dávkovače při výměně náplně šetří váš čas při udržování hygieny 
na pracovišti • rozměry (š x v x h) 91 (s miskou 150) x 290 x 190 mm  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 644 1470,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
219 239 modrá - LANOLIN - ochranný  26,00
219 242 zelená -  OLIVA - regenerační 19,00
310 636 zelená - KONOPÍ - regenerační 20,00
219 241 žlutá - MĚSÍČEK - zklidňující 20,00
310 637 žlutá - VČELÍ VOSK - hydratační 19,00
310 591 fialová - ŠALVĚJ - antibakteriální 26,00

Isolda krém na ruce
objem 100 ml 

Vlhčené ubrousky Rewell
vlhčené ubrousky na  každodenní mytí rukou 
• jemně odstraňují nečistoty z pokožky, ošetřují 
a  chrání •  jsou ideální pro použití při cestování 
• 20 ks v balení

Obj. kód použití  Cena (Kč/bal.)
310 851 antibakteriální 29,00
310 852 sensitivní 29,00

20ks

72ks
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400 ks

200 ks

Obj. kód počet ručníků  barva  rozměry (mm)  Cena (Kč/Ks)
310 309 200 ks bílá 275 x 225 x 95 282,00
310 311 200 ks transp. modrá 275 x 225 x 95 292,00
310 913 400 ks černá 270 x 280 x 130 381,00
310 310 400 ks  bílá 270 x 280 x 130 356,00
310 312 400 ks  transp. modrá 270 x 280 x 130 356,00

Zásobník na ručníky CN
nástěnný zásobník na papírové ručníky „ZZ‘‘ • z ABS plastu se světle šedou základnou • prosto-
rově je velice nenáročný a elegantní

270 mm

28
0 m

m

130 mm

275mm

22
5 m

m

95 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
310 942 černá 1190,00
218 125 bílá 1190,00

Zásobník na ručníky H3
vhodný pro naprostou většinu skládaných ručníků „ZZ“ (214027, 214026, 210134) • materiál 
plast •  kontrola spotřebovaného množství • ochrana papíru před nečistotou a vlhkem • uzamy-
katelný • rozměry (š x v x h) 333 x 439 x 136 mm

600 ks

333 mm

43
9  

m
m

136 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
310 943 černá 879,00
218 126 bílá 879,00

Zásobník na ručníky H3 Mini
vhodný pro naprostou většinu skládaných ručníků „ZZ“ (214027, 214026, 210134) • materiál 
plast •  kontrola spotřebovaného množství • ochrana papíru před nečistotou a vlhkem • uza-
mykatelný • rozměry (š x v x h) 332 x 291 x 135 mm

400 ks 

332 mm

29
1 m

m

135 mm

3 000 ks
23 x 23 cm

2
vrstvy

skládání
ZZ

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
214 027 1487,00

Ručníky skládané „ZZ“ 
pro zásobníky H3 a H3 Mini (218125, 310942, 218126, 310943) • Tork Premium - ručníky 
splňující nejvyšší požadavky na kvalitu • jemné a komfortní • dvouvrstvé • TAD technolo-
gie • 100% celulóza • jedno utření = jeden ručník • rozměry 23 x 23 cm • 3000 ks v balení 
(15 x 200 ručníků)

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
210 134 zelená 999,00
214 026 bílá 1180,00

Ručníky dvouvrstvé „ZZ“
pro zásobníky H3 a H3 Mini (218125, 310942, 218126, 310943) • Tork Advanced - velmi 
dobrá kvalita • skládané • dvouvrstvé • jemný recykl • rozměry 25 x 23 cm • 3750 ks v balení 
(15 x 250 ručníků)

3 750 ks
25 x 23cm

2
vrstvy

skládání
ZZ
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Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
310 531 zelená 26,00
310 368 bílá 26,00

Ručníky odtrhávací
odtrhávací papírové ručníky Karina 25 x 32 cm • 50 ručníků v bloku • eurovýsek pro zavěšení 
• vysoká savost • pevnost za mokra • nezanechávají vlákna • zdravotně nezávadný materiál 
• sají mastnoty, oleje i rozpouštědla

skládání
ZZ

3000 ks
23 x 23,2 cm

2
vrstvy

Papírové ručníky Katrin Classic „ZZ“ 
rozměry 23 x 23,2 cm •  dvouvrstvé •  recyklované kvalitní jemné pro každodenní použití 
• 3000 ks v balení (20 x 150 ručníků)  

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
310 619 zelená 515,00
310 620 bílá 515,00

Proč používat 1-vrstvý ručník, když je možné si osušit ruce mnohem lepším
způsobem?

Náš nový 2-vrstvý ručník skvěle slouží všude tam, kde si lidé potřebují osušit ruce. Díky
lepší savosti je osušení rukou účinnější a přitom se spotřebuje méně ručníků. Díky
unikátnímu reliéfovému vzoru je tento ručník ve srovnání s 1-vrstvými ručníky měkčí a
příjemnější na ruce. Jinými slovy - dvě vrstvy jsou lepší.

Nové ručníky se dodávají v praktickém balení Katrin Handy Pack. Tento nový obal
umožňuje přenášet větší zásobu ručníků pohodlně v jedné ruce. Dvouvrstvé ručníky a
Handy Pack jsou skvělou kombinací – další důkaz, že dva je více než jeden.

Integrované úchyty – snadná manipulace.
Přenášení a manipulace s velkými balíky je obvykle
obtížná. Proto má Handy Pack praktické úchyty
integrované do obalu. Balení je snadno uchopitelné
a umožňuje zákazníkovi pohodlně, v jedné ruce,
přenášet větší zásobu papírových ručníků.

Praktická perforace – rychlé otevření obalu.
Otevírání tradičních obalů stojí hodně času a energie.
Handy Pack se snadno otevírá díky praktické perforaci.
Otevírání nevyžaduje žádné nástroje a obal nemá žádné
ostré okraje. Balení je tedy ergonomické a pohodlné pro
personál provádějící údržbu – šetří zákazníkovi lidské
zdroje, čas a peníze.

Víceúčelový obal – další praktické použití.
V případě tradičního balení je každý prázdný obal jen
dalším kusem odpadu. Prázdný obal Handy Pack může
sloužit jako odpadkový koš a vytváří tak pro zákazníka
přidanou hodnotu. Navíc se snadno skládá a recykluje.
Polyetylenový plastový obal je také vhodný jako ener-
getický odpad.

Výhody balení
Katrin Handy Pack

Plastový obal – větší trvanlivost a méně odpadu.
Plastový obal je odolnější vůči vlhkosti a vodě. Handy
Pack tak minimalizuje riziko poškození uloženého
papíru vodou. To znamená méně odpadu a větší
pohodlí při manipulaci s produktem. Navíc kompaktní
plastový obal šetří prostor na malých skladovacích
plochách, jako jsou například úklidové vozíky.

Dvě vrstvy jsou lepší - osušte si
ruce papírovým ručníkem, který má
vynikající funkční vlastnosti

Plné využití každého listu. Jednoduché
dávkování a dokonalé rozložení ručníku
umožňuje efektivně použít celou velikost
každého listu. To znamená, že na osušení
rukou je potřeba méně ručníků.

Menší spotřeba. Lepší savost a pevnost
za mokra snižuje spotřebu. Nižší spotřeba
znamená také méně opakovaného plnění,
méně odpadu a menší dopad na životní
prostředí.

Lepší celková ekonomika. Nižší
spotřeba a lepší hygiena přináší lepší
celkovou ekonomiku.

Výhody nového 2-vrstvého ručníku

Nižší náklady na jedno osušení rukou.
Ručník lepší kvality, jako je ZZ 2, má vyšší
náklady na jednotku, ale menší náklady
na jedno osušení rukou, protože použití
lepšího ručníku vede ke snížení spotřeby.

Měkčí a pohodlnější použití.
Nepravidelný reliéf dělá ručník měkčí a
.pohodlnější a při častém používaní také
šetrnější k pokožce.

Nový reliéfový vzor, větší savost
a pevnost za mokra.
Vysokou kvalitu ručníku zlepšuje unikátní
vlnitý reliéfový vzor. To společně s optimální
kombinací surovin zajišťuje větší savost.

Silnější a objemnější produkt.
Laminace a vzduchové kapsy mezi vrstvami
papíru zvyšují objem a pevnost ručníku.

Ručníky Zig Zag, balení Handy Pack 3 x 7

Název Číslo produktu Vrstvy
Počet

balíčků
Šířka x výška

(cm)
Počet 

ručníků
Počet ručníků

v balení

Katrin Plus ZZ 2 61649 2 21 22,4 x 23 150 3150

Katrin Classic ZZ 2 61694 2 21 22,4 x 23 150 3150

Katrin Classic ZZ 2, zelené 61717 2 21 22,4 x 23 150 3150

Katrin Basic ZZ 2 76957 2 21 22,4 x 23 150 3150

Ručníky Zig Zag, balení Handy Pack 1 x 5

Název Číslo produktu Vrstvy
Počet

balíčků
Šířka x výška

(cm)
Počet 

ručníků
Počet ručníků

v balení

Katrin Plus ZZ 2 361753 2 5 22,4 x 23 150 750

Katrin Classic ZZ 2 62769 2 5 22,4 x 23 150 750

NOVINKA

NOVINKA

skládání
ZZ

4000 ks
23 x 22,4 cm

2
vrstvy

Papírové ručníky Katrin „ZZ“ Handy Pack
rozměry 23 x 22,4 cm •  dvouvrstvé •  elegantní vzor potisku •  vysoké absorpční schopnosti 
a uživatelský komfort • praktické balení Handy Pack • integrovaná rukojeť balení Handy Pack 
usnadňuje přenášení a skladování • obal se snadno otevírá díky praktické perforaci • 4000 ks 
v balení (20 x 200 ručníků)  

Obj. kód materiál  Cena (Kč/bal.)
310 621 bílý recykl 635,00
310 622 celulóza 675,00

3200 ks
25 x 23 cm

2
vrstvy

skládání
ZZ

5000 ks
25 x 23 cm

1
vrstva

Obj. kód rozměry  počet vrstev  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
310 867 24 x 21 cm 2 3000 (20 x 150 ručníků) 449,00
310 248 25 x 23 cm 2 3200 (20 x 160 ručníků) 479,00
310 249 25 x 23 cm 1 5000 (20 x 250 ručníků) 529,00

Ručníky skládané „ZZ“ bílé
100% celulóza  

3000 ks
24 x 21 cm

2
vrstvy skládání

ZZ

5000 ks
25 x 23 cm

1
vrstva

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
214 022 zelená 360,00
214 021 šedá 355,00

Papírové ručníky „ZZ“
rozměry  25 x 23 cm • jednovrstvé  • recyklované měkké papírové ručníky • vysoké absorpční 
schopnosti • 5000 ks v balení (20 x 250 ručníků) 
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Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
310 944 černá 2990,00
215 047 bílá 2990,00

Zásobník na ručníky Tork Matic H1
zásobník na papírové ručníky v roli (215034, 215033) • plastový • okénko pro kontrolu naplnění 
• automatické dávkování • uzamykatelný • rozměry (š x v x h) 337 x 372 x 203 mm

337 mm

37
2 m

m

203 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
310 945 černá 1440,00
218 122 bílá 1440,00

Zásobník na ručníky M2
pro Tork ručníky se středovým odvíjením (218121) •  plastový •  uzamykatelný 
• okénko pro kontrolu naplnění • rozměry (š x v x h) 239 x 360 x 227 mm

239 mm

36
0 m

m

227 mm

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
310 946 černá 1140,00
218 127 bílá 1140,00

Zásobník na ručníky M1 Mini
pro Tork ručníky mini se středovým odvíjením (210135) • plastový • okénko pro 
kontrolu naplnění •  rozměry (š x v x h) 174 x 321 x 165 mm

174 mm

32
1 m

m

165 mm

Ručníky v roli Tork Matic H1
pro zásobník H1 (215047, 310944) • dvouvrstvý • Advanced - velmi dobrá kvalita • 600 útržků 
na roli • rozměr útržku 21 x 25 cm • ražba • celulóza a recyklovaný materiál • efektivní absorpce 
a vysoká pevnost 

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
215 034 zelená 205,00
215 033 modrá 230,00 2

vrstvy

150 m

21
0  

m
m

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
218 121 304,00

Ručníky v roli M2
ručníky se středovým odvíjením pro zásobník M2 (218122, 310945) •  Advanced - velmi dobrá kvalita 
• vhodné do různých prostředí, např. potravinářství a průmyslu • ideální do prostředí s vysokou spotřebou 
• jednovrstvé • celulóza a recyklovaný materiál • délka role 275 m • výška role 21,5 cm • 6 rolí v balení

275 m

21
5  

m
m

1
vrstva

120 m

21
5  

m
m

1
vrstva

Ručníky v roli M1 Mini 
ručníky se středovým odvíjením pro zásobník M1 mini (218127, 310946) • Advan-
ced - velmi dobrá kvalita •  vhodné do  různých prostředí, např. potravinářství 
a průmyslu • ideální pro místa s velkou spotřebou ručníků • jednovrstvé • celulóza 
a recyklovaný materiál • délka role 120 m • výška role 21,5 cm • 11 rolí v balení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
210 135 130,00
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Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
310 915 černá 542,00
310 315 bílá 492,00
310 316 transp. modrá 492,00

Zásobník na ručníky v roli CN
nástěnný zásobník na papírové ručníky v roli o průměru 20 cm a výšce 22 cm odvíjené stře-
dem • z ABS plastu • rozměry (š x v x h) 220 x 310 x 210 mm

220 mm

31
0 m

m

210 mm

335 mm

40
3 m

m

216 mm

Zásobník na ručníky v roli Katrin System
zásobník na ručníky v roli Katrin Systém • díky velké kapacitě nemusíte doplňovat tak často 
• pokud není papír dostatečně vysunutý, můžete snadno ovladatelným tlačítkem PUSH pro-
vést jeho vysunutí • díky uzavíracímu mechanismu je možné úplné otevření a snadná dostup-
nost i pro potřebu vyčištění • vyroben z ABS plastu • rozměr (š x v x h) 335 x 403 x 216 mm       

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
310 624 černá 790,00
310 623 bílá 790,00

Ručník v roli Primasoft Autocut
pro zásobník Autocut (310870) •  jednovrstvý •  velmi dobrá kvalita - 100% TAD 
celulóza • vysoká pevnost za mokra, vynikající absorpční schopnosti • automatické 
dávkování minimalizuje ztráty a plýtvání • výška role 20 cm • 6 rolí v balení

Obj. kód návin  průměr  Cena (Kč/bal.)
310 869 165 m 15 cm 990,00
310 868 270 m 19 cm 1490,00

165 m

20
0  

m
m

270 m

20
0  

m
m

1
vrstva

2
vrstvy

65 m

19
5  

m
m

110 m
19

5  
m

m

Ručník se středovým odvíjením
pro zásobníky se středovým odvíjením • dvouvrstvý • celulóza • extra bílý • výška role 19,5 cm • útržek 24 cm 

Obj. kód provedení  návin  průměr  počet ks v bal.  Cena (Kč/Ks)
310 579 Midi 65 m 13 cm 12 ks 39,00
310 865 Maxi 110 m 18 cm 6 ks 69,00

2
vrstvy

Při koupi 
4 balení získáte 

zásobník 
Katrin System 

zdarma  

6ks

Ručník v roli Katrin System  
pro zásobníky Katrin Systém (310623, 310624) • dvouvrstvý • bílý • výborná měkkost a pevnost 
• vysoké absorpční  schopnosti • při použití se zásobníkem až 715 útržků na roli • recyklovaný 
materiál • výška role 210 mm, průměr 190 mm, návin 160 m • ideální pro místa s frekventova-
nou návštěvností • 6 ks v balení    
    

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
310 625 1090,00

Zásobník na ručníky Primasoft Autocut
zásobník na papírové ručníky v roli (310868 a 310869) • barva bílá • plastový • viditelný stav 
náplně • automatické dávkování • uzamykatelný • systém dávkování po jednotlivých ručnících 
– hygienické a cenově efektivní řešení • rozměry (š x v x h) 300 x 380 x 220 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 870 1690,00

300 mm

38
0 m

m

220 mm

160 m

21
0  

m
m
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156 mm

269 mm

26
9 m

m

156 mm

219 mm

21
9 m

m

Zásobník na toaletní papír SmartOne
pro toaletní papír se středovým odvíjením (310595, 310596) • materiál polykarbonát • bílá 
barva • role je zcela chráněná, dotýkáte se pouze útržku, který používáte • dávkování po jed-
notlivých útržcích

Obj. kód pro toaletní papír  rozměry (mm)  barva  Cena (Kč/Ks)
310 948 SmartOne mini 219 x 219 x 156 černá 840,00
310 594 SmartOne mini 219 x 219 x 156 bílá 840,00
310 947 SmartOne 269 x 269 x 156 černá 990,00
310 593 SmartOne 269 x 269 x 156 bílá 990,00

2
vrstvy

Toaletní papír SmartOne
dvouvrstvý recykl •  dávkování po  1 útržku •  rozměr útržku 13,4 x 18 cm •  pro 
zásobníky toaletního papíru SmartOne (310593, 310594, 310947, 310948)

Obj. kód typ  návin  počet útržků (ks)  počet (ks/bal.)  Cena (Kč/Ks)
310 595 SmartOne 207 m 1150 6 142,00
310 596 SmartOne mini 111,6 m 620 12 87,00

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
310 914 černá 340,00
310 313 bílá 328,00
310 314 transp. modrá 328,00

19 cm

240 mm

26
0  

mm

130  mm

Zásobník na toaletní papír CN
nástěnný zásobník na role toaletního papíru o průměru max. 20 cm a šířce 
10 cm • rozměry (š x v x h) 240 x 260 x 130 mm) • z ABS plastu

28 cm

23 cm
19 cm

26 cm

345 mm

27
5 m

m

132 mm

437 mm

36
0 m

m

133 mm

Zásobník toaletního papíru T
pro toaletní papír - jumbo role • materiál plast • obj.č. 218 087 má nový 
systém ukládání rolí s prostorem pro umístění zbytkové role • vhodné pro 
vysoce frekventované toalety 

Obj. kód pro toaletní papír  rozměry (mm)  barva  Cena (Kč/Ks)
310 950 prům. 19, 23 cm 345 x 275 x 132  černá 990,00
218 088 prům. 19, 23 cm 345 x 275 x 132  bílá 990,00
310 949 prům. 19, 23, 26, 28 cm 437 x 360 x 133  černá 1140,00
218 087 prům. 19, 23, 26, 28 cm 437 x 360 x 133  bílá 1140,00

2
vrstvy

Toaletní papír Jumbo Advanced
pro zásobník toaletního papíru T • dvouvrstvý • Tork Advanced jumbo role - 
velmi dobrá kvalita • vhodné pro velmi frekventovaná místa 

Obj. kód typ  průměr  návin  počet (ks/bal.)  Cena (Kč/bal.)
311 044 Jumbo 26 cm 360 m 6 699,00
311 045 Jumbo mini 19 cm 170 m 12 799,00

2
vrstvy

1
vrstva

6ks

Papír toaletní Jumbo
toaletní papír do zásobníku • perforovaný • 6 ks v balení

Obj. kód průměr  počet vrstev  materiál  barva  návin  Cena (Kč/bal.)
310 600 190 mm 1 recykl šedá 153 m 99,00
310 601 190 mm 2 recykl bílá 120 m 149,00
310 602 190 mm 2 celulóza bílá 120 m 169,00
310 603 230 mm 1 recykl šedá 222 m 139,00
310 604 230 mm 2 recykl bílá 175 m 199,00
310 605 230 mm 2 celulóza bílá 180 m 239,00
310 606 280 mm 1 recykl šedá 331 m 199,00
310 607 280 mm 2 recykl bílá 257 m 299,00
310 608 280 mm 2 celulóza bílá 260 m 379,00
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Vlhčený toaletní papír  
vlhčený toaletní papír  - pro pocit čistoty a  svěžesti a  pro 
kvalitnější hygienu •  optimální doplněk k  použití suchého 
toaletního papíru • 60 ks v balení

Obj. kód vůně  Cena (Kč/bal.)
310 958 aloe vera 44,00
310 959 heřmánek 44,00
310 960 levandule 44,00 60 útr.

150 útr.

10ks

Toaletní papír Tork Premium
třívrstvý • 150 útržků na roličce • bílý • jemný • 10 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
218 137 126,00

3
vrstvy

10ks

500 útr.2
vrstvy

Toaletní papír Prima soft Maxi 10
dvouvrstvý • celulóza • extra bílý • návin 60 m • 500 útržků 
na roličce • 10 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
310 573 145,00

2
vrstvy

Kapesníčky Facial Tissue v krabičce
dvouvrstvé • bílé • 100 kapesníků v krabičce • 100 % celulóza 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
212 061 39,00

24ks24ks

10ks

108 útr.

150 útr.

2
vrstvy

Toaletní papír Perfex 2-vrstvý
dvouvrstvý • celulóza • extra bílý 

Obj. kód návin  počet útržků (ks)  počet rolí v balení  Cena (Kč/bal.)
310 247 18 m 150 10 51,00
310 578 13 m 108 24 104,00

400 útr.

1
vrstva

32ks

Toaletní papír
jednovrstvý • 400 útržků na roličce • 32 roliček v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
310 597 139,00

2
vrstvy

Kapesníčky v krabičce
dvouvrstvé •  bílé •  100 kapesníčků v  krabičce •  100 % celulóza 
• všestranné použití

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
212 054 20,00

3
vrstvy

Kapesníčky hygienické
třívrstvé • 10 x 10 ks v balení • opakovaně uzavíratelné

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
212 053 20,00

10ks

120 útr. 200 útr.
3

vrstvy

Toaletní papír Perfex 3-vrstvý
třívrstvý • celulóza • extra bílý

Obj. kód provedení  návin  počet útržků (ks)  počet rolí v balení  Cena (Kč/bal.)
310 575 Perfex bílý 14,4 m 120  10  59,00
310 872 Perfex broskev 14,4 m 120 10 59,00
310 873 Perfex heřmánek 14,4 m 120 10 59,00
310 871 Perfex cotton like 23,6 m 200 10 82,00
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2
vrstvy

750 útr.
23,5 x 34 cm

1500 útr.
36,9 x 34 cm

Utěrky Tork Advanced Plus
pro stojany Tork na podlahu i na stěnu • Advanced - velmi kvalitní dvouvrstvé průmyslové utěrky •  skvělá 
absorpce tekutin • celulóza a recyklovaný materiál • barva modrá • 2 ks v balení

Obj. kód délka (m)  šířka (cm)  délka útržku (cm)  počet útržků (ks)  Cena (Kč/Ks)
216 014 255 23,5 34 750 443,00
216 015 510 36,9 34 1500 1358,00

Stojan na průmyslové role
pro role do šíře 40 cm

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
310 860 podlahový 1050,00
310 861 nástěnný 900,00

2
vrstvy

Kuchyňské utěrky v roli
papírové utěrky (kuchyňské role) • dvouvrstvé • celulóza • výška role 22,5 cm • útržek 24 cm 
• 2 ks v balení  

Obj. kód návin  Cena (Kč/bal.)
212 055 12 m 20,00
401 919 48 m 78,00 1 Jumbo role = 4 role 

Standard

2
vrstvy

920 útr.
26 x 25 cm

2ks

Utěrky Blue a Tris
100% celulóza • průmyslová role • 2 ks v balení

Obj. kód barva  délka (m)  šířka (cm)  délka útržku (cm)  počet útržků (ks)  počet vrstev  Cena (Kč/bal.)
310 369 modrá 230 26 25 920 2 494,00
310 370 bílá 147 26 29 500 3 444,00

3
vrstvy

500 útr.
26 x 29 cm

2
vrstvy

Utěrka v roli Karina Gigant
dvouvrstvá s perforací • 100% celulóza • barva bílá • vnější i vnitřní odví-
jení • extra savá • pevná i za mokra • váha 1000 g • šíře 230 mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 540 128,00

2
vrstvy

Utěrka v roli Karina XXL
dvouvrstvá, papírová • bílá • s perforací • 100 m návin • šíře 
190 mm • průměr dutinky 60 mm • vnitřní i vnější odvíjení 
• 1 role XXL = 10 standardních rolí 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
218 133 67,00
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2
vrstvy

Kuchyňské utěrky Premium
dvouvrstvé •  bílé •  100% celulóza •  průměr role 10,7 cm 
• délka role 15,36 m • rozměry 23 x 24 cm • 2 role v balení 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
400 657 43,00

1
vrstva

2
vrstvy

Ubrousky Xpressnap
bílé ubrousky z  celulózy pro zásobníky Xpressnap (310404, 310405, 310562, 310923) 
• moderní, ekonomické a hygienické řešení díky vysoce efektivnímu systému dávkování 
• 8 balení v krabici

Obj. kód typ  provedení  rozměr (cm)  množství  Cena (Kč/bal.)
310 407 Premium 2-vrstvé 21,6 x 16,5 1000 ks 236,00
310 406 Universal 1-vrstvé 21,6 x 33 1125 ks 255,00

1125 útr.
21,6 x 33cm

1000 útr.
21,6 x 16,5 cm

Místo pro vaši reklamu

Místo pro vaši reklamu

Zásobník na ubrousky Xpressnap
moderní, hygienický a praktický zásobník pro ubrousky Xpressnap (310406, 310407) 
• efektivní systém dávkování - vytáhnete vždy jen jeden ubrousek • vysokokapacitní 
zásobník lze použít jako volně stojící nebo připevnit na zeď

Obj. kód typ  množství  rozměr (mm)  Cena (Kč/Ks)
310 404 stojací/šedý 1100 ubrousků 235 x 622 x 235 1950,00
310 923 pultový/šedý 550 ubrousků 145 x 191 x 307 1420,00
310 405 stolní/šedý 225 ubrousků 201 x 155 x 150 780,00
310 562 stolní/hnědý 150 ubrousků 193 x 203 x 136 1660,00

Místo pro vaši reklamu

500 ks
33 x 33 cm

1
vrstva

Ubrousky bílé TORK
rozměry 33 x 33 cm • jednovrstvé • 100 % celulóza 
• 5 x 100 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
218 136 120,00

500 ks
33 x 33 cm

1
vrstva

Ubrousky Gastro
rozměr 33 x 33 cm • jednovrstvé • vhodné pro rychlá občer-
stvení, jídelny, restaurace atd. •  500 ks v  balení •  10 balení 
v kartonu

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
219 721 81,00 70 ks

33 x 33 cm
1

vrstva

Ubrousky bílé
rozměry 33 x 33 cm •  jednovrstvé •  100 % celulóza 
• 70 ks v balení • 20 balení v kartonu 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
212 052 14,00

Obj. kód barva  počet ks v bal.  počet vrstev  Cena (Kč/bal.)
214 057 červená 20 3 17,00
214 058 tm. modrá 20 3 17,00
214 060 tm. zelená 20 3 17,00
214 059 žlutá 20 3 17,00
214 061 bordó 20 3 17,00
310 934 červená 50 2 28,00
310 935 tm. modrá 50 2 28,00
310 936 tm. zelená 50 2 28,00
310 937 žlutá 50 2 28,00
210 275 bordó 50 2 28,00

20 ks
33 x 33 cm

rozměry 33 x 33 cm

50 ks
33 x 33 cm

3
vrstvy

Ubrousky barevné

2
vrstvy

310 405
310 562

310 923

310 404
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CLEAMEN
Profesionální úklidový systém

Jedná se o vysoce koncentrované produkty, 
kde je preferována ekonomika provozu a účinnost prostředků. 

Výrobky jsou určené pro úklid ve všech
 oblastech průmyslu a služeb. 

Originální obaly doplňuje široká škála příslušenství 
a aplikačních pomůcek. 

Samozřejmostí je dokonalé značení na obalech výrobků 
a nezbytná certifikace.

Superkoncentrát

Cleamen 100/200 generální, denní
objem 1 l • všestranný čisticí prostředek pro denní čištění všech ploch • superkoncentrát, pěni-
vý a parfemovaný  • používá se zředěný ve velmi nízkých koncentracích • při sprejové aplikaci 
v dávkách 4 - 16 ml/1 l vody, při mokrém čištění (do vědra) v dávce 4 - 20 ml/10 l vody podle 
druhu a úrovně znečištění • vhodný pro mopování podlah, stírání dveří, rámů, parapetů, ná-
bytku (i dřevěného), plastových, nerezových i skleněných ploch  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 871 186,00

Obj. kód označení  vůně  Cena (Kč/Ks)
310 515 101/201 jarní 209,00
310 516 102/202 polární 209,00
219 259 302/402 svěží 217,00

Cleamen neutralizátor pachů
objem 1 l • neutralizuje pachy na plochách, v tkaninách, i v prostoru • vhodný jako osvěžovač 
vzduchu na toaletách, v jednacích místnostech a pohlcovač pachů v kabině auta • účinně roz-
kládá pachy a zanechává svěží vůni • používá se s rozprašovačem nebo jako přídavek do věder 
k mopování nebo vytírání • prostředek se zcela odpaří, nezanechává zbytky ani skvrny  

Cleamen 110 na skleněné plochy
objem 1 l • určen k mytí oken, skleněných ploch, výplní dveří, 
vitrín, stolních desek a všech typů zrcadel sprejovou metodou 
• dobré čisticí, odmašťovací a lešticí vlastnosti • parfemovaný 
ovocnou vůní

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 517 71,00

Cleamen 112 na okna a rámy
objem 1 l • universální prostředek k mytí oken a rámů oken 
mokrou metodou • vhodný na lesklé plochy, lakované dře-
vo i na plastové plochy • dobré čisticí, odmašťovací i lešticí 
vlastnosti •  příjemně parfemovaný •  vhodný pro použití 
s akustěrkou

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 586 65,00

Cleamen 122 na podlahy s leskem
prostředek je vhodný na všechny typy krytin včetně voskovaných pod-
lah • určen zejména na podlahy z lesklé dlažby a kamene, voskovaná 
PVC a  linolea, dřevěné a  laminátové (plovoucí) podlahy •  podlahám 
dodává lesk a oživuje barvy, příjemně voní • přípravek je pěnivý, není 
proto vhodný pro strojní čištění podlah 

Obj. kód objem  Cena (Kč/Ks)
401 870 1 l 56,00
310 626 5 l 199,00

Cleamen 131 na koberce  
objem 1 l • nízkopěnivý prostředek určený  
pro čištění koberců, čalounění, autose-
daček z  přírodních i  syntetických vláken 
• výrobek je určen ke strojnímu i ručnímu 
čištění a obsahuje vysoce účinné enzymy 
•  podle úrovně znečištění nařeďte roztok 
a aplikujte extraktorem • na skvrny nastří-
kejte koncentrovaný prostředek pomocí 
rozprašovače a vetřete do textilie, nechte 
chvíli působit a poté ji několikrát přejeďte 
extraktorem •  při ručním čištění je nut-
né dbát na  důkladné vymytí přípravku 
čistou vodou a  použít vysavač na  mokré 
vysávání • pro dlouhodobé udržení čistoty 
tkaniny doporučujeme po vyčištění tkani-
nu ještě několikrát proprat čistou vodou 
pomocí extraktoru
   

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 627 115,00

12
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Cleamen 131 na koberce  

Cleamen 210 Gastron 
proti silné mastnotě
objem 1 l • určen na čištění veškerých 
kuchyňských povrchů a zařízení včetně 
nerezů a laminátových povrchů • silný 
odmašťovací účinek a  výrazný mycí 
efekt v  potravinářských i  průmyslo-
vých oblastech • dobře čistí digestoře, 
mastný prach i v průmyslu, znečištění 
od sazí, skla krbových kamen, mastno-
tu ze strojů i spalovacích motorů

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 588 95,00

Cleamen 240 na trouby a grily
objem 1 l • určen na odstraňování připálenin z pečících trub, grilů 
a digestoří, skla krbových kamen apod.

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 587 155,00

Cleamen 230 strojní mytí nádobí 
obsah 6 kg • tekutý, bezfosfátový, vysoce koncentrovaný mycí pro-
středek, určený pro všechny typy profesionálních myček nádobí 
a  skla s  automatickým dávkováním •  dosahuje vyššího mycího 
účinku už při nízkém dávkování a vhodném nastavení myčky dle 
tvrdosti vody • prostředek je vhodný i na mytí nápojového skla

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 628 521,00 Obj. kód Cena (Kč/Ks)

310 629 470,00

Cleamen 231 strojní oplach nádobí 
objem 5 l •  tekutý, vysoce koncentrovaný, nepěnivý oplachový 
a  lešticí prostředek pro profesionální myčky nádobí a  skla s  au-
tomatickým dávkováním •  zamezuje tvorbě stop po  minerálních 
úsadách a  odstraňuje zbytky nečistot na  mytém nádobí, dodává 
nádobí lesklý vzhled • je vhodný jako druhá fáze mytí (oplachování 
a neutralizace) po prostředku Cleamen 230 strojní mytí nádobí

Cleamen 250 ruční mytí nádobí 
objem 1 l • tekutý neutrální koncentrova-
ný čisticí prostředek určený k profesionál-
nímu ručnímu mytí nádobí • velmi účinný 
proti mastnotě a zaschlým zbytkům jídla, 
dosáhl vysokého hodnocení v  talířových 
testech •  vhodný k  mytí nádobí z  por-
celánu, keramiky, skla, plastů a  kovů, 
dřevěných krájecích desek, k čištění všech 
kuchyňských povrchů • spolehlivý při mytí 
černého nádobí • slabě parfemovaný

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 631 63,00

Cleamen 260 restaurační sklo 
objem 1 l •  prostředek určený do  ručních 
myček (Spulboy) •  vhodný pro všechny 
typy sklenic i  na  mytí ostatních lesklých 
předmětů a  ploch •  po  umytí pivních 
sklenic tímto přípravkem zůstává na pivu 
déle pěna a  pivo si udrží říz •  obrovskou 
výhodou je neutrální pH, které zajišťuje 
dermální toleranci při ruční práci v rozto-
ku • navíc díky receptuře která neobsahuje 
agresivní odmašťovadla, nepoškozuje sklo 
při dlouhodobém strojním mytí • po umy-
tí vždy oplachujte sklenice proudem pitné 
vody

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 632 111,00

Cleamen 300/400 sanitární, denní 
objem 1 l • superkoncentrát, široké použití 
•  vhodný na  toaletní mísy, pisoáry, spr-
chové kouty, keramické podlahy a obklady 
• nevhodný na povrchy, které nejsou vodě-
odolné a  na  kovy •  prostředek určený pro 
denní úklid sanitárních a  umývárenských 
prostor • odstraňuje nečistoty, skvrny, sla-
bé povlaky vodního kamene a  minerální 
usazeniny •  vhodný pro použití sprejové 
metody i pro dávkování do vědra 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 634 183,00

Superkoncentrát

Cleamen 410 na koupelny
objem 1 l • určený k mytí sanitár-
ních a  umývárenských ploch jako 
jsou obklady, umyvadla, vany, toa-
letní mísy atd. • odstraňuje skvrny 
a nánosy vodního kamene

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 514 80,00
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Cleamen 310 extra kyselý 
na WC a keramiku
objem 750 ml • je určen na odstranění vodního kamene, močových 
a dalších minerálních usazenin z vnitřních částí WC mís, pisoárů, 
umývadel a dalšího sanitárního vybavení

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 581 52,00

Cleamen 311 zásaditý WC
objem 750 ml •  tekutý čisticí prostředek, který zanechá vaši to-
aletu zářivě bílou •  je určený k  odstranění minerálních usazenin 
a vodního kamene z toaletních mís, pisoárů a bidetů •  vhodný pro 
čištění veškerého nerezového a  keramického vybavení na  toale-
tách • není vhodný pro ošetření ploch z hliníku a jiných kovů

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 951 49,00

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
219 258 279,00

Cleamen 320 pisoárové kostky
obsah 1,5 kg • kostky do pisoáru zabraňují tvorbě usazenin • provoní 
prostor toalet • určeny pro použití ve veřejných toaletách a v mís-
tech s velkou návštěvností   

Cleamen 322 enzymatická tableta 
do pisoáru   
1 ks tableta + sítko v PE sáčku • čisticí deodorační tablety nové 
generace určené pro vkládání do  pisoárů •  jejich předností je 
biologický princip odbourávání nečistot, dlouhodobá životnost 
• jemná parfemace slouží k provonění celého prostoru toalet

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 635 70,00

Cleamen 105 neutralizátor a osvěžovač
objem 400 ml • neutralizátor pachů a interiérový osvěžovač • účinně rozkládá pachy a zane-
chává luxusní vůni • používá se ve spreji rozprašováním na stěny, nábytek (i dřevěný), na tex-
tilní čalounění, závěsy a žaluzie • produkt se zcela odpaří a nezanechává zbytky ani skvrny

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
402 367 125,00

Cleamen 146 ECO čistič a leštič na lesklé povrchy
objem 1 l • určený k čištění a leštění povrchů v jednom kroku • na leštěné mramory, žuly a pří-
rodní i umělé kameny, vysoce lesklé dlažby • vhodný i na plasty, laminátové povrchy, leštěný 
nerez i  jiné kovy •  ideální použití na  pravidelné mytí podlah ošetřených metalickými vosky 
a impregnacemi • určen pro ruční mytí mopem nebo hadrem z mikrovlákna  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 513 83,00

Krystal ECO
objem 750 ml • špičkový čisticí prostředek • na nádobí: velmi dobré mycí schopnosti, jemný 
k pokožce rukou, vůně citrusových plodů • na koupelny: vysoká účinnost odstraňování zbytků 
mýdel, kosmetických prostředků a vodního kamene, zanechává vysoký lesk a ochrannou vrst-
vu • na WC: vysoce účinný čistič toalet a sanitárního keramického zařízení, výborně odstraňuje 
vodní kámen

Obj. kód použití  Cena (Kč/Ks)
310 510 na nádobí 38,00
310 511 na WC 37,00
310 512 na koupelny 57,00
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Úklidový vozík 2 x 17 l
skládá se z odolného chromovaného rámu, na kterém jsou 
uložena dvě vědra 17 litrů, ždímač, vanička, kovová rukojeť 
• prostor pod vědry je vybaven vaničkou 60 x 18 cm, kterou 
lze využít pro uložení úklidových pomůcek, nebo na odklá-
dání sáčků s  odpadem •  vhodný i  pro vysoce produktivní 
úklid pomocí předvlhčených mopů, které se vkládají do va-
ničky a  lze je odsud nasazením na  držák i  přímo odebírat 
• vozík je možno doplnit širokou škálou doplňků upevňova-
ných na rám i na vodítko

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 654 3200,00

Úklidový vozík 2 x 17 l s pytlem
skládá se z odolného chromovaného rámu, na kterém jsou uložena dvě vědra 17 litrů, ždímač, vanička 
a kovová rukojeť • prostor za rukojetí vodítka je vybaven odnímatelným držákem pytle na odpad s podpůr-
ným rámem na podvozku a víkem z pevného plastu • rukojeť je vybavena košíkem na úklidové pomůcky 
• spodní část vozíku je vybavena praktickou podpěrou mopu, aby se zabránilo jeho ukapávání a držákem 
pro zajištění polohy tyče při transportu • podpěru mopu lze snadno sejmout pro snadný průjezd úzkými 
prostorami, nebo při skladování • vozík je možno doplnit širokou škálou doplňků upevňovaných na rám 
i na vodítko • rozměry: délka 93 cm (65 cm bez pytle), šířka 60 cm (42 cm bez podpěry mopu), výška 100 cm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 655 4500,00

pytel na odpadky

košík na vodítko

držák tyče mopu

ždímač

vědro 17 l

podpěra mopu

Doplňky k úklidovým vozíkům
Obj. kód produkt  Cena (Kč/Ks)
310 656 vědro 5 l 99,00
310 657 vědro 6 l 99,00
310 658 vědro 17 l 160,00
310 659 nosič vědra 2 x 5 l na vodítko 370,00
310 660 nosič vědra 6 l na vodítko 297,00
310 661 košík na vodítko 285,00
310 662 košík maxi 433,00
310 663 podpěra mopu 272,00
310 664 držák tyče mopu  74,00
310 665 ždímač 928,00
310 666 ždímač-vložka 49,00

nosič vědra 2 x 5 l na vodítko

vědro 5 l

vědro 17 l

vědro 17 l

vědro 6 l

nosič vědra 6 l na vodítko

košík na vodítko

košík maxi

držák tyče mopu 

ždímač-vložka ždímač

podpěra mopu

Obj. kód velikost  Cena (Kč/bal.)
310 387 S 147,00
310 388 M 147,00
310 389 L 147,00

Rukavice nitrilové nepudrované 
nitril • bez alergických reakcí • barva bílá • 100 ks v balení

velikost
S

velikost
M

velikost
L

nitril

100 ks

Obj. kód velikost  Cena (Kč/pár)
310 232 7 20,00
310 233 8 20,00
310 234 9 20,00
310 856 10 20,00

Rukavice úklidové
gumové • semišované

velikost
7

velikost
8

velikost
9

velikost
10



www.p4o.cz366

PRACOVNÍ POMŮCKY A DROGERIE
zásobníky mýdla, mýdla, pasty, krémy, zásobníky ručníků, papírové ručníky, zásobníky toaletních papírů, toaletní papíry, průmyslové  
utěrky, ubrousky, profesionální úklidové prostředky, mopy, kbelíky, smetáky, hadříky, houbičky, utěrky, osvěžovače, čisticí  
prostředky na sanitu, nádobí, interiér, háčky Command, odpadkové koše, sáčky a pytle, auto potřeby, pracovní oděvy a pomůcky          12

Mop jazykový/kapsový/univerzál
mopy jsou určeny pro běžný mokrý úklid • druh mopu se volí podle typu podlah • mikrovláknový mop je vhodný na hlad-
ké a lesklé podlahy • žinylkový a bavlněný mop na dlažby, hrubé a strukturované povrchy (protiskluzové) • mikrovláknový 
a žinylkový mop je lehčí a po práci rychle vysychá • bavlněný mop je při práci těžší, ale pojme největší objem nečistot

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
310 672 jazykový bavlna 124,00
310 673 jazykový mikrovlákno 118,00
310 674 jazykový žinylka 118,00
310 675 kapsový bavlna 124,00
310 676 kapsový mikrovlákno 118,00
310 677 kapsový žinylka 118,00
310 678 univerzál mikrovlákno 98,00

kapsový bavlna
kapsový mikrovlákno

kapsový žinylka

univerzál mikrovlákno

jazykový mikrovlákno

jazykový bavlna

jazykový žinylka

Držák jazykového/kapsového mopu 
držáky plochých jazykových a kapsových mopů s pracovním záběrem 40 cm a šířkou 11 cm 
určené pro profesionální použití • držák s magnetickým zámkem je jednodušší na ovládání 
a je ideální na použití s lehčími mikrovláknovými mopy •  držák s mechanickým zámkem za-
jišťuje spolehlivou funkci i při použití nejtěžších bavlněných mopů, práce s ním je ale trochu 
náročnější  

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
310 669 jazykový magnetický 470,00
310 670 jazykový mechanický 668,00
310 671 kapsový magnetický 470,00

jazykový magnetický

kapsový magnetický

Tyč na mop
hliníková tyč na mop průměr 23 mm délka 140 cm • teleskopické 
provedení délka 100 – 160 cm

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
310 667 teleskopická 186,00
310 668 pevná 124,00

teleskopická

pevná

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
210 167 179,00

Souprava mop
kbelík • ždímač • bavlněný mop • hůl

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 237 169,00

Souprava mop plochý
velkoplošný plochý mop • plastové těleso, hůl, plochý mop Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)

210 101 bavlněný 55,00
210 102 velké pásky 77,00
310 590 plochý 81,00

Náhradní mop

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
218 165 89,00

Kbelík 10l
10l s výlevkou, měrkou a výliskem • pohodlné uchopení při vylévání 
• pevný plast 

jazykový mechanický
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Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
217 002 dřevo 77,00
217 003 plast 53,00

Ruční smetáček
syntetická vlákna • plastové provedení ve 3 barvách (červená, modrá 
a hnědá) • dřevěné provedení - lakované dřevo  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 229 89,00

Lopatka kovová
šíře 23,5 cm • pozinkovaný plech

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
210 143 61,00

Smeták
k  nasazení na  hůl •  štěpená syntetická vlákna PET 
• hůl obj. kód 217005 

Obj. kód délka  druh  Cena (Kč/Ks)
217 005 130 cm závit a závěs 29,00
217 006 140 cm dřevo 68,00

Hole ke smetáku Kartáč na podlahu
hůl obj. kód 217006

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
210 056 na hůl 56,00
210 057 ruční 39,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
210 073 109,00

Koště
koště s dřevěnou holí

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
210 147 55,00

Stěrka na okna
šíře 35 cm

Úklidové náčiní barevné
smetáček a lopatka • plastové provedení • pro interiérový 
úklid • mix barev

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
400 654 58,00

Smeták s holí
délka hole 120 cm •  syntetická vlákna •  plastové provedení: kovová hůl 
s plastovým potahem, plastové těleso ve 3 barvách (červená, modrá a hnědá) 
• dřevěné provedení: hůl i těleso z nelakovaného dřeva

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
311 043 dřevo 74,00
310 932 plast 89,00
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Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
215 027 Vaflo 36,00
310 694 Venda 39,00

Mycí hadr 
tkaný mycí hadr • rozměry 60 x 60 cm 

Vaflo

Venda

Obj. kód rozměry  Cena (Kč/Ks)
310 239 50 x 60 cm 23,00
310 240 60 x 70 cm 31,00

Mycí hadr Petr
podlahový hadr z netkaného textilu • vysoká savost 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 241 16,00

Prachovka Bobina
rozměr 42 x 40 cm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 383 29,00

Utěrka mikrovláknová
hmotnost 280 g •  ekologická, dokonale čistí i  bez 
použití saponátů • dlouhá životnost • nepoškozuje 
povrchy - nepouští vlákna •  vysoká savost a  ab-
sorpce nečistot • použití za sucha i za mokra • praní 
při 60°C (bez aviváže) • rozměr 30 x 35 cm

Houbička Multi Ergo
speciálně modelovaný tvar pro příjemné ucho-
pení a snadnou manipulaci • chrání prsty a nehty 
na rukou • použití: všechny druhy nádobí, kuchyň-
ské náčiní, kuchyňské linky • 2 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
216 001 30,00

Houbičky na mytí nádobí
dvouvrstvé houbičky • malé 80 x 55 x 28 mm • profilované střední 
78 x 60 x 45 mm • profilované velké 95 x 70 x 45 mm • houbové 
utěrky 18 x 15 cm 

Obj. kód druh  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
310 225 malé 10 ks 22,00
310 226 střední 3 ks 16,00
310 227 velké 3 ks 18,00
310 228 utěrky  3 ks 29,00

Kartáč na nádobí 
plastový kartáč pro běžné použití 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 693 23,00

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
310 236 20,00

Drátěnka nerezová
hmotnost 18 g • 2 ks v balení 

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
310 231 26,00

Utěrky úklidové Petr
rozměr 38 x 38 cm • 3 barvy v balení

Houbičky na nádobí Strong Vileda
pohodlný pěnový úchyt • zelená brusná plocha • vhodné k mytí a od-
straňování nečistot •  měkká plocha umožňuje přiléhání i  k  členitým 
povrchům • 10 kusů v balení

Obj. kód rozměry  Cena (Kč/bal.)
310 889 7 x 9,5 cm 197,00
310 890 7 x 15 cm 337,00

10 ks

3ks

3ks

10ks

2ks

2ks
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Utěrka mikrovláknová Utěrky mikrovlákno univerzál/profi
utěrky ze smyčkového mikrovlákna pro čištění i  leštění za  sucha i  za  mokra •  univerzál 
- 4 barvy, rozměr 40 x 40 cm, 260g/m2 •  modrá profi (310689) - tkané mikrovlákno, cena 
za balení 12 ks, rozměr 38 x 38 cm, 380g/m2

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
310 685 modrá 22,00
310 686 růžová 22,00
310 687 zelená 22,00
310 688 žlutá 22,00
310 689 modrá profi 369,00

profi12ks

Utěrky PVA micro Vileda Professional
inovativní a všestranně použitelná utěrka z mikrovlákna, impregnovaná PVA • ideální pro čiš-
tění všech typů hladkých pevných povrchů, jako jsou kancelářský nábytek, sklo, nerezová ocel 
a mnoho dalších • PVA impregnace maximálně usnadňuje namáčení a ždímání utěrky • dosa-
huje perfektního a lesklého výsledku čištění, beze šmouh • rozměr 38 x 35 cm • 5 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
401 854 červená 348,00
401 855 modrá 348,00
401 856 zelená 348,00
401 857 žlutá 348,00

5 ks

Utěrky Cleamax extrasavé
univerzální netkané utěrky se zvýšenou pevností a dobrou savostí • vhodné pro údržbu všech 
povrchů • nevláknivé • atest pro styk s potravinami • síťová struktura utěrek pojme i větší 
nečistoty, odstraňují mastnoty, absorbují olej • lze je uplatnit v potravinářství, průmyslové 
výrobě, v ordinacích i v domácnosti • pro opakované použití je možné utěrky několikrát vy-
prat v pračce • rozměr 42 x 40 cm • 30 ks v balení • role - 50 útržků 27 x 31 cm    

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
310 680 modrá 172,00
310 681 červená 172,00
310 682 zelená 172,00
310 683 žlutá 172,00
310 684 modrá v roli 147,00

30ks

Utěrka víceúčelová Perlan
perforovaná netkaná textilie v roli • 100% přírodní materiál • možnost opakovaného použití 
• po každém použití propláchněte a  lehce vysušte • hygienicky testovaná • použití za sucha 
i mokra  • šíře role 230 mm • 50 útržků 

Obj. kód Cena (Kč/role)
219 018 99,00

Utěrky z netkané textilie Chicopee
oplachová utěrka • pevná a poddajná • speciální propustná struktura - zachytí velké množství 
nečistot • speciální složení brání rozšiřování bakterií, kvasinek a plísňových hub • nezapáchá 
• rychle schne • mechanicky vypratelná až 40 x při 90 °C • rozměry: 36 x 51 cm • 25 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
310 916 červená 455,00
310 917 modrá 455,00
310 918 zelená 455,00
310 919 žlutá 455,00
310 920 bílá 455,00

25ks

Utěrky Chicopee Coffe towel
tepelně odolná netkaná utěrka • vhodná pro čištění veškerých povrchů • výhodou je možné 
použití utěrky na horké plochy, jako třeba parní trysky profesionálních kávovarů, horké gastro-
nádoby, sporáky apod. • rozměry: 32 x 43 cm • 10 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
310 921 oranžová 105,00
310 922 fialová 105,00

10ks
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Automatický osvěžovač vzduchu P+L Systems
moderní provedení • jednoduchá výměna náplně • skrytý on/off spínač • indikátor slabé baterie – červená LED dioda 
• indikátor spotřebované náplně – zelená LED dioda • výrobní nastavení provozu: 24 hodin, interval 15 minut, 7 dní 
• kompletní flexibilita – start/stop provozu • flexibilní nastavení intervalu dávkování 1 – 60 minut • indikátor zbýva-
jících dnů do spotřeby náplně • vestavěné hodiny – režim 24 hodin • možnost vysazení jednotlivých dnů z provozu 
• skrytý spínač pro rychlý test provozu • uzamykatelný kryt pomocí systémového klíče • rozměry (š x v x h) 9 x 22 x 
8 cm • provoz na dvě LR14-C baterie

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
310 952 černá 1592,00
310 953 bílá 1220,00

90 mm

22
0 m

m

80  mm

Náplň do automatického osvěžovače 
vzduchu P+L
objem 270 ml • 3 000 dávek • obsahuje koncentrované vonné oleje a složky neu-
tralizující pachy • eliminuje nepříjemný zápach a nabízí dlouhodobě svěží vzduch

Obj. kód vůně  Cena (Kč/Ks)
310 954 bavlna 269,00
310 955 jablko 269,00
310 956 mango 269,00
310 957 citron 269,00

Náplň do automatického osvěžovače 
vzduchu
vhodná pro většinu běžně dostupných automatických osvěžovačů • objem 250 ml 

Obj. kód vůně  Cena (Kč/Ks)
310 566 vanilka 65,00
310 567 fresh 65,00
310 568 relax aromatherapy 65,00
310 569 spa aromatherapy 65,00

Osvěžovač vzduchu Sense
objem 300 ml • kvalitní osvěžovač vzduchu s technologií odstraňování nepříjemných pachů • obnovuje 
svěžest a zanechává příjemnou vůni v místnostech 

Obj. kód vůně  Cena (Kč/Ks)
401 717 oceán 30,00
401 718 citrus 30,00
401 719 levandule 30,00
401 720 vanilka 30,00
401 721 relax aromatherapy 30,00
401 722 spa aromatherapy 30,00
310 853 antitabák 30,00

Krystal olejový osvěžovač
objem 750 ml • jemný, vysoce účinný prostředek k provonění WC, koupelen a veřejných pro-
stor • postupné uvolňování parfemace z olejové báze • jednoduchá aplikace • vůně, která se 
z vašich toalet neztratí • použití: na venkovní plochu toaletní mísy, do nádobky čisticí štětky, 
keramické obklady nebo na plochy, které jsou z nesavého materiálu

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
402 250 black jack 123,00
310 519 zelený 115,00
310 520 růžový 115,00
310 521 modrý 115,00

Osvěžovač vzduchu víceúčelový Fre-Pro
přístroj s ventilátorem pro vůni v prostoru • pro všechny typy interierů • s vonnými 
kryty Easy fresh • napájení alkalickou baterií velikosti C (není součástí) • strojek běží 
nonstop •  má naprogramovány přestávky, které se postupně zkracují •  světelná 
indikace provozu - zelená a červená • zahrnuje i zvukový signál • rozměry vonného 
krytu 125 x 55 mm • doba účinnosti - 30 dnů

Obj. kód druh  vůně  Cena (Kč/Ks)
310 882 dávkovač - 148,00
310 883 kryt bavlna 142,00
310 884 kryt meloun a okurka 142,00
310 885 kryt mango 142,00
310 886 kryt kořeněné jablko 142,00
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Glade osvěžovač vzduchu
objem 300 ml • rychlé a účinné osvěžení vzduchu v místnosti

Obj. kód vůně  Cena (Kč/Ks)
210 015 Citrus 64,00
310 268 Japanese garden 64,00
310 571 Čistoty 64,00

Glade gel osvěžovač vzduchu
obsah 150 g • do kanceláří, konferenčních místnosti nebo šatních 
prostorů

Obj. kód vůně  Cena (Kč/Ks)
210 018 Citrus 59,00
217 054 Marine 59,00
310 269 Japanese garden 59,00

Voňavé perly na osvěžení 
vzduchu Sense
obsah 100 g • aroma v gelových perličkách, které postupně uvolňují 
příjemnou vůni • 3 - 4 týdny svěžesti

Obj. kód vůně  Cena (Kč/Ks)
310 563 papaya 35,00
310 564 lilie 35,00
310 565 fresh 35,00

Vonná závěska víceúčelová Fre-Pro
závěska vhodná pro provonění menších prostorů - WC, šaten, 
skladů, skříní, automobilů • k zavěšení kdekoliv • dá se rozstří-
hat na menší části • rozměry 135 x 62 x 12 mm • plná funkce 
min. 30 dnů

Obj. kód barva  vůně  Cena (Kč/Ks)
310 878 modrá bavlna 79,00
310 879 zelená meloun a okurka 79,00
310 880 oranžová mango 79,00
310 881 vínová kořeněné jablko 79,00

Osvěžovač vzduchu Sanytol
objem 300 ml • neutralizuje pachy a zabíjí 99,9 % mikroorganis-
mů ve  vzduchu, na  površích i  textiliích •  zápach nepřekrývá, ale 
odstraňuje jeho příčiny • dezinfikuje vzduch, koberce, závěsy, ma-
trace, autosedačky • odstraňuje tabákové pachy, zatuchlinu, pachy 
v kuchyni atd. • zanechává příjemnou vůni 

Obj. kód vůně  Cena (Kč/Ks)
310 927 mentol 92,00
310 928 hory 92,00
310 929 květiny 96,00

Obj. kód typ  vůně  Cena (Kč/bal.)
310 329 kompletní pine 37,00
310 330 náplň pine 29,00
310 331 kompletní citrus 37,00
310 332 náplň citrus 29,00

WC blok Domestos
antibakteriální blok • unikátní gelový proužek pro hygienickou čistotu 
toalety • ničí bakterie • brání tvorbě vodního kamene • svěží vůně

WC blok BREF POWER activ
WC závěs • pro každodenní péči • čtyři kuličky s atraktivním de-
signem a  4 funkcemi - hygienická čistota, čisticí pěna, ochrana 
před vodním kamenem a dlouhotrvající svěžest 

Obj. kód vůně  Cena (Kč/Ks)
310 525 lemon 43,00
310 526 ocean 43,00

Vonná závěska na WC Fre-Pro
závěska vhodná pro všechny typy toalet • k zavěšení z vnější stra-
ny toalety •  nerozpouští se ve  vodě - při splachování nedochází 
ke znečištění produktu • plná funkce min. 30 dní

Obj. kód barva  vůně  Cena (Kč/Ks)
402 254 modrá bavlna 99,00
402 252 zelená meloun a okurka 99,00
402 253 oranžová mango 99,00
402 251 vínová kořeněné jablko 99,00
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Pisoárové sítko Wave Fre-Pro
vonné pisoárové sítko • vyrobeno ze speciálního vonného plastu dle 
patentované technologie • určeno pro provonění, omezení rozstřiku 
moči a udržení pisoáru v čistotě 

Obj. kód barva  vůně  Cena (Kč/Ks)
310 874 modrá bavlna 95,00
310 875 zelená meloun a okurka 95,00
310 876 oranžová mango 95,00
310 877 vínová kořeněné jablko 95,00

Pisoárové sítko voňavé
voňavé pisoárové sítko • z pružného PVC • vhodné do všech typů 
pisoárů • zabraňuje usazování vodního a močového kamene, eli-
minuje pachy     

Obj. kód barva  vůně  Cena (Kč/Ks)
310 584 modrá bavlna 48,00
310 585 zelená meloun a okurka 48,00
310 583 žlutá citrus 48,00
310 582 fialová jablko a skořice 48,00

Pisoárové sítko enzymatické 
pisoárové sítko nové generace s enzymatickým čištěním, zesílenou 
parfemací a prodlouženou životností na cca 4 – 6 týdnů • zvýšená 
parfemace je podpořena dlouhými bodlinami s více jak dvojnásob-
nou účinnou aktivní plochou • balení obsahuje 2 ks 

Obj. kód barva  vůně  Cena (Kč/bal.)
401 770 modrá máta 184,00
401 771 zelená jablko 184,00
401 772 oranžová mango 184,00

2ks

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
215 019 náhradní sáčky 14,00
310 414 zásobník 143,00

Hygienické sáčky
plastový zásobník na stěnu • rozměry 95 x 150 x 30 mm • praktické 
na toalety • výměnné náplně • materiál HDPE v bílé barvě • 30 ks 
v balení (cena za balení)

Obj. kód vůně  Cena (Kč/Ks)
310 333 oceán 59,00
310 334 citrus 59,00
310 335 borovice 59,00
310 336 exotic 59,00

WC gel Q-Power
objem 400 ml • antibakteriální přísady • snižuje usazování vápen-
ných solí • zajišťuje čistotu a svěžest při každém spláchnutí 

Obj. kód vůně  Cena (Kč/Ks)
217 064 pine 115,00
217 077 aqua 115,00

WC gel Bref
objem 360 ml • antibakteriální přísady • zanechává svěží vůni

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
219 251 modrá 80,00
310 645 zelená 80,00

Krystal WC gel
objem 750 ml • náhradní náplň do WC košíčků • příjemně provoní 
prostor toalet • s prevencí proti usazování vodního kamene • až 
2000 spláchnutí z  jedné láhve • zelený gel parfemován v odstí-
nech jehličnatých stromů, modrý vůní oceánu

100ks

Hygienické sáčky papírové
rozměry 11 x 4 x 28 cm • praktické na toalety • 100 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
213 022 46,00
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Obj. kód Cena (Kč/Ks)
210 175 29,00

WC kartáč
průměr 85 mm • plastový

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
210 176 61,00

WC souprava 4342
průměr 75 mm • plastová • mix barev

WC souprava 2010
průměr 75 mm • plastová • mix barev

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 577 57,00 Obj. kód druh  objem  Cena (Kč/Ks)

219 245 modrý na keramiku 750 ml 39,00
219 246 modrý na keramiku 5 l 178,00
219 576 zelený na keramiku s ochranou 750 ml 41,00
219 577 zelený na keramiku s ochranou 5 l 182,00
219 578 růžový na keramiku a nerez 750 ml 39,00
219 579 růžový na keramiku a nerez 5 l 178,00

Krystal WC čistič
modrý a zelený s obsahem kyseliny chlorovodíkové, růžový s obsahem kyseliny amidosulfonové • působí NAD i POD vodní hladinou • odstraní špínu 
i vodní kámen • dokonalá dezinfekce • příjemná parfemace

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
400 659 167,00

Čistič WC sedátek - Mini Premium
čirý •  objem 475 ml = 475 dávek •  antibakteriální čistič 
toaletních WC sedátek •  vynikající prostředek pro dosažení 
pocitu bezpečí a  pohodlí návštěvníků toalet •  pro zásobník S2 
Mini (218124, 310940) 

475 dávek 

Savo WC čistič
objem 750 ml • tekutý čisticí a dezinfekční prostředek • pro čistou, dezinfikovanou 
a  zářivě bílou toaletu bez usazenin •  spolehlivě likviduje bakterie, viry 
a mikroskopické houby

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
216 097 Turbo 52,00
401 447 Oceán 52,00
310 572 Citron 52,00

Obj. kód vůně  Cena (Kč/Ks)
216 091 Pine Fresh 59,00
400 641 Atlantic Fresh 59,00
400 642 Citrus Fresh 59,00
400 643 Red Power 59,00

Domestos 
objem 750 ml • na podlahy, obkladačky, umyvadla, čištění toalet, k desinfekci 
silně znečištěných míst, proti bakteriím a plísním

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
210 165 55,00

Toilet Duck tekutý
objem 750 ml • odstraňuje špínu a vodní 
kámen •  koncentrovaný •  velmi účinný 
•  snadný přístup k  čištěným plochám 
• svěží vůně • antibakteriální účinek

Náplň č.
str. 273

Zásobník S2  
na straně 350
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Sanytol antialergenní 
čistí a dezinfikuje všechny materiály a neutralizuje alergeny roztočů, koček a pylů s 99% účinností • vhod-
ný na všechny plochy v domácnosti i kanceláři, WC, sanitární zařízení, dřezové sifóny, plastové a porcelá-
nové předměty • jedinečné složení nezpůsobuje skvrny • zanechává svěží vůni čistoty

Obj. kód druh  množství  Cena (Kč/Ks)
310 924 sprej 500 ml 99,00
310 925 láhev 1000 ml 99,00
310 926 utěrky 72 ks 99,00

Sanytol univerzální
odstraňuje 99,99 % bakterií, plísní a virů • neobsahuje chlór • čistí a dezinfikuje plochy 
tím, že ničí škodlivé mikroby • vhodné na všechny plochy v domácnosti i kanceláři, WC, sa-
nitární zařízení, dřezové sifóny, plastové a porcelánové předměty • zanechává plochy lesk-
lé a celou vaši domácnost provoněnou svěží a příjemnou vůní • biologicky odbouratelný

Obj. kód druh  obsah  Cena (Kč/Ks)
401 086 sprej 500 ml 99,00
401 087 láhev 1000 ml 99,00
310 522 utěrky 72 ks 99,00

Krystal univerzální dezinfekce
objem 750 ml •  tekutý čisticí a  dezinfekční prostředek pro přímou aplikaci postřikem 
• určený pro dezinfekci a čištění ploch  předmětů a nástrojů, v domácnostech i v průmys-
lu • používá se i v oblastech epidemiologicky závažných, například holičství, kadeřnictví, 
kosmetika, masérské salony, solária, fitness studia, sauny, bazény a podobně • vyniká 
vysokou rychlostí účinku – po 1 minutě působení jsou plochy dezinfikovány • je příjem-
ně parfémovaný, neobsahuje chlór 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 647 78,00

Obj. kód objem  provedení  druh  Cena (Kč/Ks)
219 252 1 l  láhev klasik 31,00
219 253 5 l láhev klasik 111,00
219 254 1 l  sprej proti plísním 52,00

Krystal Sanan
tekutý prostředek určený k dezinfekci, úpravě pitných i bazénových vod a současně k mytí a bělení ploch 
a předmětů • vhodný pro sanitaci v kuchyních, jídelnách, bazénech a sociálních zařízeních, ve zdravotnic-
tví, v průmyslu i ve veterinářské praxi • obsahuje aktivní chlór, který spolehlivě likviduje bakterie, řasy, 
nižší houby a viry • sprej proti plísním - účinně a rychle ničí plísně, působí preventivně  

Obj. kód objem  Cena (Kč/Ks)
212 105 1 l 44,00
213 040 5 l 179,00

Savo Originál
univerzální dezinfekční a čisticí prostředek • vysoce účinný • příjemně voní

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
217 061 89,00

Savo proti plísním
objem 500 ml • rozprašovač • dezinfekční přípravek pro odstraňování plísní, řas a kva-
sinek • vhodný k použití na dřevo, omítky a malby zdí interiéru i exteriéru • přípravek 
má okamžitý účinek
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Obj. kód použití  Cena (Kč/Ks)
219 255 na kuchyně 47,00
219 256 na koupelny 54,00

Krystal sprej
objem 750 ml •  aplikace rozprašovačem umožňuje přesné dávková-
ní •  na  koupelny k  snadnému odstraňování větších nánosů vodního 
kamene, rzi, silnějších vrstev mechanických nečistot a  k  zajištění 
vysokého standardu lesku • na kuchyně včetně kuchyňského nábytku 
a pevných ploch z nesavého materiálu

Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
219 243 tekutý čisticí písek 35,00
219 244 tekutý čisticí krém 35,00

Krystal čisticí tekutý
tekutý písek 600 g: mimořádné dokonalé mycí schopnosti všech tvrdých 
nenasákavých povrchů • originální abrazivo v něm obsažené zaručuje 
dokonalé mytí • čisticí krém 600 g: vhodný na všechny povrchy i na sklo-
keramické desky •  abrazivo v  něm obsažené napomáhá dokonalému 
umytí, avšak jeho jemnost zaručuje nenarušení čištěných povrchů

Obj. kód obsah  typ  Cena (Kč/Ks)
210 020 250 ml Citrus 39,00
212 032 500 ml Citrus 61,00
400 639 250 ml Bílý 39,00
400 640 500 ml Bílý 61,00

Cif písek tekutý
do kuchyní, koupelen a WC • odstraňuje běžné nečistoty a mastnotu • nepoškozu-
je čištěný povrch • navrácení původního vzhledu

Ceresit stop plísni All in One
objem 500 ml • odstraňovač plísní • dezinfikuje a chrání vaše zdraví 
•  do  koupelny, sprchového koutu, bazénu, sklepa či kuchyně •  díky 
rozprašovači usnadňuje aplikaci v hůře přístupných místech  

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 365 104,00

Pulirapid na vodní kámen
objem 750 ml • odstraňuje vodní kámen, rez a zbytky mýdla 
• obsahuje směs účinných kyselin

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 535 84,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
216 092 52,00

Fixinela
objem 500 ml • kyselý čisticí prostředek na rez a vodní kámen 
• vhodný na umyvadla, vany, obkladačky, WC

Obj. kód obsah  Cena (Kč/Ks)
212 149 500 g 29,00
217 058 5 kg 229,00
213 041 10 kg 399,00

Hit univerzální čistič
univerzální • velmi účinný

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
216 096 56,00

Real prášek tekutý
obsah 600 g •  vůně levandule •  vhodný 
do  koupelen, kuchyní •  vhodný na  čištění 
všech tvrdých nesavých povrchů
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Jar dezinfekční odmašťovač 
objem 750 ml •  vysoce účinný prostředek na  odmašťování a  dezinfekci všech kuchyňských 
povrchů včetně pracovních ploch, dřezů, varných ploch sporáků a  keramických obkladaček 
• vhodný i na čištění ploch, které přicházejí do styku s potravinami • povrchy čistí a zároveň 
dezinfikuje • likviduje 99,99 % bakterií, včetně salmonely a listerie

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
401 921 86,00

Odmašťovač za studena
profesionální odmašťující prostředek na veškerou mastnotu, špínu a připáleniny • „Za stude-
na“ znamená bez nutnosti zahřívání a proto snadno vyčistí varnou desku, digestoř, plechy, 
nádobí, sporáky, trouby, grily, fritézy a používá se i v profesionálním segmentu na čištění kon-
vektomatů a zařízení • použití od domácnosti až po těžký průmysl - odstraní běžnou špínu, 
použít lze na čištění zahradního nábytku, plastů, odstraní a odmašťuje znečištění od motoro-
vých olejů a mastnotu většiny látek 

Obj. kód provedení  objem  Cena (Kč/Ks)
310 963 sprej 750 ml 86,00
310 964 kanystr 1000 ml 86,00

Obj. kód objem  Cena (Kč/Ks)
219 249 750 ml 34,00
219 250 5 l 170,00

Krystal na nádobí
přípravek na  nádobí s  vůní citronové trávy •  zvýšená pěnivost •  nadstandardní mycí síla 
• zesílení mycího účinku aktivním octem • dermálně dobře snášen 

Hydroxid sodný louh
obsah 1 kg • velmi účinný při čištění odpadů, potrubí a k přípravě 
odmašťovacích lázní

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 524 63,00

Krtek čistič odpadů
přípravek na  nádobí s  vůní citrusových plodů •  vysoká pěnivost 
a vysoký mycí účinek • aktivní látka k ochraně pokožky s výtažkem 
z ALOE VERA • dermálně dobře snášen 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 648 67,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
216 082 37,00

AVA prášek Universal
obsah 550 g • účinný čistící prášek na nádobí, čištění smaltovaných 
van a povrchů, obkladaček, dlaždic, sanitárních předmětů

Krystal balzám na nádobí 
ALOE VERA 
přípravek na  nádobí s  vůní citrusových plodů •  vysoká pěnivost 
a vysoký mycí účinek • aktivní látka k ochraně pokožky s výtažkem 
z ALOE VERA • dermálně dobře snášen 

Obj. kód objem  Cena (Kč/Ks)
310 854 750 ml 34,00
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Obj. kód objem  vůně  Cena (Kč/Ks)
310 361 500 ml citrón 22,00
310 362 500 ml balzám 22,00
310 363 1 l citrón 35,00
310 364 1 l balzám 35,00

Q-Power na nádobí
tekutý prostředek na mytí nádobí

Obj. kód objem  Cena (Kč/Ks)
210 053 450 ml 32,00
212 044 900 ml 59,00
310 527 5 l 286,00

Jar Citron
na mytí nádobí • vysoká odmašťovací schopnost • 1 kávová lžička na 5 l vody • nedráždí po-
kožku • ekologický 

Jar pěna na nádobí
revoluční výkonné složení - pohlcuje mastnotu • snadná manipulace - chytrá lahvička tvořící 
pěnu • šetří čas - není potřeba manipulovat s lahví (otvírat, zavírat), tvořit pěnu na houbičce 
• ekologický - spotřeba menšího množství vody při mytí

Obj. kód provedení  objem  Cena (Kč/Ks)
402 329 pěna 350 ml 93,00
310 930 náplň 375 ml 93,00
402 328 pěna + náplň 350 + 375 ml 166,00

Obj. kód typ  obsah  Cena (Kč/bal.)
310 353 sůl 1 kg 41,00
310 354 prášek 2,5 kg 168,00
310 355 leštidlo 1 l 87,00
310 356 čistič myčky 250 ml 70,00
310 357 vůně 2 v 1 1 ks 43,00

Q-Power pro myčky Jar tablety do myčky
Obj. kód typ  obsah  Cena (Kč/bal.)
218 129 All in One 48 ks 299,00
310 653 All in One   115 ks 499,00
401 920 Platinum  84 ks 499,00

Obj. kód typ  obsah  Cena (Kč/bal.)
310 276 All in One 50 ks 285,00
213 042 prášek 2,5 kg 232,00
212 137 sůl 1,5 kg 73,00
212 035 čistič 2 x 250 ml 179,00

Finish pro myčky
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Krystal na podlahy
mytí podlah beze šmouh – efekt lesklých ploch • vhodný 
i pro plovoucí podlahy  • použitelnost na veškeré druhy 
nesavých materiálů  •  snížená pěnivost •  příjemná par-
femace pomeranče • do vědra dávkujte  15 - 30 ml / 10 l   

Obj. kód objem  Cena (Kč/Ks)
219 247 750 ml 33,00
219 248 5 l 168,00

Krystal mýdlový čistič 
přípravek na  podlahu s  obsahem včelího vosku pro čištění 
a ochranu povrchů lakovaných dřevěných a plovoucích pod-
lah, vinylů a  linoleí •  vytváří přírodní ochranu povrchů, je 
použitelný na veškeré druhy nesavých materiálů a nábytku 
• příjemná parfemace • do vědra dávkujte 20 - 60 ml / 10 l 

Obj. kód objem  Cena (Kč/Ks)
310 651 750 ml 35,00
310 652 5 l 184,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
217 060 99,00

Pronto mýdlový čistič
objem 750 ml • čisticí prostředek na laminátové 
či dřevěné podlahy, který nejen šetrně čistí, ale 
dřevěnou podlahu i vyživuje

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
219 257 43,00

Krystal čistič oken
objem 750 ml • výrobek se vyznačuje vysokou 
účinností • jednoduché leštění beze šmouh

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
216 084 67,00

Bistrol
objem 500 ml •  na  gumu, PVC, linoleum, 
přírodní i  umělý kámen •  dodává ošetřeným 
povrchům hedvábný lesk

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
216 088 komplet 55,00
216 089 náplň 48,00

Clin na okna
objem 500 ml •  čisticí prostředek s  alkoholem 
na všechny skleněné výplně • vůně citron

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
212 101 23,00

Okena
objem 500 ml • čistič oken • velmi účinný

Obj. kód objem  typ  Cena (Kč/Ks)
210 116 250 ml proti prachu 99,00
212 113 250 ml leštěnka 99,00
401 925 400 ml proti prachu 109,00
401 926 400 ml leštěnka 109,00
401 960 25 ks ubrousky 99,00

Pronto
multifunkční prostředky šetrně a  beze šmouh čistí, odstraňují prach a  mastnotu ze všech 
povrchů (dřevo, kov, umělá hmota, sklo, elektronika) • dlouhodobý antistatický účinek • leš-
těnka obsahuje speciální směs vosků pro ochranu dřevěného nábytku

Sidolux čistič na podlahy
objem 1 l • univerzální čistič na podlahy • nezanechává 
šmouhy •  lehce odstraňuje veškerou špínu a nečistoty 
• zanechává dlouhotrvající svěží vůní • změkčuje vodu  

Obj. kód vůně  Cena (Kč/Ks)
401 035 Marseillské mýdlo 63,00
401 360 Marseillské mýdlo citron 63,00
401 361 Japanese Cherry 63,00
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Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 351 65,00

Sprej proti prachu Q-Power
objem 300 ml • aerosolový čistič prachu

Krystal leštěnka na nábytek
objem 750 ml •  velmi šetrně ošetřuje všechny druhy 
nábytku •  zabraňuje nadměrnému vysychání dřeva 
a laminátových desek • dodává povrchům vysoký lesk

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 589 74,00

Tongo prací prostředky
splňuje všechna požadovaná kritéria moderního pracího prostředku •  spolehlivě 
odstraní všechny druhy skvrn a garantuje čistotu prádla • napomáhá rovněž k roz-
pouštění a  likvidaci mastných i  mechanických nečistot •  dokonale provoní prádlo 
vůní květin a ovoce • gel lze nanášet i přímo na skvrny před vložením do pračky, čímž 
se podstatně zvýší účinnost praní v těchto místech  

Obj. kód druh  Cena (Kč/Ks)
310 691 prášek 3 kg 160,00
310 692 gel 3 l 229,00

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
215 040 83,00

Textilní kobercová páska
šíře 48 mm • délka 7 m

návin 7 m Obj. kód provedení  Cena (Kč/Ks)
218 008 obdélník 147,00
310 933 půlkruh 123,00

Rohož Criss Cross
rohož z kokosových vláken s gumovým podkladem 
• rozměr 60 x 40 cm

Vstupní textilní rohož 
vnitřní čistící rohož vhodná k dočištění obuvi do běžně namáhaných vstupů 
budov • vysoká čistící schopnost • horní vrstva rohože je vyrobena ze 100% 
polypropylenu • vlákna jsou antistatická a vysoce odolná • vinylový podklad 
se zpevněným krajem zabraňujícím zakopnutí a nežádoucímu posuvu rohože 
• rohož se čistí běžnými čisticími prostředky

Obj. kód rozměr (cm)  Cena (Kč/Ks)
310 857 90 x 120  874,00
310 858 90 x 150  1027,00
310 859 120 x 180  1680,00

Snadné zavěšení bez vrtání a hřebíku

Háčky Command
samolepicí háčky Command nabízí snazší, přitom výkonný způsob pro zavěšování oproti vrtání, kladivu či hřebíkům • lepící pásky přilnou k velkému množství různých 
povrchů (povrch nesmí být špinavý, zaprášený nebo mastný), nevhodné na tapety, vinylové a drsné povrchy • snadné odstranění bez zanechání stop či poškození • vodě-
odolné • balení háčků obsahuje 2 ks háčků a 4 ks snímatelné lepicí pásky 

Obj. kód druh  nosnost  Cena (Kč/bal.)
310 699 průhledný háček 2 ks 900 g 89,00
310 700 bílý háček 2 ks 1000 g 89,00
310 701 kovový háček 2 ks  1300 g 87,00
310 702 designový háček 2 ks 1300 g 117,00
310 703 lepicí pásky se suchým zipem 3 ks 1300 g 88,00

310 699

310 700

310 701

310 702

310 703
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Obj. kód označení  barva  Cena (Kč/Ks)
310 397 1115 červená/směs 587,00
310 394 1112 modrá/papír 587,00
310 395 1113 zelená/sklo 587,00
310 396 1114 žlutá/plast 587,00

Odpadkový koš 50 l
z polypropylenu • použití pytlů na odpadky 120 l z důvodu širokého otvoru • součástí dodávky 
koše je samolepící etiketa se čtyřmi symboly pro příslušný druh odpadu • rozměry (v x š x h) 68 
x 43 x 39 cm • objem 50 l   

Plast

68
  cm

43 cm
39 cm

Obj. kód označení  barva  Cena (Kč/Ks)
310 393 1126 červená/směs 660,00
310 390 1123 modrá/papír 660,00
310 391 1124 zelená/sklo 660,00
310 392 1125 žlutá/plast 660,00

Stojan na pytle EKOLINE
lehká a stabilní konstrukce z recyklovaných plastů • kruh pro uchycení pytlů 120 l • maximální 
využití odpadkových pytlů • vhodné i do venkovního prostředí •  snadné vyprazdňovaní pytlů 
s odpadem, stojan se jednoduše z pytle vysune nahoru • rozměry: výška 90 cm, spodní Ø 50 cm, 
horní Ø 38 cm

90
 cm

38 cm

Plast

50 cminteriér
/exteriér 54

 cm

25 cm 34 cm

Odpadkový koš bezdotykový Lamart
jednoduchá obsluha •  ergonomické a  designové zpracování •  používání koše s  využitím 
systému fotoelektrické techniky • senzorické otevírání koše s využitím čidla pohybu je zcela 
automatické a také velmi hygienické (bezdotykový provoz) • velmi stabilní výrobek s dlouhou 
životností a  nízkou spotřebou •  materiál nerez/plast •  objem 30 l •  rozměr 34 x 25 x 54 cm 
• senzor a víko napájeno bateriemi 4 x AA (baterie nejsou součástí balení)

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 592 1450,00

Držák tří odpadkových pytlů
jednoduchý a velice praktický stojan na odpadkové pytle • barevné rozlišení jednotlivých vík 
umožňuje snadné třídění odpadu • lehká konstrukce stojanu • vyroben z polypropylenu • vyba-
ven rámečkem pro uchycení pytlů o objemu 110 (120 l) • stojan je dodáván v rozloženém stavu 
v kartonovém obalu •  igelitové pytle nejsou součástí dodávky • velice snadná montáž - není 
potřeba nářadí

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 561 934,00

Obj. kód označení  barva  Cena (Kč/Ks)
310 398 5051 modrá/papír 467,00
310 399 5052 zelená/sklo 467,00
310 400 5053 žlutá/plast 467,00

Koš na pytle MONTI
z polypropylenu • použití pytlů na odpadky od 80 l do 120 l • snadná montáž, není potřeba nářadí 
• dodáván rozložený • součástí balení jsou spojky pro jednoduché spojení více košů k sobě • vhodný 
zejména do kancelářských a administrativních prostor • rozměry (v x š x h): 80 x 32 x 35 cm

Plast

80
  cm

32 cm
35 cm

Odpadkový koš Wham
řada praktických, univerzálních odpadkových košů • ergonomický tvar • designové provede-
ní • vysoká kvalita, pružnost, lesk a jas barev • vyrobeno z nezávadného materiálu • výrobky 
testovány, mezinárodní certifikáty • vhodné do domácnosti, pracovních a užitkových prostor

Obj. kód objem  barva  Cena (Kč/Ks)
310 501 15l béžová 250,00
310 502 15l šedá 250,00
310 504 25l béžová 340,00
310 505 25l šedá 340,00
310 507 50l béžová 530,00
310 508 50l šedá 530,00
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Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
217 007 černá 87,00
217 008 červená 106,00
217 009 modrá 87,00
217 010 zelená 106,00
217 011 žlutá 106,00

Odpadkové pytle na tříděný odpad
rozměr 70 x 110 cm • 120 l • 50 mic. • 25 ks v balení

120 l
 

Odpadkové pytle na tříděný odpad zatahovací
rozměr 70 x 100 cm •  objem 120 l •  vyrobeny z  HDPE fólie 23 mic. •  zatahovací pásek 
• 20 ks v balení

Obj. kód barva  Cena (Kč/bal.)
401 570 černá 113,00
401 571 modrá 113,00
401 572 žlutá 113,00
401 573 oranžová 113,00
401 574 transparentní 113,00

120 l ZATAHOVACÍ 
PYTEL

25 l

40 l

70 l

ZATAHOVACÍ 
PYTEL

Odpadkové pytle zatahovací s vůní
vyrobeny z extra silné fólie odolné proti protržení • zatahovací pásek • díky uzavřeným 
kartonům se vůně nevyvětrá a nezmizí ani při delším skladování 

Obj. kód objem (l)  vůně  rozměr (cm)  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
402 023 25 levandule 50 x 50 15 42,00
401 862 40 kouzlo květů 53 x 60 12 42,00
401 864 40 čaj a vanilka 53 x 60 12 42,00
401 865 70 kouzlo květů 64 x 71 8 42,00
401 867 70 čaj a vanilka 64 x 71 8 42,00

Pytle na těžký odpad
objem 110 l • vyrobeny z LDPE fólie - 140 mic. • extra silné • rozměry 60 x 110 cm • 5 ks na roli

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
401 415 107,00 110 l

Obj. kód objem (l)  tloušťka (mic.)  počet ks v bal.  materiál  Cena (Kč/bal.)
310 126 35 10 30 HDPE 49,00
310 127 60 15 20 HDPE 54,00
310 128 110 25 10 LDPE 50,00
310 129 150 35 10 LDPE 69,00
310 302 240 35 10 HDPE 145,00

Odpadkové pytle 
vyrobeny z prvotřídní fólie

35 l

60 l

110 l

150 l

240 l

Obj. kód objem  rozměr (cm)  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
310 303 35 l 50 x 60 25 55,00
310 304 60 l 64 x 71 20 63,00
310 305 120 l 70 x 100 10 63,00
310 306 150 l 75 x 105 10 83,00

Odpadkové pytle zatahovací
vyrobeny z HDPE fólie • zatahovací pásek  

35 l

60 l

120 l

150 l

ZATAHOVACÍ 
PYTEL
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Obj. kód objem (l)  tloušťka (mic.)  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
310 124 35 10 25 38,00
310 125 60 12 12 38,00

Odpadkové pytle zavazovací
zavazovací sáčky • vyrobeny z prvotřídní HDPE fólie • barva bílá

35 l

60 l

Odpadkové pytle zatahovací Economy
vyrobeny z černé HDPE fólie

Obj. kód objem (l)  rozměr (cm)  tloušťka (mic.)  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
401 714 35 53 x 60 15 15 36,00
401 715 60 64 x 70 15 10 36,00
401 716 120 70 x 100 21 7 38,00

35 l

60 l

120 l

ZATAHOVACÍ 
PYTEL

Odpadkové pytle Economy
vyrobeny z černé HDPE fólie

Obj. kód objem (l)  rozměr (cm)  tloušťka (mic.)  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
401 709 25 44 x 50 7 30 16,00
401 710 35 49 x 60 8 30 21,00
401 711 60 59 x 72 13 20 27,00
401 712 120 70 x 100 17 10 41,00
401 713 240 100 x 120 20 10 78,00

35 l

120 l25 l

60 l

240 l

Mikrotenové sáčky pevné
odtrhávací • tloušťka 15 mic. • 50 ks v balení

Obj. kód rozměr (cm)  Cena (Kč/bal.)
210 084 20 x 30 15,90
210 370 25 x 35 19,90

Sáčky mikrotenové na roli
tloušťka 9 mic.

Obj. kód objem (l)  rozměr (cm)  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
219 213 1 20 x 30  70 12,00
219 214 3 25 x 35  50 17,00
219 215 6 30 x 50  30 17,00

Sáčky se zipem
k uchování potravin v mrazničkách • praktické uzavírání na zip

Obj. kód objem (l)  rozměr (cm)  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
219 003 1 20,8 x 14,5  20 55,00
219 004 3 23,5 x 27  15 55,00
219 212 6 28 x 40 7 55,00

Sáčky na led
na 280 kostek • samouzavírací • 10 sáčků v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
219 005 28,00
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Obj. kód rozměr (cm)  Cena (Kč/Ks)
310 366 55 x 110 x 18 23,00
310 367 65 x 120 x 18 24,00

Papírový pytel
pevný třívrstvý pytel • vyroben z neběleného kraftového papíru 
70 g/m2 (3 x 70 g)    

3
vrstvy

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
310 380 letní 64,00
310 381 zimní -20°C 149,00

Směs do ostřikovačů Glacidet
objem 5 litrů 

Obj. kód typ  Cena (Kč/Ks)
310 358 autošampon 55,00
310 359 autohouba 32,00

Autokosmetika Q-Power
autošampon objem 500 ml 

Autosmetáček
plastová škrabka • plastová vlákna PA

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 401 73,00

Obj. kód provedení  nosnost  rozměr (cm)  počet ks v bal.  Cena (Kč/bal.)
310 384 pruhované 4 kg 25 x 12 x 45 100 23,00
310 385 pruhované 10 kg 30 x 16 x 52 100 49,00
219 523 bílé 15 kg 30 x 20 x 60 50 47,00
310 386 bílé 20 kg 40 x 20 x 60 50 64,00

Tašky mikrotenové 
rozměry: šířka tašky x boční sklad x výška tašky

Obj. kód barva  velikost  Cena (Kč/Ks)
310 077 žlutá XL 54,00
310 078 žlutá XXL 54,00
310 079 oranžová XL 54,00
310 080 oranžová XXL 54,00

Reflexní výstražná vesta 
pro práci na komunikaci, 100% polyester, CE EN 471

povinná
auto výbava

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 218 162,00

Autolékárnička
náplň dle platných předpisů

povinná
auto výbava
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Rukavice kombinované DINGO
kombinované kvalitní rukavice vyrobené z jednoho kusu silné kůže 
• doporučené použití: všeobecné aplikace, montáž, terénní úpravy, 
údržba, kovoobrábění, hornictví, určeno pro suchá prostředí • od-
větví: stavebnictví, zemědělství • velikost 11

Obj. kód Cena (Kč/pár)
310 708 38,00

Rukavice kombinované TALE
rukavice s  úpletovou manžetou •  odvětví: autoservisy, logistika 
a přeprava, stavebnictví 

Obj. kód velikost  Cena (Kč/pár)
310 910 7 34,00
310 709 8 34,00
248 916 9 34,00
248 917 10 34,00

Rukavice protipořezové CITA
protipořezové rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu 
• odolnost proti řezu 3 • doporučené použití: manipulace s ostrými 
předměty •  odvětví: automobil. průmysl, logistika a  skladování 
• barva šedá

Obj. kód velikost  Cena (Kč/pár)
310 903 7 79,00
310 707 8 79,00
310 904 9 79,00
310 905 10 79,00
310 906 11 79,00

Rukavice textilní MAWA 
s PVC terčíky
textilní rukavice • dlaň a prsty pokryty drobnými PVC terčíky • gu-
mička v zápěstí • doporučené použití: manipulace s lehkými, nebo 
drobnými předměty • odvětví: logistika a skladování • barva bílá

Obj. kód velikost  Cena (Kč/pár)
310 907 7 14,00
310 710 8 14,00
310 908 9 14,00
310 909 10 14,00

Obj. kód barva  velikost  Cena (Kč/pár)
310 900 bílá 6 14,00
212 337 bílá 7 14,00
212 338 bílá 8 14,00
212 345 bílá 9 14,00
310 199 bílá 10 14,00
310 902 bílá 11 14,00
310 894 černá 6 14,00
310 895 černá 7 14,00
310 896 černá 8 14,00
310 897 černá 9 14,00
310 898 černá 10 14,00
310 899 černá 11 14,00

Rukavice BRITA
nylonový bezešvý úplet • dlaň a prsty máčené v PU • neobsahují silikon

Nylon/PU

Obj. kód velikost  Cena (Kč/bal.)
310 387 S 147,00
310 388 M 147,00
310 389 L 147,00

Rukavice nitrilové nepudrované 
nitril • bez alergických reakcí • barva bílá • 100 ks v balení

nitril

100 ks

Obj. kód velikost  Cena (Kč/bal.)
310 200 7 129,00
310 201 8 129,00
310 202 9 129,00

Rukavice latexové BERT
latexové • lehce pudřené • 100 ks v balení

Latex

100 ks

Rukavice Mose
jednorázové •  materiál: tenký vinyl •  lehce pudřené 
• neobsahují silikon • možnost využití: např. laboratoře, 
úklidové práce • 100 ks v balení

Obj. kód velikost  Cena (Kč/bal.)
310 891 8 129,00
310 892 9 129,00
310 893 10 129,00

Vinyl
100 ks
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Zástěry jednorázové
zástěra na jedno použití • barva bílá • rozměr 80 x 125 cm 
• balení 50 ks

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
310 938 76,00

50 ks

Čepice jednorázové 
čepice extra lehká • bílá • jednorázová • balení 100 ks

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
215 028 73,00

100 ks

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 205 205,00

Štít Š-P 28
s náhlavním nosičem • k ochraně očí a obličeje proti nárazu pomalu 
letících částic • materiál PMMA (plexisklo) 2mm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 204 33,00

Brýle VISITOR
čiré brýle • přímé větrání • vhodné i přes dioptrické brýle • vhodné 
pro návštěvy, brigádníky • materiál polykarbonát

Rukavice jednorázové blokované
rukavice jednorázové HDPE v bloku • velikost L • balení 100 ks

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
212 077 11,00

100 ks

Návleky na obuv jednorázové
návleky na obuv jednorázové • barva modrá • rozměr 40 x 14 cm 
• balení 100 ks

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
215 030 92,00

100 ks

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 214 14,00

Respirátor SPIRO
skládací, FFP1 proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 4,5 
x OEL nebo 4 x APF • nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účin-
ností •  tvarovatelná nosní výztuha a  vnitřní pěnová výztuha pro 
dokonalou těsnost

Brýle CXS Fossa
polykarbonátové brýle se štíhlými pružnými postranicemi 
• nezpůsobují tlak • s možností nastavení úhlu zorníku

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 560 113,00
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Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
310 150 černá 45,00
310 149 červená 45,00
310 151 tmavě modrá 45,00

Čepice Baseball JACK
černý všitý proužek v  kšiltu •  šestipanelová •  zapínání mosazným 
klipem • obšívané větrací otvory • materiál 100% česaná bavlna

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
310 207 červená 99,00
310 208 modrá 99,00
310 211 zelená 99,00
310 209 oranžová 99,00
310 210 žlutá 99,00
310 206 bílá 99,00

Přilba STAVBAŘ 3000
lehká polyetylenová skořepina • čtyřbodový závěs • nastavitelná 
velikost • životnost 3 roky • odpovídá EN397

Obj. kód Cena (Kč/pár)
310 212 3,90

Zátkové chrániče sluchu E-A-R Soft
jednorázové • přizpůsobí se tvaru zvukovodu • materiál: vysoko-
-elastická pěna • útlum zvuku 36 dB

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 235 52,00

Metr svinovací
délka 5 m • šíře 19 mm 

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
310 217 47,00

Ručník
froté • rozměr 50 x 90 cm • mix barev

Kšiltovka reflexní ELY
reflexní proužek také v kšiltu • šestipanelová • zapínání na suchý 
zip • zadní díl ze síťoviny • materiál: 100% polyester

Obj. kód barva  Cena (Kč/Ks)
310 983 oranžová 97,00
310 984 žlutá 97,00

Karabinka hliníková malá 
barevný mix - černá a červená • max. nosnost 10 kg • materiál - 
hliník • hmotnost 11 g • velikost 66 x 6 mm • 2 ks v balení

Obj. kód Cena (Kč/bal.)
310 969 31,00

Obuv nazouvák CXS GULF
bazénové pantofle •  odolnost proti uklouznutí •  materiál svršku: 
PVC • materiál podešve: EVA • barva černo - zelená

Obj. kód velikost  Cena (Kč/pár)
311 011 36 113,00
311 012 37 113,00
311 013 38 113,00
311 014 39 113,00
311 015 40 113,00
311 016 41 113,00
311 017 42 113,00
311 018 43 113,00
311 019 44 113,00
311 020 45 113,00
311 021 46 113,00

2 ks
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Zátkové chrániče sluchu E-A-R Soft Obuv polobotka ISLAND EIVISSA S1
polobotka • kombinovaná • s ocelovou špicí • svršek z broušené kůže kombinovaný s prodyš-
ným textilním materiálem • textilní podšívka, gumová, protiskluzová, olejivzdorná, antistatic-
ká podešev • barva černo-modrá

Obj. kód velikost  Cena (Kč/pár)
310 747 36 833,00
310 748 37 833,00
310 749 38 833,00
310 750 39 833,00
310 751 40 833,00
310 752 41 833,00
310 753 42 833,00
310 754 43 833,00
310 755 44 833,00
310 756 45 833,00
310 757 46 833,00
310 758 47 833,00
310 759 48 833,00

Obj. kód velikost  Cena (Kč/pár)
310 165 35 407,00
310 166 37 407,00
310 167 38 407,00
310 168 39 407,00
310 169 40 407,00
310 170 41 407,00
310 171 42 407,00
310 172 43 407,00
310 173 44 407,00
310 174 45 407,00
310 175 46 407,00
310 176 47 407,00

Obuv STONE PYRIT
polobotka •  celokožená s  ocelovou špicí a  planžetou S3 •  podešev PU-PU olejivzdorná, 
protiskluzová • barva černá

Obj. kód velikost  Cena (Kč/pár)
310 190 37 473,00
310 191 38 473,00
310 192 39 473,00
310 193 40 473,00
310 194 41 473,00

Obuv korkový sandál CORK MEGI
sandál dámský •  kožený se zdravotní anatomickou stélkou •  se dvěma nártními pásky 
a páskem kolem paty • barva bílá

Obuv polobotka Island ISCHIA S1P
polobotka • kombinovaná, perforovaná • s kompozitovou špicí a kevlarovou stélkou 
• barva černo-zelená

Obj. kód velikost  Cena (Kč/pár)
310 722 36 882,00
310 723 37 882,00
310 724 38 882,00
310 725 39 882,00
310 726 40 882,00
310 727 41 882,00
310 728 42 882,00
310 729 43 882,00
310 730 44 882,00
310 731 45 882,00
310 732 46 882,00
310 733 47 882,00
310 734 48 882,00

Obuv polobotka PRESTIGE
polobotka • celokožená • pracovní i sportovní • podšívka - textilní materiál 
• podrážka - gumová, protiskluzová podešev • barva černá

Obj. kód velikost  Cena (Kč/pár)
310 997 35 1137,00
310 998 36 1137,00
310 999 37 1137,00
311 000 38 1137,00
311 001 39 1137,00
311 002 40 1137,00
311 003 41 1137,00
311 004 42 1137,00
311 005 43 1137,00
311 006 44 1137,00
311 007 45 1137,00
311 008 46 1137,00
311 009 47 1137,00
311 010 48 1137,00

Obuv polobotka CXS DOG SETTER S1
polobotka • celokožená • s ocelovou špicí • svršek z kvalitní štípenkové nubukové kůže 
•  PVC reflexní doplňky •  prodyšná oděru odolná mesh podšívka •  podešev: PU-TPU, 
protiskluzová, antistatická, olejivzdorná • barva modro-černá

Obj. kód velikost  Cena (Kč/pár)
310 985 37 817,00
310 986 38 817,00
310 987 39 817,00
310 988 40 817,00
310 989 41 817,00
310 990 42 817,00
310 991 43 817,00
310 992 44 817,00
310 993 45 817,00
310 994 46 817,00
310 995 47 817,00
310 996 48 817,00
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Blůza pánská PHOENIX PERSEUS
pánská blůza • rukávy s pružnou manžetou • zapínání na zip • náprsní kapsy s klopou • boční 
jednoduché kapsy • barva šedo-modrá 

Obj. kód velikost  Cena (Kč/Ks)
310 811 46 400,00
310 812 48 400,00
310 813 50 400,00
310 814 52 400,00
310 815 54 400,00
310 816 56 400,00
310 817 58 400,00
310 818 60 400,00
310 819 62 400,00
310 820 64 400,00

Kalhoty pánské PHOENIX CEFEUS
pánské montérkové kalhoty • pas s poutky na opasek • přední klínové kapsy • kapsa na skláda-
cí/svinovací metr • boční kapsa s klopou • zdvojená kolena • zadní jednoduchá kapsa • barva 
šedo-modrá

Obj. kód velikost  Cena (Kč/Ks)
310 821 46 319,00
310 822 48 319,00
310 823 50 319,00
310 824 52 319,00
310 825 54 319,00
310 826 56 319,00
310 827 58 319,00
310 828 60 319,00
310 829 62 319,00
310 830 64 319,00

Kraťasy pánské PHOENIX ZEFYROS
pánské montérkové kraťasy •  pas s  poutky na  opasek •  přední klínové kapsy •  boční kapsa 
s klopou • kapsa na skládací/svinovací metr • zadní jednoduchá kapsa na pravé straně • barva 
šedo-modrá

Obj. kód velikost  Cena (Kč/Ks)
310 841 46 260,00
310 842 48 260,00
310 843 50 260,00
310 844 52 260,00
310 845 54 260,00
310 846 56 260,00
310 847 58 260,00
310 848 60 260,00
310 849 62 260,00
310 850 64 260,00

Blůza pánská SIRIUS BRIGHTON
pánská montérková blůza • rukáv s nastavitelnou manžetou • kryté zapínání na zip a druky 
• multifunkční náprsní kapsy • boční kapsy na zip • reflexní doplňky • barva šedo-červená

Obj. kód velikost  Cena (Kč/Ks)
310 760 46 767,00
310 761 48 767,00
310 762 50 767,00
310 763 52 767,00
310 764 54 767,00
310 765 56 767,00
310 766 58 767,00
310 767 60 767,00
310 768 62 767,00
310 769 64 767,00

Zahradníky pánské PHOENIX CRONOS
pánské montérkové kalhoty s  náprsenkou •  náprsní kapsa s  klopou •  přední klínové kapsy 
• kapsa na skládací/svinovací metr • boční kapsa s klopou • zadní jednoduchá kapsa • zdvoje-
ná kolena • šle vzadu do gumy • barva šedo-modrá 

Obj. kód velikost  Cena (Kč/Ks)
310 831 46 400,00
310 832 48 400,00
310 833 50 400,00
310 834 52 400,00
310 835 54 400,00
310 836 56 400,00
310 837 58 400,00
310 838 60 400,00
310 839 62 400,00
310 840 64 400,00

Obj. kód velikost  Cena (Kč/souprava)
310 041 44 440,00
310 042 46 440,00
310 043 48 440,00
310 044 50 440,00
310 045 52 440,00
310 046 54 440,00
310 047 56 440,00
310 048 58 440,00
310 049 60 440,00
310 050 62 440,00
310 051 64 440,00
310 052 66 440,00
310 053 68 440,00

Souprava pánská montérková
souprava  montérková s kalhotami do pasu a zdvojenými koleny • barva modrá • materiál kepr 
100% bavlna, gramáž 240 g/m² • možnost dodání v prodlouženém provedení 
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prostředky na sanitu, nádobí, interiér, háčky Command, odpadkové koše, sáčky a pytle, auto potřeby, pracovní oděvy a pomůcky          
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Tričko pánské výstražné RIPON
krátký rukáv • průkrčník do V • segmentované reflexní pruhy • materiál polyester a polypropylen • 160 g/m2

Obj. kód velikost  barva  Cena (Kč/Ks)
310 970 S žluto - černá 538,00
310 971 M žluto - černá 538,00
310 972 L žluto - černá 538,00
310 973 XL žluto - černá 538,00
310 974 2XL žluto - černá 538,00
310 975 3XL žluto - černá 538,00
310 976 4XL žluto - černá 538,00
310 977 S oranžovo - černá 538,00
310 978 M oranžovo - černá 538,00
310 979 L oranžovo - černá 538,00
310 980 XL oranžovo - černá 538,00
310 981 2XL oranžovo - černá 538,00
310 982 3XL oranžovo - černá 538,00

Kalhoty dámské CXS IVA
dámské kalhoty • v pase na gumu • materiál: úplet bavlna 95 %, spandex 5 % • 230g/m2 
• barva černá

Obj. kód velikost  Cena (Kč/Ks)
311 031 S 244,00
311 032 M 244,00
311 033 L 244,00
311 034 XL 244,00
311 035 2XL 244,00
311 036 3XL 244,00

Tričko dámské ELLA
dámské tričko s průkrčníkem do V • krátký rukáv raglánového typu • střih zvýrazňující dám-
skou postavu • elastan pro pružnost a dlouhodobé udržení tvaru • materiál: 95 % bavlna, 
5 % elastan • barva bílá

Obj. kód velikost  Cena (Kč/Ks)
311 037 XS 123,00
311 038 S 123,00
311 039 M 123,00
311 040 L 123,00
311 041 XL 123,00
311 042 2XL 123,00

Obj. kód velikost  barva  Cena (Kč/Ks)
310 001 M bílá 74,00
310 002 M žlutá 74,00
310 004 M červená 74,00
310 005 M nebeská modrá 74,00
310 006 M středně modrá 74,00
310 007 M tmavě modrá 74,00
310 008 M zelená 74,00
310 965 M zelené jablko 74,00
310 009 M šedý melír 74,00
310 010 M černá 74,00
310 011 L bílá 74,00
310 012 L žlutá 74,00
310 014 L červená 74,00
310 015 L nebeská modrá 74,00
310 016 L středně modrá 74,00
310 017 L tmavě modrá 74,00
310 018 L zelená 74,00
310 966 L zelené jablko 74,00
310 019 L šedý melír 74,00
310 020 L černá 74,00
310 021 XL bílá 74,00
310 022 XL žlutá 74,00
310 024 XL červená 74,00
310 025 XL nebeská modrá 74,00
310 026 XL středně modrá 74,00
310 027 XL tmavě modrá 74,00
310 028 XL zelená 74,00
310 967 XL zelené jablko 74,00
310 029 XL šedý melír 74,00
310 030 XL černá 74,00
310 031 XXL bílá 74,00
310 032 XXL žlutá 74,00
310 034 XXL červená 74,00
310 035 XXL nebeská modrá 74,00
310 036 XXL středně modrá 74,00
310 037 XXL tmavě modrá 74,00
310 038 XXL zelená 74,00
310 968 XXL zelené jablko 74,00
310 039 XXL šedý melír 74,00
310 040 XXL černá 74,00

Tričko s krátkým rukávem
materiál 100% bavlna • gramáž 155g/m²
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PRACOVNÍ POMŮCKY A DROGERIE
zásobníky mýdla, mýdla, pasty, krémy, zásobníky ručníků, papírové ručníky, zásobníky toaletních papírů, toaletní papíry, průmyslové  
utěrky, ubrousky, profesionální úklidové prostředky, mopy, kbelíky, smetáky, hadříky, houbičky, utěrky, osvěžovače, čisticí  
prostředky na sanitu, nádobí, interiér, háčky Command, odpadkové koše, sáčky a pytle, auto potřeby, pracovní oděvy a pomůcky          12

Bunda dámská PAGE
dámská softshellová bunda •  odolná proti vodě a  větru •  větrání v  podpaží •  odnimatelná 
kapuce • stahování v dolním okraji • rukávy do gumičky • reflexní doplňky • potisk v oblasti 
ramen, TPU membrána • odolnost proti průniku vody 10 000 mm • barva červená

Obj. kód velikost  Cena (Kč/Ks)
310 770 XS 898,00
310 771 S 898,00
310 772 M 898,00
310 773 L 898,00
310 774 XL 898,00
310 775 2XL 898,00
310 776 3XL 898,00

Bunda zimní pánská VEGAS
pánská, zateplená softshellová bunda •  odolná proti vodě a  větru •  větrání v  podpaží 
• odnimatelná kapuce • stahování v dolním okraji • černé reflexní výpustky • TPU membrána, 
odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm • kapsičky na zip • barva červeno-černá

Obj. kód velikost  Cena (Kč/Ks)
310 803 XS 1258,00
310 804 S 1258,00
310 805 M 1258,00
310 806 L 1258,00
310 807 XL 1258,00
310 808 2XL 1258,00
310 809 3XL 1258,00
310 810 4XL 1258,00

Bunda pánská DURHAM
pánská softshell bunda • odolná proti vodě a větru • odepínací kapuce • stahování v dolním 
okraji • rukávy zakončeny gumičkou • černé reflexní výpustky • fleecový límec • TPU membrána 
• odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm • kapsičky na zip • barva černo-žlutá

Obj. kód velikost  Cena (Kč/Ks)
310 795 XS 980,00
310 796 S 980,00
310 797 M 980,00
310 798 L 980,00
310 799 XL 980,00
310 800 2XL 980,00
310 801 3XL 980,00
310 802 4XL 980,00

Bunda pánská GARLAND
pánská bunda z pleteniny • kombinace materiálů - ramena, lokty, boky zesílené panely s TPU 
membránou •  stahování v  dolním okraji •  rukávy zakončeny gumičkou •  reflexní výpustky 
• fleecový límec i vnitřní strana bundy • 2 spodní kapsy na zip. • barva zeleno-černá

Obj. kód velikost  Cena (Kč/Ks)
310 783 S 915,00
310 784 M 915,00
310 785 L 915,00
310 786 XL 915,00
310 787 2XL 915,00
310 788 3XL 915,00
310 789 4XL 915,00

Vesta pánská CXS HEBRON
softshellová pánská vesta • zapínání na zip • náprsní kapsa a 2 boční kapsy na zip • spodní lem 
do gumičky • TPU membrána • odolnost materiálu proti průniku vody 3 000 mm mimo oblast 
švů • paropropustnost 600 g/m2/24 h • reflexní doplňky • barva černo-červená

Obj. kód velikost  Cena (Kč/Ks)
311 022 L 653,00
311 023 XL 653,00
311 024 2XL 653,00

Vesta dámská CXS HEBRON
softshellová dámská vesta • zapínání na zip • náprsní kapsa a 2 boční kapsy na zip • spodní lem 
do gumičky • TPU membrána •odolnost materiálu proti průniku vody 3 000 mm mimo oblast 
švů • paropropustnost 600 g/m2/24h • reflexní doplňky • barva černo - červená

Obj. kód velikost  Cena (Kč/Ks)
311 025 XS 620,00
311 026 S 620,00
311 027 M 620,00
311 028 L 620,00
311 029 XL 620,00
311 030 2XL 620,00
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Vesta softshellová pánská TOPEKA
softshellová pánská vesta •  TPU membrána •  odolnost materiálu proti průniku vody 
10 000 mm  • barva černá

Obj. kód velikost  Cena (Kč/Ks)
310 777 S 522,00
310 778 M 522,00
310 779 L 522,00
310 780 XL 522,00
310 781 2XL 522,00
310 782 3XL 522,00

Vesta zimní pánská SEATTLE
zateplená vesta • voděodolná • s fleecovou podšívkou • reflexní výpustky • stahování v dolním 
okraji • voděodolnost 2000 mm • barva černo-šedá

Obj. kód velikost  Cena (Kč/Ks)
310 790 M 580,00
310 791 L 580,00
310 792 XL 580,00
310 793 2XL 580,00
310 794 3XL 580,00

Opasek s kovovou sponou
textilní opasek • kvalitní kovová spona s logem CXS • jednoduché patentní zapínání opasku 
•  spona umožňuje individuální nastavení délky opasku •  šířka opasku 4 cm •  délka opasku 
125 cm

Obj. kód Cena (Kč/Ks)
212 356 188,00

VELIKOSTI ODěVŮ a OBUVI dle EN 340

A = obvod hrudi (přes prsa) B = obvod pasu C = obvod boků

A
B

pánské ODĚVY
Velikosti 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

s M L XL XXL XXXL
A (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132
B (cm) 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120

pánská ObuV
Anglie 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12 12,5 13

Metrické (mm) 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310
Metric (palce) 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32

Francie 38 38,5 39 40 41 41,5 42 42,5 43 44 45 46 47 47,5 48

A
B

C

DáMské ODĚVY
Velikosti 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Xs s M L XL XXL
A (cm) 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124
B (cm) 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108
C (cm) 90-93 96-96 96-99 99-102 102-105 105-108 108-111 111-114 114-117 117-120 120-123 123-126

DáMská ObuV
Anglie 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Metrické (mm) 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Metric (palce) 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28

Francie 34 35 36 37 37,5 38 38,5 39 40 41 41,5 42

Potisk a výšivky 
na textil a pracovní oděvy 
Zajistíme profesionální 
označení firemních oděvů.
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Rejstřík
3 

3M bločky 30–35, 82-83

3M ergonomické pomůcky 136, 138-139

3D filamenty 125

A  

Abecední rozlišovače 85

Adaptér k prezentačním odkladačům 181

Adaptéry 132, 162, 164

Aktovky  79, 95, 255

Alobal 332

Alonž–záznam o provozu náklad. vozidla 49

Alpha desky 86

Archivační kontejner 87–91

Archivační krabice 87–93 

Archivační pořadače 72

Archivační spony 91

Armor spotřební materiál 110–124

Automatické tužky 262–264

Autopotřeby 133, 383

B 

Balicí papír 341

Balicí pásky 233–237, 344–346

Balicí potřeby 233, 341–346

Barevné etikety samolepicí 42–43

Barevné kopírovací papíry 16–17

Barevné magnetické kapsy 183–187

Barevné papíry školní 298

Barevné špalíčky 29

Barevný karton 17, 297

Barvy školní 301

Barvy razítkové 238–239

Barvicí pásky  125

Barvicí válečky pro kalkulátory 164

Barvy temperové    301

Baterie 323–324

Batohy na notebook 140

Bederní opěrky zad   137, 139   

Bělítka 223–226

Bezdrátový telefon  164

Bezpečnostní trezory      308

Bločkové vstupenky 45

Bločky samolepicí 30–38

Bloky 22–28

Bloky na flipchart 199

Bloky samolepicí 30–38, 82–84

Bloky spirálové 22–25

Bloky šatnové 45

Bloky značkovací 33, 82–84

Bohemia Sekt 338

Bombičky inkoustové 299

Boty        386–387

Boxy archivační 87–91

Boxy kartonové se zámkem 95

Boxy tříklopové 76–77

Boxy úložné 92–93, 251

Boxy zásuvkové 247

Boxy na CD a DVD  131

Boxy s gumou  76–77

Brašny na notebook  140–141

Brother štítkovače 157–159

Brother pásky 159

Brýle ochranné 385

Břity 342

Bundy 388, 390

Bublinkové fólie 343

Bublinkové obálky 21

C 

Cartridge do tiskáren 110–125

CD  128

CD boxy a krabičky 131

CD obaly 131

CD pouzdra se zipem 131

Cestovní příkazy 49

Ceresit pohlcovač vlhkosti a zápachu 328

Ceresit sáčky, tablety 328

Citrónky 336

Cleamen úklidový systém 362–364

CLICK-N-STORE krabice 92–93

CMR  49

Cukry 336

Čaje 336–337

Časopisové stojany 93–94, 181, 246, 248–250

Čepice     386

Čepice jednorázové  385

Číslovačky 239–240

Čisticí kapesníky pro telefony a obrazovky 142–143

Čisticí pasty na ruce 352

Čisticí prostředky Cleamen          362–364

Čisticí prostředky na nádobí 375–377

Čisticí prostředky na okna 378

Čisticí prostředky na sanitu, WC 371–373

Čisticí prostředky univerzální 373–376

Čisticí sady 142–143

Čisticí spreje a utěrky na tabule 197

Čistící stlačený vzduch 143

Čistící tablety do kávovarů 326

Čokoládky 333, 335

Čtečka paměťových karet 130

Čtyřbarevná kuličková pera 272

Čtyřkroužkový pořadač 72–75

D 

Daňové doklady 44–47

Datová média 128–130

Dávkovač pákový na mýdla, krémy 353

Datumovky  239–240

Deníky stavební 47

Denní záznamy 28

Děrovačky  204–207

Desky konferenční 253–255

Desky na vizitky 107

Desky papírové  95–98

Desky plastové 76–78, 99, 104–106

Desky pro řidiče 104

Desky s klipem 105–106

Desky s rohem 97

Desky s rychlovazačem 98–99



393

www.p4o . c z 2020/2021
Desky s tkanicemi 95

Desky spisové 95

Desky závěsné 86, 102

Dezinfekce na ruce 347, 351, 353

Diáře 256

Diplomatky 253–255

Dodací listy 47

Docházkové lístky 48

Dokladovky 106

Doklady 44–49

Dopisní sponky 215–217

Dopisní váha 343

Dotyková pera 272–273

Dovolenky 48

Drátky do sešívačky 214–215

Držák závěsný Tarifold 182

Držáky mobilu do auta 133

Držáky nástěnné Durable 189

Držáky na popisovače 195

Dřevěné tužky 260–261, 299

Dřevěné příbory 330

Durable logistické kapsy                       186–187

Durable rámečky 185, 189

Durable stojany, držáky 188–189

Durafix klipy a lišty                                      198

DVD 128

DVD boxy 131

Dvoukroužkové pořadače 72–75

Dymo pásky  162–163

Dymo štítkovače 160–163

Džusy 338

E 

EKO čistící prostředky  364

Elektra obálka 80–81

Elektrická ořezávátka 220

Ergonomické pomůcky 134–139, 309

Esselte archivační krabice 88–89

Esselte pořadače 70–72

Espresso   326

Etiketovací kleště 39

Etikety samolepicí 39–43

Etikety signální 43

Euroobaly 100–102

Euroobaly na vizitky 106

Evidence pošty 47

Externí pevné disky 130

Externí USB HUB 131

F 

Faktury daňové doklady 46

Fandy kuličková pera  264–265, 267–270, 273

Filtrační konvice, filtry 326–327

Filtry na kávu 325

Fixační fólie 343

Fixy 282–293

Fixy na zvýraznění 294–295

Flash disky USB 128–129

Flipcharty 199

Fólie bublinková 343

Fólie fixační 343

Fólie laminovací 177

Fólie potravinová 332

Fólie zakrývací                  343

Fotoobaly 102

Fotopapíry  14

Fotorámečky 190

G 

Gel čistící, dezinfekční 347, 351

Gelová pera 274–279

Gelová mazací perá 274–275

Gelové podložky 134, 136–137

Gumičky 342

Gumy 221–222, 261–263, 300

H 

Háčky Command 379

Hadry 368–369

HDMI kabely 133

Hliníková fólie 332

Hodiny nástěnné 309

Houbičky (zvlhčovač prstů) 222

Houbičky na nádobí 368

Houby magnetické 195, 197

Houby na bílou tabuli 195, 197

Houby na nádobí 368

Hřbety pro vazbu 179–180

HUB USB externí  131

CH 

Chart meeting 199

Chránič sluchu   386

Chránič stěn 303

I 

Identifikátory 200–201

Inkoust, bombičky 299

Inkoustové tiskárny 156

Inkoustové tiskárny-kazety 110–111, 115–116

 118–119

Izolepy 232–237, 344–346

J 

Jednací stoly 307

Jednorázové ochranné oděvy 384–385

Jehličkové  tiskárny–kazety 124

Jmenovky na klíče 253

Jmenovky na stůl 200

Jmenovky s klipem 201
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Rejstřík
K 

Kabel HDMI 133

Kabel prodlužovací USB 133

Kabel USB 133

Kabel USB mini/micro 132

Kamera do auta  133

Kalhoty pracovní 388–389

Kalkulátory 164–171

Kancelářské papíry 12–18

Kancelářské sponky 215–217

Kancelářské stoly 306–307

Kancelářské židle 310–316

Kancelářský nábytek 306–308

Kapesníčky papírové 359

Kapesníky čisticí pro telefony a obrazovky 142–143

Kapsy Durable 185–187

Kapsy magnetické 183–185, 187

Kapsy samolepicí 103, 183–185, 187

Kapsy Tarifold 182–184

Kapsy závěsné 100–102, 182–184, 186

Kartáče  367–368

Kartáčky na ruce 352

Kartonové obálky 21

Kartony kreslící 17, 297

Kartony ozdobné 19

Kartotékové skříně 308

Karty paměťové 130

Katalogové knihy  78

Katalogové pořadače 75 

Kávovary 326

Kávy 334–335

Kazety pro inkoustové tiskárny 110–111, 115–116

 118–119

Kazety pro jehličkové tiskárny 124

Kazety pro kopírovací a laserové tiskárny 119

Kazety pro kopírovací stroje 118, 121–124

Kazety pro laserové tiskárny 112–113, 117, 119–124

Kelímek na vodu 301

Kelímky nápojové     331

Kbelíky 365–366

Klávesnice 134

Kleště etiketovací 39

Klíčenky 252–253

Kliprámy 190

Klipy a lišty                                      198

Klipy kovové 215

Klopové desky papírové 96–97

Kniha evidence pošty 47

Kniha všeobecná – kronika 26

Kniha úrazů 48

Knihy jízd 49

Knihy katalogové  78

Knihy pokladní 45

Knihy příchodů a odchodů 48

Knihy záznamní 26–28

Konferenční desky 253–255

Konferenční židle 316–317

Kontejnery archivační 87–91

Kontejnery - nábytek 307

Konvice  325, 327

Kopie záznamu o provozu náklad. vozidla 49

Kopírovací papíry 12-18

Kopírovací stroje–kazety 118, 121–124

Korekční pásky          125, 223–226

Korekční strojky        223–226

Kores lepidla 228–229

Kostky nelepené, lepené 29

Koše odpadkové 244, 246, 248, 250, 380

Koště 367

Kotoučky pokladní 38, 164

Krabice archivační 87–91

Krabice CLICK-N-STORE 92–93

Krabice klopové na balení  341

Krabice stěhovací 91

Krabička na vizitky 106

Krabičky na CD 131

Krabičky PVC s papírovými lístky 29

Kraťasy 388

Krémy na ruce 353

Krepový papír     298

Kreslící kartony 17, 297

Kronika 26 

Kružítka 302

Kroužková vazba 178–179

Kroužkové pořadače 72–75 

Kroužkové záznamníky 28

Kroužkové vazače 178–179

Křesla 310–312

Křídy 299

Kuličková pera 264–273, 279

L 

Laky opravné 223

Laminátory  176–178

Laminovací folie 177

Lampy 320–321

Laserové tiskárny 156

Laserové tiskárny–kazety 112–113, 117, 119–124

Laserové ukazovátko 200

Leitz archivace 68–69, 72–73, 78

Leitz boxy  a organizéry 247, 251

Leitz děrovačky  204, 206–207

Leitz laminátory 176

Leitz sešívačky 204, 208, 211–213

Leitz zásuvky 246–248

Lékárničky 252, 347, 383

Lepenkový tubus 91

Lepenky  341

Lepící gumy 237

Lepicí pásky 232–237, 344–346

Lepicí pistole 232

Lepicí razítko      227

Lepicí strojky 227

Lepicí tyčinky 228

Lepidla 228–232

Lepidla ve spreji 230

Lepidla vteřinové 230–231

Leštidlo do myčky 377

Lišta euro samolepicí 180
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Lišty závěsné 180

Loctite lepidla   231

Logitech ovladač prezentací   200 

Logistické kapsy                       186–187

Lopatky na smetí 367

Lupa 223

Luxusní kartony 19

M 

Mačkací tužky 262–264

Magic sponkovač 215

Magnetické houby 195, 197

Magnetické pásky 198

Magnetické tabule 192–194

Magnetický papír 15  

Magnety 196

Mapa nástěnná pěnová 303

Mapy nástěnné 256–257

Mapy tříklopé 76–78, 96–97

Mazací pera  274–275

Meeting chart 199

Med 336

Metr 386

Mikrotenové sáčky 382

Mikrotenové tašky 341, 382

Mikrotužky 262–264

Mikrovlnná trouba 327

Minerální vody 338–339

Miska na spony 244 

Mléka 336

Modelovací hmota 299

Montérky 388

Mopy 366

Motouzy 343

Multifunkční tiskárny 156

Multimediální mikrofon 140

Multimediální sluchátka 140

Mýdla 350–353

Myši 134–135

N 

Nabíječky 132–133

Nabíječky baterií 322

Nábytek kancelářský 306–308

Náčrtníky 298

Nádobí 329–331

Nalepovací obálky 21

Napínáčky 217

Napisovací fólie 297

Náplasti 347

Náplň do tužek 262

Náplň do vizitkáře 106–107

Náplně do propisovaček 281

Nápoje nealko 338–339

Nástěnky 190–194, 303 

Nástěnné mapy 256–257, 303

Navíjecí klipy pro jmenovku 201

Návleky na obuv 385

Notesy 26–27

Nože kuchyňské  329

Nože odlamovací 342

Nůž zavírací s otvíráky a vývrtkou 329

Nůžky  218–219

O 

Obálky bublinkové 21

Obálky kartonové 21

Obálky nalepovací 21

Obálky obchodní  20

Obálky ozdobné                                              19

Obálky plastové  79–81

Obálky s dodejkou  21

Obálky s doručenkou 21

Obálky s drukem  80–81

Obálky samolepicí 19–20

Obálky se zipem 79–80

Obalový materiál 340–346, 382–383

Obal na knihu 297

Obaly na CD  131

Obaly na kreditní karty 102

Obaly na sešity 297

Obaly na doklady 102–103, 106

Obaly na fotky 102

Občerstvení 333–339

Obchodní obálky 20

Obrazové válce pro laserové tiskárny 114

Obuv 386–387

Obyčejné tužky 260–261, 299

Ocet 338

Odkladače  246, 248–250

Odkladače prezentační 181

Odlamovací nože 342

Odpadkové sáčky, pytle 381–383

Odpadkové koše 244, 246, 248, 250, 380

Odstraňovače lepidla  231–232

Odvápňovač     326      

Odvíječe lepicí pásky 233, 236–237, 346

Odvíječ ruční 233

Ohraničovací nelepicí páska 344

Ochranný pěnový pas samolepicí 303 

Ochrany přepěťové 132

Olej pro skartovací stroje 149

Olejový papír do skartovaček čistící  149

Opasek       391

Opěrky zad     137, 139

Oplatky 333

Opravné laky 223

Organizéry 79, 251

Ořezávátka 220–221, 300

Osvěžovače vzduchu 370–371

Otevírače dopisů 223

Ovladače prezentací 140, 200

Ozdobný papír 19

Ozdobné obálky 19

P 

Pákové pořadače 68–71

Paměťové karty 130

Paměťové karty–čtečka 130

Papír balicí 341

Papír krepový    298

Papír úklidový    341

Papíry barevné 16–17, 298

Papírové desky  95–98
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Papírové kapesníčky 359

Papírové kelímky 331

Papírové kostky  29

Papírové kotoučky 38, 164

Papírové obálky na CD 131

Papírové pytle 383

Papírové ručníky 354–357

Papírové tašky 340

Papírové ubrousky, utěrky  360–361

Papíry fotografické 14

Papíry kancelářské 18

Papíry kopírovací 12-18

Papíry neroztrhnutelné, magnetické 15

Papíry ozdobné              19

Papíry pauzovací 18

Papíry plotrové 18

Papíry skládané 18

Papíry tabelační 18

Papíry toaletní 358–359

Papíry uhlové 18

Papíry xerografické 12–14

Paragony 46

Párátka 330

Pásky 162, 233–237, 344–346, 379

Pásky do psacích strojů a kalkulaček 125

Pásky do štítkovačů 159, 162

Pásky korekční 125, 223–226

Pásky magnetické barevné 198

Pásky montážní 238

Pastelky 261, 300

Pauzovací papíry 18

Pentel sady s houbou 195

Pentelky 262–264

Pera gelová 274–279

Pera kuličková 264–273, 279

Pera korekční 224

Permanentní popisovače 282, 285–291

Philips žárovky, zářivky 322

Píchačky 48

Piktogramy na dveře 309

Pisoárová sítka 372

Plastelína 299

Plastové boxy  76–77 

Plastové nádobí 330–331

Plastové obálky  79–81

Plátno projekční 199

Plotrové papíry 18

Podlahová označovací páska 344

Podložky chodidel 139, 309

Podložky do sešitu 297

Podložky na psaní 104–106

Podložky pod klávesnice 134

Podložky pod myš 136–137

Podložky pod notebook                139

Podložky pod zápěstí           136–137

Podložky pod židle           309

Podložky stolní 256

Podložky s klipem  104–106

Podnos 329

Podpěrky knih 245

Podpisová kniha 99

Podsedák pěnový skládací 303

Podstavce pod notebook 138

Pohlcovač vlhkosti a zápachu 328

Pokladna 253

Pokladní doklady příjmové 44

Pokladní doklady výdajové 45

Pokladní knihy 45

Pokladní kotoučky 38, 164

Popisovače 195, 282–293

Pořadače katalogové 75

Pořadače kroužkové  72–75

Pořadače pákové 68–71

Post–it záložky 82–83

Poštovní obálky 20–21

Potraviny 333–339

Potravinová fólie 332

Pouzdra na CD se zipem  131

Power bank USB  132

Prací prostředky  379

Pracovní oděvy 384–391

Pravítka 222, 302

Prešpánové desky 96, 98 

Prezentační odkladače 181

Prezentační sada 181

Prezentery 140, 200

Pritt lepidla 227–229, 237

Pritt korekční strojky 224–225

Prodlužovací kabel USB 133

Prodlužovací přívod 324

Projekční plátno 199

Propisky 264–280

Propisovací tiskopisy 44–49

Propustky 48

Provázek 343

Provozní deník plynové kotelny 47

Pryže 221–222, 262, 275, 300

Pryže v tužce 222, 262–263

Předložka ke klávesnici 134

Přepěťové ochrany 132

Převodka–příjemka–výdejka 47

Příbory   330

Příjmové pokladní doklady 44

Přilba    386

Připínáčky 217

Příruční pokladna 253

Psací podložky  104–106   

Psací soupravy 279–280

Pytle na odpadky 381–382

Pytle papírové 383

R 

Rámečky 182–185, 189–190

Razítka 239–241

Razítkové barvy 238–239

Razítkové podušky 238

Rejstříky 84–85

Reklamační list 47

Respirátor      385

Reproduktory 140

Rohožky 379

Rollery 274–279

Rotační vizitkáře 107

Rozbočka 324

Rozdružovače 85

Rozešívačky 214

Rozlišovače 87
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Ručníky  386

Ručníky papírové 354–357

Ruční odvíječ 233

Rukavice gumové  384

Rukavice jednorázové 384–385

Rukavice pracovní  384

Rychlovarné konvice 325

Rychlovazače  98–99

Rychlovazače–úchytky 98

Řezací podložka 175

Řezačky 174–175

Řezátka 220–221, 300

S 

Sáčky 332, 341, 382

Sáček výplatní 48

Sada prezentační 181

Sada nářadí 343

Sady čisticí 142–143, 196–197

Sada popisovačů s houbou 195

Samolepicí bloky 30–38, 82–84

Samolepicí etikety 39–43

Samolepicí kapsy 103, 183–185, 187

Samolepicí obálky 19–20

Samolepicí záložky 82–84

Scotch lepicí pásky 234–235, 345–346

Sešity 22, 296

Sešívačky  204, 208–213

Sešívací kleště 213  

Schránky na klíče 252–253

Signální etikety 43

Sirup 338

Síťový adaptér 132

Skartovačky 146–155

Skicáky    298

Skládaný papír 18

Skleničky     329

Skříně 307–308

Skříně na kartotéku 308

Skříňky na klíče 252–253

Slámky 331

Slané pochutiny 333

Složka pro řidiče 104

Složky 104

Sluchátka s mikrofonem 140

Smetáček do auta 383

Smetáky     367      

Smetany do kávy 335

Smršťovací fólie 343

Soda stream 327

Soupravy psací 279–280

Spisové desky  95

Spojovače 214–215

Spona archivační 91

Sponkovač 215

Spony 216–217

Stavební deníky 47

Stazka–záznam o době řízení vozidla 49

Stěrka ruční pružná       367

Stíratelné popisovače 195, 292–293

Stohovatelné zásuvky 246–250

Stojánky 244–246

Stojánky na tužky 244–246

Stojánky na vizitky 107, 245

Stojany Durable                                    188–189

Stojany na časopisy  93–94, 181, 244, 246–250

Stojany na průmyslové role 360

Stojany na ručníky 354, 356–357

Stojany na toaletní papír 358

Stojany na závěsné desky 87

Stojany pod monitor 137–138

Stojany pod notebook 138

Stojany Tarifold 182

Stolní boxy 247

Stolní ořezávátka 220

Stolní podložky 256

Stolní lampičky 320–321

Stolní ventilátory 328

Stoly jednací 307

Stoly kancelářské 306

Stoly výškově nastavitelné 306

Stylus pro ovládání 200

Stroje skartovací 146–155

Stroje vázací 178–179

Strojky korekční 223–226

Strojky lepicí 227

Strouhátka 220–221, 300

Stvrzenky 44

Sušenky 333

Sůl do myček na nádobí 377

Svítilny 321–322

Šampon 352

Šanony 68–73 

Šatnové bloky 45

Šálky na kávu 329, 331

Šedák 341

Školní potřeby 296–303

Špalíčky barevné 29

Špejle       332

Špendlíky 217

Štítkovače Brother 157–159

Štítkovače Dymo 160–163

Štítky k pořadačům 72

Štítky pro štítkovače 159, 162–163

Štětce 301

Šuplíky 246–250

T 

Tabelační etikety 42

Tabelační papíry 18

Tabule 191–194

Tabulky stíratelné  302  

Tablet pen 272–273

Tácky papírové  332

Talíře     329–330

Tarifold display  183

Tarifold kapsy  182–184

Tarifold pultový stojan 182

Tarifold závěsný držák 182

Tašky  140–141, 340–341

Tašky na notebook 140–141

Tašky papírové 340

Tavná lepicí pistole 232

Telefon 164

Teleskopické ukazovátko 200

Temperové barvy       301
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Teploměry 328

Termokonvice 325

Termovazače 181

Textilní pásek 201

Tiskárny inkoustové 156

Tiskárny laserové 156

Tiskopisy 44–49

Tonery laserové 112–113, 117, 119–124

Toaletní papíry 358–359

Tork papírová hygiena  354, 356, 358–361

Tork zásobníky na mýdla 350–352

Tork zásobníky na ručníky 354, 356

Tork zásobníky na toaletní papíry 358

Tork zásobníky na ubrousky 361

Touch pen 272–273

Trezor     308

Trička 389

Trojúhelníky 222, 302

Tříklopé boxy 76–77

Třiklopé mapy 76–77, 96–97

Tubus lepenkový 91

Tuhy 262

Tužky 260–261, 299

Tužky automatické 262–264

Tyče na mop 366

Tyčinky lepicí 228

Tyčinky se sýrem 333

U 

Ubrousky papírové 361

Ubrousky vlhčené 353

Ubrus papírový 332

Uhlové papíry 18

Úhloměr 302

Úchytky do rychlovazače 98

Ukazovátko teleskopické, laserové 200

Univerzální stojany pod počítač 138

Univerzální čisticí prostředky 373–376

USB kabel 132–133

USB nabíječky 133

USB prodlužovací kabel 133

Utěrky 360–361

Utěrky čisticí na tabule 197

Utěrky jednorázové   360–361

U obaly 103

Úklidové prostředky  362–364,  374–376

Úklidové náčiní  365–367

Úklidový papír    341

Úklidový vozík 365

Úložné boxy 251

V 

Váha na dopisy 343

Váleček na čištění 327

Varné konvice 325

Vázací hřbety 179

Vázací pásek 342

Vazače 178–179

Ventilátory  328

Vesty 390–391

Vesty reflexní 383

Vědra 365–366

Věšáky 309

Vinylové pásky do štítkovačů   162

Vizitkáře 107

Vizitkáře rotační 107

Vlhčené ubrousky 353

Vlhčený toaletní papír 359

Vložky do záznamníků 28

Vozík na závěsné desky 87

Vstupenky bločkové 45

Vstupní rohože 379

Výdajové pokladní doklady 45

Výdejka–převodka–příjemka 47

Výplatní sáček 48

Vysavač 327

Vzorník látek 310

W 

WC čisticí prostředky 371–373

WC soupravy, kartáče 373

X 

Xerografický papír 12–14

Z 

Zakládací obaly 100–103

Zakrývací fólie  343

Zálohovací zdroje 131

Záložky samolepicí 82–84

Zápisníky 22–28

Zarážky na knihy 245

Zářivka    322

Zásobníky na bločky 35

Zásobníky na čistič WC sedátek 350

Zásobníky na lepicí pásku 233–237

Zásobníky na mýdlo 350–351, 353

Zásobníky na ručníky 354, 356–357

Zásobníky na toaletní papír 358

Zásobníky na ubrousky 361

Zásobníky na závěsné desky 86

Zásuvkové boxy 247

Zásuvky  246–250

Zásuvky pod stůl 307

Závěsné desky 86, 102

Závěsné kapsy Durable 186–187

Závěsné kapsy Tarifold 183

Závěsné lišty  180

Závěsné obaly 101

Závěsné pořadače 71

Závěsné rychlovazače 98

Závěsný panel na klíče 252

Záznam o době řízení vozidla (stazka) 49

Záznamní knihy 28

Záznamníky kroužkové 28

Zdravotnický materiál   347

Zdroje zálohovací 131

Značkovací bločky 33, 82–84

Zpěňovací mýdla   351

Zvětšovací sklo 223

Zvlhčovače 222

Zvýrazňovače 294–295

Žárovky 322

Židle 310–317

Židle vzorník látek 310
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obj. číslo 

název zboží  
počet 
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Okopírujte tuto stranu pro opakované použití. Děkujeme.

12345678910111213141516171819202122232425

Doprava zdarma. U objednávek nižších než 1.500 Kč bez DPH účtujeme paušální dopravné a balné 119 Kč bez DPH.
Děkujeme za Vaši objednávku.

Název firm
y      

IČ:    
DIČ:     

Ulice, č. p.      
M

ěsto, PSČ      
Patro, č. dveří:     

Kontaktní osoba      
E-m

ail:       
Datum

 objednání:   

Tel.:      
Fax:      

Vaše pracovní doba: 

Dodací adresa (pokud se liší od fakturační) 
 

Kontaktní osoba  
Číslo objednávky 

Razítko a podpis 

Tento formulář najdete také na www.p4o.cz

119 063   Kopírovací papír Xerox Transit 
5  

Ks
125 040  

poradač pákový mramor 
20 

Ks
196 053  

Popisovač 281110 
10  

Ks
170 074  

LEPIDLO GLUFIX 
1  

Ks

        FIRM
A VZOR, s.r.o.         12345678                                 CZ12345678

        ul. 1. KVĚTNA č.1                            PRAHA 1, 10100  
 

 
   1., 12

 
    JANA VZOROVÁ  

       jana.vzorová@
vzor.cz                                   1.1.2020 

123 456 789                           123 456 789

Objednávka
objednavky@p4o.cz
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Datum
 objednání:

IČ:     

DIČ:    

text vašeho razítka
Váš orientační návrh otisku
(nákres, um

ístění loga, grafického znaku)

nebo „původní otisk razítka“

1
  -1

-   1
   1

☎
✆

✵
❖

✉
@

1. řádek     

2. řádek     

3. řádek   

4. řádek    

5. řádek    

6. řádek

1.
2

.
3

.
4

.
5

.
6

.

 
typ písm

a   tučně 
kurzíva 

větší písm
o

Razítko a podpis

E-m
ail:    

 

Adresa zákazníka:     

 
Číslo objednávky:  

Dodací adresa zákazníka: 

 
Patro: 

Kontaktní osoba:     
Vaše prac. doba:

Telefon:      
Fax:     

vyplňte pokud se dodací adresa liší od fakturační

firemní logo

 
žádné 

 
el. poštou (e-m

ail) 
 

ve form
átu AI, EPS, CDR ( v křivkách )

 
PDF, PSD, TIF, JPG, GIF

zarovnání okrajů 
  

vlevo
 

na střed
 

vpravo

barva polštářku
  

černá
 

m
odrá

 
červená

 
fialová

 
zelená

rámeček 
 

 
     ano
     ne

grafický znak 
   

číslování od      do
  

jiný znak

typ písma

typ razítka

počet kusů polym
eru

m
ax. rozm

ěr polym
eru (v m

m
) 

38 x 14
(4 řádky textu)

47 x 18
(5 řádků textu)

59 x 23
(6 řádků textu)

45 x 30
(detail viz str. 249)

počet ks strojků

typ strojku
Printer 20 

Printer 30 
Printer 40 
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Objednávka razítka
objednavky@p4o.cz



Kalendáře a diáře 

Žádejte 
ZDARMA  

speciální katalog  
kalendářů a diářů 

u svého obchodního zástupce
nebo 

na info@p4o.cz

Kompletní aktuální nabídka 
na www.p4o.cz

•	 Potisky
•	 Ražba

•	Individuální	výroba
   DIÁŘŮ A KALENDÁŘŮ 

V nabídce 
již od června



Veškeré ceny na www.p4o.cz. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby, 
chyby v sazbě a dodatečné změny uvedených údajů i cen. 
Fotografie jsou ilustrační a mohou se lišit od skutečnosti.
Všechna práva vyhrazena © PARTNER CZECH, s.r.o.
Sazba: www.rapgroup.cz

PRAHA

PLZEŇ

HRADEC
KRÁLOVÉ

PARDUBICE

ŽĎÁR  
NAD 
SÁZAVOU

ČESKÝ  
TĚŠÍN

EMADO, s.r.o. 
Provozovna Žďár nad Sázavou
Jamborova 1530/5 
591 01  Žďár nad Sázavou
Tel./Fax:  566 624 875, 566 629 649
Mobil: 736 753 682
E-mail: zdar@p4o.cz

EMADO PARDUBICE, s.r.o.
Na Vrtálně 79
530 03  Pardubice 
Tel.: 466 611 140–1
Mobil: 733 554 479 
E-mail: pardubice@p4o.cz

EMADO Hradec Králové, s.r.o.
U Mostku 467
503 41 Hradec Králové
Tel.:  495 532 321, 495 530 585
Fax: 495 530 586
Mobil: 736 753 681
E-mail: hradec@p4o.cz

KOEXIMPO, spol. s r.o.
Lipová 1986
737 01 Český Těšín
Tel.: 558 711 908
Mobil: 728 479 859
E-mail: tesin@p4o.cz

PARTNER 4 OFFICE, a.s.
Jankovcova 938/18
170 00 Praha 7
Tel.: 495 530 585
Mobil: 602 288 590 
E-mail: praha@p4o.cz

TechDraw Office s.r.o.
Farského 6
326 00 Plzeň
Tel.: 374 61 61 00 - 01, 02
Mobil: 725 812 990 
E-mail: plzen@p4o.cz

Váš obchodní zástupce:
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